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PREDLOGA ZAKONOV 
- Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) - hitri postopek - EPA 589 - III 3 

- Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) - prva obravnava - EPA 569 - III 77 



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 



Predlog zakona o 

INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH 

ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1) 

- hitri postopek - EPA 589 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0061 
Številka: 408-21/2001-3 
Ljubljana, 04.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 4.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN 
DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o investicijskih skladih 
in družbah za upravljanje obravnava po hitrem postopku, saj 
to zahtevajo izredne potrebe države. 

Sprejem zakona po hitrem postopku je potreben zaradi zaveze 
Slovenije iz 45. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Slovenijo in EU (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 13/ 
97), ki se nanaša na pravico do ustanavljanja družb za 

upravljanje investicijskih skladov. Prehodno obdobje se je s 
1.2.2002 namreč že izteklo. Zakon je potrebno sprejeti po 
hitrem postopku tudi zaradi nujno potrebne uskladitve z 
Direktivo o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (85/ 
611/EEC dopolnjeno in spremenjeno z Direktivo 88/220/EEC, 
95/26/EC, 2000/64/EEC, 2001/107/EC in 2001/108/EC), ki 
vnaša v delovanje investicijskih skladov pomembne novosti. 

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. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Natalija Stošicki, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA 
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA 

UPRAVLJANJE (ZISDU-1) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V nadaljevanju so prikazani podatki o poslovanju investicijskih 
skladov in sicer vzajemnih skladov in investicijskih družb. Vir so 
podatki Agencije za trg vrednostnih papirjev in podatki Združenja 
družb za upravljanje investicijskih skladov- GIZ. 

1.1. Ocena stanja 

a) Vzajemni skladi 

V letu 2001 ter tudi v prvih štirih mesecih letošnjega leta je na trgu 
delovalo 18 vzajemnih skladov, ki jih je upravljalo 11 družb za 
upravljanje. Konec februarja je največji sklad Galileo, merjeno z 
velikostjo naložb obvladoval 45,2% trga, največja družba za 
upravljanje KD Investments pa 62,0% trga. 

Obseg naložb vzajemnih skladov je v drugi polovici leta 2001 
stalno naraščal in konec leta dosegel višino 14,7 mrd SIT. Visoka 
rast se je nadaljevala tudi v prvi polovici leta 2002 in vrednost 
naložb vzajemnih skladov je konec aprila 2002 znašala 25 mrd 
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SIT, kar je 37% več kot konec leta 2001. Struktura naložb konec 
aprila 2002 je bila naslednja: 75,6% celotnih naložb predstavljajo 
naložbe v delnice, 14% v obveznice, ostalo pa pripada 

kratkoročnim vrednostnim papirjem (1%), tujim vrednostnim 
papirjem (1%), naložbam v banke in druge finančne institucije 
(5,3%) ter preostalim oblikam (3,3%). 

Tabela 1: Splošni podatki o vzajemnih skladih 

INDEKS 
31.1297 31.12.98 31.1299 31.12.00 31.12.01 30.04.02 01/00 02/01 

1 
2 

Število sJdadov 
Število družb za upravljanje 

15 15 17 19 18 
11 11 

18 
11 

95 100 
100 100 

3 Višina naložb (v mio SIT) 
(v rrio EUR) 
Delež celotnih sredstev glede na BDP 

2.817 4.533 8.822 10.744 14.68S 
15 24 45 51 66 

0,1% 0,1% 0.2% 0,3% 0,3% 

24.997 
111 

0,5% 

137 170 
130 168 
121 155 

41 Tržna koncetracija VS 
- delež največjega sklada 
- delež največjih treh 
- delež največjih petih 
- delež največjih desetih 

30,2% 44,6% 55,5% 47,3% 45,8% 
54,8% 61,7% 71,8% 67,9% 69,8% 
68,5% 76.0% 82.0% 76,7% 77,2% 
90,0% 93,1% 95,6% 91,0% 89,5% 

45,2% 
70,4% 
78.6% 
89,3% 

97 99 
103 101 
101 102 
98 100 

5 Tržna koncentracija DZU 
- delež največje družbe 
- delež največjih treh 
- delež največjih petih 
- delež največjih desetih 

64,0% 63,1% 
75,6% 78,3% 
84,7% 86,3% 
99,1% 99,1% 

62,0% 
77,9% 
89,3% 
99,5% 

99 98 
104 99 
102 103 
100 100 

Tabela 2: Naložbe vzajemnih skladov (v mio SIT) 

stanje na dan 31.12.97 31,12.98 31.12.99 31.12,00 31.12.01 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 
Celotne naložbe VS 

A Delnice 
1 organizirani trg 
2 neorganizirani Irg 

2.817 4.533 8.822 10.744 14.686 
1.709 3.212 6.912 8.475 11.480 
1.534: 3.013 6.615 : 8 424 11.412 

175 198- 298 51 68 

15.794 17.027 20.844 24.997 
12.331 13.379 16.441 18.900 
12.224 13.261 16.333 18.786 

108 119 108 115 
B Obveznice 
1 državne 
2 druge 

641 767 1.068 1.307 1.820 
198 331 365 354 716 
442 436 703 953 1.104 

2.027 2.150 2.365 3.494 
898 931 1.106 1.637 

1.130 1.219 1.259 1.857 
C Kratkoročni vredn. papirji 
1 državni 
2 BS 
3 drugi 

176 36 410 359 106 
•::: 14 89 359 '■ ■ 106 

22 ' 322 ■■: 0;:'S.;x 0 
: :: : : 0 0 0 0 

89 35 19 252 
89 35 19 252 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

D Tuji vrednostni papirji 192 189 194 195 198 216 
E Vr. pap., denar, terj. in nepr. 110 195 334 210 385 407 377 623 813 
F Naložbe v bankah in DFO 182 324 97 201 707 745 890 1.198 1.322 

Tabela 3: Struktura naložb vzajemnih skladov 

stanje na dan 31.12.97 31.12.98 31.12,99 31.12.00 31,12.01 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 

A 
1 
2 

Celotne naložbe VS 
Delnice 
organizirani trg 
neorganizirani trg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
60,6% 70,8% 78,4% 78,9% 78,2% 
54.4% 66.5% 75,0% 78.4% 77.7% 
6.2% 4.4% 3.4% 0.5% 0.5% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
78,1% 78,6% 78,9% 75,6% 
77,4% 77,9% 78,4% 75,2% 
0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 

8 
1 
2 

Obveznice 
državne 
druge 

22,7% 16,9% 12,1% t2,2% . 12,4% 
7,0% 7.3% 4.1% 3,3% 4.9% 

15.7% : v. 9.6% 8.0% 8.9% 7.5% 

12,8% 12,6% 11,3% 14,0% 
5.7% 5,5% 5,3% 6.5% 
7.2% 7,2% 6,0% 7,4% 

C 
1 
2 
3 

Kratkoročni vredn. papirji 
državni 
BS 
drugi 

6.3% 0,8% 4,7% : 3,3% 0,7% 
. .0.0% 0,3% 1,0% : 3.3% 0,7% 

.5,8% o,s% 3,6% 0.0% 0,0% 
0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

0,6% 0,2% 0,1% 1,0% 
0.6% . 0.2% 0,1% 1.0% 
0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

D Tuji vrednostni papirji 1.8% 1.3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 
E Vr. pap., denar, terj. in nepr. 3,9% 4.3% 3.8% 2.0% 2.6% 2,6% 2,2% 3,0% 3,3% 
F Naložbe v bankah in DFO 6,5% 7,1% 1,1% 1,9% 4.8% 4,7% 5,2% 5,7% 5,3% 
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Tabela 4: Čista vrednost sredstev posameznih vzajemnih skladov na dan 30.4.2002 (v tisoč SIT) 

Ime VS Višina sredstev 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

GAL1LEO 
RASTKO 
ALFA 
SKALA 
VS V1PEK 
ZAJČEK 
VS DELNIŠKI 
VS HRAST 
LBM PIRAMIDA 
SOVA 
MODRA KOMBINACIJ 
VS SPD 
POLŽEK 
ŽIVA 
KD BOND 
PIKA 
V S V 
TRIGLAV RENTA 

11.293.831 
3.864.358 
2.432.655 
1.429.601 

633.903 
611.316 
607.616 
531.917 
494.658 
430.897 
424.486 
398.761 
385.270 
372.269 
339.922 
310.216 
299.520 
135.594 

b) Investicijske družbe 

Na dan 30.4.2002 obstaja samo ena investicijska družba NFD 1 Sredstva navedene investicijske družbe so na dan 10.4.2002 
investicijski sklad d.d. Ljubljana, ki jo upravlja Nacionalna finančna znašala 38.209 mio SIT. 
družba, družba za upravljanje, d.o.o. Ljubljana. 

Tabela 5: struktura naložb NFD 1 investicijskega sklada na dan 10. 4. 2002: 

Struktura naložb Vrednost (v SIT) % vseh naložb 
Obveznice 1.349.384.789,00 3,53 
državne 1.227.477.580.00 3.21 
bančne 96.738.565,00 0,25 
podjetniške 25.168.644.47 0.06 
Delnice 36.333.955.597,14 95,09 
Depoziti 343.000.000,00 0,89 
Terjatve 179.495.521,83 0,46 
Denarna sredstva na žiro računu 3.783.439,39 0,01 
Skupaj 38.209.619.347,36 100 

Tabela 6: Največji delničarji NFD 1 investicijskega sklada, d.d., po stanju na dan 10. 4. 2002: 

Zap. št. Delničar Št Delnic Delež v S 

1. SAVA d.d. 20.560.767 12,804 
2. NFD d.o.o. 14.950.810 9,310 
3. GBD FIN d.o.o. 8.000.000 4,982 
4. MERCATOR d.d. 8.000.000 4,982 
5. GORENJSKA BANKA d.d. 5.474.066 3,409 
6. PROBANKA d.d. 4.000.000 2.491 
7. NOVA LB d.d. 3.304.508 2,058 
8. BROOKDALE INT. PARTNERS, L.P 2.857.962 1,780 
9. BANK AUSTRIA, AG 2.567.715 1,599 
10. KRITNI SKLAD 2lVLJ. ZAV. 1.848.546 1,151 

Vseh delničarjev po stanju na dan 10. 4. 2002 je 66.964. 
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1.2. Razlogi za sprejem zakona 

Prvi razlog za sprejem zakona je na sistematsko zaokrožen 
način urediti področje delovanja investicijskih skladov in prodaje 
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov v RS 
tako, da bi bila ureditev v celoti usklajena z Direktivo o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (85/611/EEC kot je bila dopolnjena 
in spremenjena z Direktivo 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EEC, 
2001/107/EC in 2001/108/EC). Predlog zakona v večji meri 
upošteva ureditev, ki jo poznajo države članice EU in s tem 
omogoča nadaljnji razvoj segmenta investicijskih skladov. 

Drugi pomemben razlog za sprejem zakona pa je izpolnitev 
zaveze iz 45. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Slovenijo in EU (Uradni list- Mednarodne pogodbe, št. 13/97), ki 
se nanaša na pravico do ustanavljanja družb za upravljanje 
investicijskih skladov. Prehodno obdobje za uveljavitev pravice 
do ustanavljanja družb za upravljanje investicijskih skladov iz 45. 
člena Evropskega sporazuma o pridružitvi se je izteklo s 1.2.2002. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

2.1. Cilji zakona 

Cilj predloga zakona je da se v čim večji meri upošteva ureditev 
poslovanja investicijskih skladov, ki jo poznajo države članice 
EU, omogoči investicijskim skladom Evropske skupnosti v 
Republiki Sloveniji tako delovanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki 
velja za investicijske sklade s sedežem v Republiki Sloveniji in 
povečanje vključevanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji 
v nastajajoči enotni evropski finančni trg. 

2.2. Načela zakona 

Investicijski skladi zbirajo prihranke (s prodajo investicijskih 
kuponov vzajemnih skladov oziroma delnic investicijskih družb) 
in nalagajo tako zbrana denarna sredstev v vrednostne papirje in 
druge oblike likvidnih naložb. Investicijskih skladi so zato 
pomemben udeleženec trga vrednostnih papirjev in drugih 
kapitalskih trgov, zato je njihovo delovanje pomemben del 
finančnega sistema, katerega funkcija je poenostavljeno povedano 
zbiranje prihrankov in usmerjanje teh prihrankov v investicije in s 
tem v gospodarski razvoj. Njihovo delovanje zato predstavlja 
pomemben (makro) ekonomski interes vsake države. Zaradi 
uresničevanja njihove (makro) ekonomske funkcije, je interes 
vsake države zagotoviti: 

trdnost (stabilnost) in zanesljivost delovanja tega segmenta 
finančnega sistema, 
zaupanje vlagateljev. 

Eden od pomembnih načinov, na katerega država zagotavlja prej 
opisane interese, je urejanje pravnih razmerij na področju 
delovanja investicijskih skladov s prisilnimi pravnimi normami, ki 
usmerjajo ravnanje subjektov na tem trgu. 

Temeljna načela predloga zakona, katerih namen je zagotoviti 
(pravne) pogoje, ki omogočajo uresničitev opisanih interesov, so 
zato naslednja: 

1. načelo preglednosti delovanja investicijskih skladov, vsakomur 
(vlagateljem) morajo biti dostopni vsi podatki o dejstvih in 
okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje odločitve v zvezi 
z naložbami v produkte investicijskih skladov. 

2. načelo varnega in skrbnega poslovanja: vse osebe, ki 
profesionalno opravljajo storitve v zvezi z upravljanjem 
investicijskih skladov (družbe za upravljanje in skrbnik) morajo 
te storitve opravljati v interesu vlagateljev, ki jim morajo biti 
vedno vodilo, in pri tem ravnati s strokovno skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka (profesionalca). 

3. načelo nadzora: nadzor nad ravnanji subjektov, ki 
profesionalno delujejo na področju delovanja investicijskih 
skladov mora opravljati nadzorni organ z ustreznimi 
pristojnostmi, ki mu omogočajo učinkovito opravljanje nadzora 
z namenom zagotavljanja prej opisanih ciljev. 

2.3. Osnovne rešitve zakona 

Osnovne rešitve zakona se nanašajo na: 
1. opredelitev in ureditev poslovanja institucij, ki delujejo na 

področju investicijskih skladov (vzajemni skladi, investicijske 
družbe, investicijske družbe tveganega kapitala, družbe za 
upravljanje in skrbniki premoženja teh skladov), 

2. prost pretok kapitala (storitev opravljanja dejavnosti 
upravljanja investicijskih skladov družbe za upravljanje s 
sedežem v Republiki Sloveniji, v državah članicah in v tujih 
državah ter tujih družb za upravljanje oziroma družb za 
upravljanje držav članic na območju Republike Slovenije, 
naložbe investicijskih skladov v vrednostne papirje izdajatelja 
nerezidenta), 

3. naložbe investicijskih skladov, 
4. preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb in uskladitev 

institucij, nastalih na podlagi tega preoblikovanja, z določbami 
tega zakona (postopke in pogoje), 

5. nadzor poslovanja obstoječih investicijskih skladov in institucij, 
nastalih na podlagi preoblikovanja pooblaščenih investicijskih 
družb (javnih finančnih holdingov, investicijskih družb in 
vzajemnih skladov). 

Zakon na novo uvaja in ureja skrben nadzor rednih delniških 
družb, nastalih s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih 
družb, s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, tako v obliki 
neposrednega nadzora kot v obliki poročanja o poslovanju in 
pomembnih poslovnih dogodkih. Namen takšnega nadzora je 
preprečevanje nelojalne konkurence investicijskim skladom in 
varstvo delničarjev javnih finančnih holdingov. Zato zakon daje 
Agenciji pristojnosti izrekanja ukrepov še 10 let po nastanku 
takšnega javnega finančnega holdinga v primeru če javni finančni 
holding ne izpolnjuje zakonskih kriterijev. Zakon za te holdinge 
zahteva tudi transparentnost poslovanja in ureja varstvo 
delničarjev teh holdingov. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Ustrezne vire za izvrševanje zakona zagotavlja že ureditev v 
200. členu predloga zakona (letno nadomestilo za opravljanje 
nadzora) in takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj in 
soglasij, ki jih določa tarifa Agencije za trg vrednostnih papirjev 
(prvi in drugi odstavek 304. člena ZTVP-1), zato za izvrševanje 
zakona ne bo potrebno zagotoviti posebnih (dodatnih) 
proračunskih virov. 
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4. BESEDILO ZAKONA 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 
1. člen 

Zakon določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb 
za upravljanje ter ureja način in nadzor njihovega poslovanja, 
pogoje prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 
skladov v Republiki Sloveniji, vrste storitev ki jih druge osebe 
opravljajo za investicijske sklade in pogoje ter način opravljanja 
teh storitev, kakor tudi nadzor in pogoje upravljanja pokojninskih 
vzajemnih skladov. 

Investicijski sklad 
2. člen 

(1) Investicijski sklad je podjem ustanovljen po pogodbenem pravu 
(kot podjem, ki ga upravlja družba za upravljanje, npr. investicijska 
družba ali vzajemni sklad) in ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je njegov edini namen skupno vlaganje javno zbranih denarnih 
sredstev, na podlagi javne ponudbe in drugih, z njo povezanih 
aktivnosti, usmerjenih na prodajo svojih enot oziroma delnic 
fizičnim in pravnim osebam in nalaganje teh skupnih sredstev v 
tržne vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe iz 64. 
člena tega zakona, po načelih razpršitve tveganj, in 
- v primeru vzajemnega sklada: da se njegove enote premoženja 
na zahtevo imetnikov povratno kupijo ali odkupijo neposredno iz 
sredstev tega sklada. 

(2) Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad oziroma 
ustanovi kot investicijska družba ali investicijska družba tveganega 
kapitala. 

(3) Zbiranje denarnih sredstev z namenom iz prvega odstavka 
tega člena je dovoljeno samo z javno prodajo enot premoženja 
vzajemnih skladov v skladu s tem zakonom in z javno prodajo 
delnic investicijskih družb v skladu s tem zakonom. 

(4) Nihče drug razen investicijskih skladov ne sme javno zbirati 
denarnih sredstev niti posredovati pri zbiranju oziroma kako 
drugače zagotavljati pogojev za zbiranje denarnih sredstev z 
namenom iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, določene 
v tem zakonu, če se za več kot 10 % spremeni razmerje tolarja 
proti EVRU po tečaju Banke Slovenije. 

Uporabljeni pojmi 
3. člen 

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1. vrednostni papirji so vrednostni papirji po prvem in petem 
odstavku v zvezi z drugim odstavkom 3. člena ZTVP-1; 

2. dolžniški vrednostni papirji so dolžniški vrednostni papirji po 
tretjem odstavku 3. člena ZTVP-1; 

3. tržni oziroma netržni vrednostni papirji so tržni oziroma netržni 
vrednostni papirji po četrtem odstavku 3. člena ZTVP-1; 

4. prva oziroma nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev je prva 
oziroma nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev po 4. členu ZTVP- 
1; 

5. izvedeni finančni instrumenti so izvedeni finančni instrumenti 
po prvem odstavku 6. člena ZTVP-1 in 7. točki prvega odstavka 
64. člena tega zakona; 

6. standardizirani izvedeni finančni instrumenti so standardizirani 
izvedeni finančni instrumenti po drugem odstavku 6. člena ZTVP- 
1; 

7. nestandardizirani izvedeni finančni instrumenti so izvedeni 
finančni instrumenti, ki niso standardizirani, se z njimi ne trguje na 
organiziranem trgu oziroma se z njimi trguje na trgu institucionalnih 
vlagateljev, ki jih lahko imetnik kadarkoli po pošteni vrednosti 
proda ali drugače odsvoji; 

8. organizirani trg vrednostnih papirjev je organizirani trg 
vrednostnih papirjev po 9. členu ZTVP-1; 

9. organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finančnih 
instrumentov v državi članici, je organizirani trg v tej državi članici, 
ki je uvrščen na seznam iz tretjega odstavka 183. člena ZTVP-1; 

10. instrument denarnega trga je finančni instrument, s katerim 
se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma 
s katerim se običajno trguje na denarnem trgu, ki ima vrednost, ki 
se jo da kadarkoli natančno določiti in ki je likviden; 

11. likvidne finančne naložbe so sredstva investicijskega sklada, 
naložena v skladu z naložbeno politiko investicijskega sklada, v 
finančne instrumente iz 64. člena tega zakona, ki jih lahko družba 
za upravljanje kadarkoli proti denarnemu plačilu odproda iz 
sredstev investicijskega sklada ter naložbe v depozite pri kreditnih 
ustanovah, ki izpolnjujejo pogoje iz druge alinee 6. točke prvega 
odstavka 64. člena tega zakona; 

12. dodatna likvidna sredstva so sredstva investicijskega sklada, 
ki niso vložena v posamezne oblike naložb investicijskega sklada, 
niso predmet naložbene politike in niso namenjena doseganju 
določenih naložbenih ciljev investicijskega sklada, temveč so 
namenjena predvsem za zagotavljanje zadostnih denarnih 
sredstev za pokrivanje izrednih in tekočih izdatkov investicijskega 
sklada ali pa se oblikujejo v primeru, kadar mora družba za 
upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih 
instrumentov začasno prekiniti nalaganje sredstev investicijskih 
skladov na te trge; 

13. država članica je država, ki je članica Evropskih skupnosti, ki 
delujejo v okviru Evropske unije; 
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14. tuja država je država, ki ni država članica; 

15. država članica OECD je država članica Organizacije za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj; 

16. oseba države članice je fizična oseba, ki ima bivališče na 
območju države članice, oziroma pravna oseba s sedežem na 
območju države članice; 

17. tuja oseba je oseba, ki ima sedež oziroma bivališče v tuji 
državi; 

18. dobro poučen investitorje vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja vrednosti tega 
premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ima ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, 
povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje in druge finančne 
instrumente iz 64. člena tega zakona ter zna pridobiti dodatne 
informacije ali strokovno svetovanje kadar to zahteva posamezna 
vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente iz 64. 
člena tega zakona. Za dobro poučenega investitorja se tako štejejo 
države, centralne banke in lokalne skupnosti, mednarodne 
organizacije, banke, borzno posrediške d,užbe, zavarovalnice, 
investicijski skladi, družbe za upravljanje investicijskih skladov, 
pokojninski skladi in upravitelji teh skladov in druge finančne 
organizacije, ki so predmet nadzora pristojnih organov, od 
navedenih družb odvisne družbe, družbe, ki so izdajatelji 
vrednostnih papirjev s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom 
za velike družbe po ZGD in drugi dobro poučeni investitorji, za 
katere družba za upravljanje oceni, da izpolnjujejo kriterije glede 
strokovnega znanja in izkušenj, razumevanja tveganj, ki jih 
sprejemajo, sposobnosti poiskati dodatne informacije in strokovno 
svetovanje ter sprejemanja lastnih naložbenih odločitev; 

19. Direktiva o investicijskih skladih je Direktiva Sveta Evropskih 
skupnosti 85/611/EEC, dopolnjena z direktivami 88/220/EC, 95/ 
26/EC in 2001/108/EC; 

20. Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev po ZTVP-1; 

21 Pooblaščena investicijska družba je investicijska družba 
ustanovljena skladno z določbami 126. člena ZISDU; 

22. Investicijska družba iz IV. poglavja ZISDU je investicijska 
družba, ki je nastala s preoblikovanjem pooblaščene investicijske 
družbe; 

23. Investicijska družba je tista delniška družba s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki je: 

investicijska družba iz 6. poglavja tega zakona, ali 
investicijska družba, katere naložbe in poslovanje niso 
usklajene z določbami poglavja 4.3. tega zakona o naložbah 
investicijskega sklada in z določbami tega zakona o 
poslovanju investicijskega sklada in ki se bo v zakonskih 
rokih uskladila s temi določbami, in ki je v investicijsko družbo 
preoblikovana pooblaščena investicijska družba; 

24. Vzajemni sklad je: 
vzajemni sklad iz 5. poglavja tega zakona, ali 
vzajemni sklad, katerega naložbe in poslovanje niso usklajene 
z določbami poglavja 4.3. tega zakona o naložbah investicijskih 
skladov in z drugimi določbami tega zakona in ki se bo v 
zakonskih rokih uskladil s temi določbami, in ki je vzajemni 
sklad iz 22. člena ZISDU; 

25. Investicijska družba tveganega kapitala je investicijska družba 
iz 7. poglavja tega zakona, katere naložbena politika je primerna 
samo za dobro poučene investitorje, katerih premoženjski položaj 
jim dopušča prevzemati večja naložbena tveganja, povezana z 

naložbami takšne investicijske družbe in ki so pripravljeni sprejeti 
takšna tveganja; 

26. Indeksni investicijski sklad je investicijski sklad, katerega cilj 
naložbene politike je natančno posnemanje sestave določenega 
indeksa iz prvega odstavka 73. člena tega zakona in ki ima večino 
sredstev naloženih v vrednostne papirje oziroma finančne 
instrumente iz 64. člena tega zakona, ki sestavljajo navedeni 
indeks; 

27. Investicijski sklad denarnega trga je investicijski sklad, ki 
večino prihodkov realizira iz naložb in ima večino sredstev 
naloženih: v instrumente denarnega trga iz 1.,2.,3. in 8. točke 
prvega odstavka 64. člena tega ter v denarne depozite iz 6. točke 
prvega odstavka 64. člena tega zakona zakona; 

28. Namenski investicijski sklad je investicijski sklad, katerega 
poslovanje je usklajeno z določbami tega zakona in katerega 
naložbena politika je usmerjena v nalaganje sredstev v določeno 
gospodarsko dejavnost, panogo (vejo), geografsko področje, v 
določeno vrsto vrednostnih papirjev ipd., pri čemer družba za 
upravljanje takšnega investicijskega sklada specializirana za 
upravljanje s takšnimi vrstami naložb ali pa razpolaga s specialnim 
znanjem pri upravljanju s takšnimi naložbami; 

29. Sklad skladov je tisti investicijski sklad, katerega cilj naložbene 
politike je vlaganje sredstev pretežno v enote premoženja oziroma 
delnice drugih investicijskih skladov v skladu z določbami tega 
zakona; 

30. Podroben nadzor je nadzor, ki ga vrši navedeni pristojni or- 
gan, na podlagi kriterijev in drugih določb opredeljenih v 
posameznih področnih zakonih, nad poslovanjem subjektov, ki 
so pridobili dovoljenje pristojnega organa za izvajanje dejavnosti; 

31. Trg institucionalnih vlagateljev je tisti nenadzorovan trg, ki 
deluje redno in javno, je likviden, pregleden in uveljavljen, in ki 
udeležencem oziroma vlagateljem zagotavlja najmanj enako raven 
varnosti kot organizirani trg; udeleženci trga institucionalnih 
vlagateljev so lahko le tisti institucionalni vlagatelji, ki spadajo v 
eno od kategorij institucionalnih vlagateljev, ki jih določi Agencija 
in ki so predmet podrobnega nadzora; 

32. Premoženje v upravljanju je premoženje, ki: 
ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih 
skladov in za račun dobro poučenih investitorjev, 
premoženje investicijskih skladov in dobro poučenih 
investitorjev, ki ga je družba za upravljanje na podlagi pogodbe 
iz 5. člena tega zakona prenesla v upravljanje na drugega 
upravljavca, 
Premoženje v upravljanju ne vključuje premoženja, ki ga je 
družba za upravljanje na podlagi pogodbe iz 5. člena tega 
zakona pridobila v upravljanje od drugega upravljavca 
premoženja oziroma upravljavca investicijskega sklada; 

33. Vzajemni pokojninski sklad je vzajemni pokojninski sklad po 
307. členu ZPIZ; 

34. Javni finančni holding je javna redna delniška družba s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nastala s preoblikovanjem ali 
z razdružitvijo iz pooblaščene investicijske družbe. 

Družba za upravljanje in skrbnik 
4. člen 

(1) Družba za upravljanje je gospodarska družba s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje 
storitev upravljanja investicijskih skladov. 
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(2) Družba za upravljanje države članice je pravna oseba s 
sedežem v državi članici, ki je pridobila dovoljenje pristojnega 
organa države članice za opravljanje storitev upravljanja 
posameznih investicijskih skladov v skladu z Direktivo o 
investicijskih skladih. 

(3) Tuja družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v tuji 
državi, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa tuje države za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. 

(4) Skrbnik je skrbnik premoženja investicijskega sklada ali 
vzajemnega prostovoljnega pokojninskega sklada ali kritnega 
premoženja pokojninske družbe in je lahko skrbniška banka ali 
druga finančna institucija, katere poslovanje ureja zakon o trgu 
vrednostnih papirjev in katere glavna dejavnost so storitve v 
zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji ter uveljavljanjem pravic 
iz teh vrednostnih papirjev na podlagi zakona o trgu vrednostnih 
papirjev, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje skrbniških 
storitev in ki izpolnjuje pogoje iz poglavja 4.1. in 4.2. tega zakona 
ter kateri: poslovanje je predmet javnega nadzora s strani Agencije. 
Skrbniška banka je banka po prvem odstavku 2. člena ZBan 
oziroma podružnica banke države članice, ustanovljena na 
območju Republike Slovenije v skladu z ZBan, ki je pridobila 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po 
tem zakonu. 

Storitve upravljanja investicijskih skladov 
5. člen 

(1) Storitve upravljanja investicijskih skladov obsegajo: 
1. upravljanje premoženja investicijskih skladov, ki je glavna 

dejavnost družbe za upravljanje, 

2. pomožne storitve upravljanja investicijskih skladov: 
a) trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih 

kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, 
b) administrativne storitve: 

vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih 
poročil investicijskega sklada, 
pravne storitve, 
odnosi z vlagatelji, 
vrednotenje premoženja, storitve cenitev, 
pregled usklajenosti z zakonskimi in 
podzakonskimi zahtevami, 
poročanje in javno objavljanje informacij o 
poslovanju investicijskega sklada, 
razdelitev dobička, 
izdaja, unovčevanje in izplačevanje odkupnih 
vrednosti investicijskih kuponov in druge 
administrativne zadeve povezane z delovanjem 
vzajemnega sklada, 
vodenje evidenc, 
obračun in poravnave po pogodbah ter 
razpošiljanje potrdil o lastništvu delnic oziroma 
enot premoženja investicijskega sklada, 
vodenje registra imetnikov enot vzajemnega 
sklada oziroma registra delničarjev investicijske 
družbe, 
zagotavljanje pogojev za delovanje organov 
investicijske družbe in administrativne zadeve 
povezane z delovanjem investicijske družbe, 

r.) druge storitve potrebne za učinkovito upravljanje 
premoženja investicijskih skladov. 

Družba za upravljanje ne sme opravljati nobenih drugih storitev 
razen navedenih storitev upravljapja tistih investicijskih 
skladov, ki so predmet podrobnega nadzora Agencije oziroma 
pristojnih organov države članice ali pristojnih organov tuje 
države s katero Agencija izmenjuje podatke in informacije na 
podlagi vzajemnosti. ' 

Družba za upravljanje ne sme opravljati samo pomožnih 
storitev iz 2.b) točke tega odstavka, ki niso njena glavna 
dejavnost. 

(2) Storitve upravljanja investicijskih skladov lahko opravlja: 
1. družba za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Agencije, 
2. podružnica tuje družbe za upravljanje, ki je za opravljanje 

teh storitev pridobila dovoljenje Agencije, 
3. družba za upravljanje države članice, ki v skladu s tem 

zakonom ustanovi podružnico na območju Republike 
Slovenije oziroma ki je v skladu s tem zakonom 
pooblaščena neposredno opravljati storitve upravljanja 
investicijskih skladov, ki poslujejo v skladu z Direktivo o 
investicijskih skladih, na območju Republike Slovenije. 

(3) Nihče drug razen oseb iz drugega odstavka tega člena ne 
sme opravljati storitev upravljanja investicijskih skladov. 

(4) Prepoved iz tretjega odstavka tega člena in četrtega odstavka 
2. člena tega zakona ne velja za osebe, ki jih družba za upravljanje 
iz drugega odstavka tega člena pisno pooblasti, da v njenem 
imenu opravljajo posamezne storitve oziroma posle iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Družba za upravljanje sklene pisno pogodbo z osebo iz 
prejšnjega odstavka, s katero pogodbeni stranki podrobno 
opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice. Če 
je predmet pogodbe prenos opravljanja glavne dejavnosti iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena pogodba stopi v veljavo šele 
ko da k pogodbi pisno soglasje skrbnik. Skrbnik ne da soglasja k 
navedeni pogodbi, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. točke 
do vključno 10. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Če 
je predmet pogodbe prenos opravljanja posameznih storitev iz 2 
a) točke ter 4., 7., 8., 9. in 10. alinee 2. b) točke prvega odstavka 
tega člena, se v pogodbi določi pravica skrbnika, da od osebe, na 
katero se prenaša opravljanje teh storitev, kadarkoli zahteva 
podatke in dokumente, ki jih potrebuje za ocenjevanje izpolnjevanja 
pogojev iz 3. točke do vključno 10. točke prvega odstavka 6. 
člena tega zakona, ta pa ima obveznost skrbniku posredovati 
zahtevane podatke in dokumente. 

Če skrbnik oceni, da po prenosu opravljanja storitev niso več 
izpolnjeni pogoji iz 3. točke do vključno 10. točke prvega odstavka 
6. člena tega zakona, lahko od družbe za upravljanje zahteva, da 
slednja enostransko odstopi od pogodbe. 

Prenos storitev, poslov upravljanja posameznih 
investicijskih skladov na drugo osebo 

6. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki je družba za upravljanje iz drugega 
odstavka 5. člena, lahko pisno pooblasti osebo iz četrtega 
odstavka 5. člena, da v njenem imenu opravlja posamezne storitve 
iz prvega odstavka 5. člena le, če so izpolnjeni določeni pogoji: 

1. da družba za upravljanje obvesti Agencijo na način, z vsebino 
in v rokih, ki jih določi Agencija, o prenosu opravljanja 
posamezne storitve oziroma posla upravljanja premoženja 
investicijskih skladov, iz prvega odstavka 5. člena tega 
zakona, na podlagi pooblastila, na drugo osebo in ji predloži 
fotokopijo pogodbe iz petega odstavka 5. člena tega zakona, 
in 

2. da se ne zmanjša učinkovitost in možnost nadzora Agencije 
nad družbo za upravljanje, ki je s pooblastilom prenesla 
opravljanje posamezne storitve, posle upravljanja investicijskih 
skladov na drugo osebo ter da Agencija lahko opravlja nadzor 
opravljanja teh storitev na enak način kot če bi te storitve 
opravljala družba za upravljanje neposredno, in 

16. julij 2002 9 poročevalec, št. 71 



3. da družba za upravljanje lahko, kljub prenosu opravljanja 
posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih 
skladov na drugo osebo, deluje in upravlja te investicijske 
sklade v najboljšem interesu vlagateljev v te investicijske 
sklade, in 

4. da družba za upravljanje, s prenosom opravljanja posameznih 
storitev oziroma poslov upravljanja posameznih investicijskih 
skladov na drugo osebo, poveča učinkovitost poslovanja in 
opravljanja posameznih poslov in to učinkovitost lahko v 
vsakem trenutku utemelji Agenciji, in 

5. da ta druga oseba, na katero je družba za upravljanje na 
podlagi pooblastila prenesla opravljanje posameznih storitev 
oziroma poslov upravljanja posameznega investicijskega 
sklada, ne prenese opravljanje teh poslov naprej, na tretjo 
osebo, in 

6. da ima družba za upravljanje v vsakem trenutku pregled nad 
izvajanjem posameznih storitev oziroma poslov upravljanja 
investicijskih skladov, ki jih zanjo po pooblastilu opravljanja 
druga oseba, in 

7. da lahko družba za upravljanje, ne glede na dano pooblastilo 
drugi osebi o opravljanju posameznih storitev oziroma poslov 
upravljanja investicijskih skladov, v vsakem trenutku poda tej 
drugi osebi nadaljnja navodila glede opravljanja teh storitev 
ter da lahko \i vsakem trenutku prekliče dano pooblastilo, pri 
čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj, če družba za 
upravljanje presodi, da je to potrebno zaradi zaščite interesov 
vlagateljev v posamezni investicijski sklad, in 

8. da se s prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma 
poslov upravljanja investicijskih skladov na drugo osebo ne 
zmanjša učinkovitost in možnost opravljanja skrbniških 
storitev oziroma nalog skrbnika za ta investicijski sklad, ter 
da lahko skrbnik, ne glede na dano pooblastilo družbe za 
upravljanje drugi osebi o opravljanju posameznih storitev 
oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov, v vsakem 
treni Uku pridobi vse podatke in dokumentacijo od družbe za 
upravljanje ali od te druge osebe, potrebne za nemoteno 
opravljanje skrbniških storitev in da ima vedno pregled nad 
poslovanjem investicijskega sklada, za katerega opravlja 
skrbniške storitve, in 

9. oseba, ki na podlagi pooblastila opravlja za družbo za 
upravljanje posamezne storitve oziroma posle upravljanja 
posameznih investicijskih skladov, mora imeti zadostna 
strokovna znanja in izkušnje ter biti kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko usposobljena, da lahko učinkovito opravlja 
navedene storitve, in 

10. da, v primeru, ko družba za upravljanje pooblasti drugo osebo 
za opravljanje glavne dejavnosti, t.j. upravljanje premoženja 
posameznega investicijskega sklada: 

je ta druga oseba predmet podrobnega nadzora Agencije 
oziroma pristojnega organa države članice ali pristojnega 
organa tuje države s katero Agencija izmenjuje podatke 
in informacije na podlagi vuajemnosti, in ki je pridobila 
dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja 
premoženja za račun svojih strank, in 
ta druga oseba ne sme biti oseba, ki opravlja skrbniške 
storitve ali oseba, katere interes je v konfliktu z interesi 
vlagateljev v posamezni investicijski sklad, za katerega 
ta druga oseba opravlja posamezne storitve, In 
mora biti zagotovljeno sodelovanje med organom, 
pristojnim za nadzor družbe za upravljanje in organom, 
pristojnim za nadzor te druge osebe, če gre za osebo iz 
tuje države, 
pri tem upošteva geografski kriterij alokacije naložb 
posameznega investicijskega sklada, in 

11. da prospekt investicijskega sklada vsebuje seznam storitev 
upravljanja investicijskega sklada, ki jih družba za upravljanje, 
na podlagi pooblastila, prenese v opravljanje na drugo osebo. 

(2) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma poslov 
upravljanja investicijskih skladov na drugo osebo, ni mogoče niti 
omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti družbe za 
upravljanje in skrbnika, za opravljanje navedenih storitev. 

(3) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena kadarkoli niso 
izpolnjeni mora skrbnik pisno zahtevati od družbe za upravljanje, 
da prekine pogodbo iz petega odstavka 5. člena. V takšnem primeru 
druga oseba ni upravičena do nadomestila zaradi odstopa od 
pogodbe. 

Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov 
oziroma delnic investicijskih skladov 

7. člen 

(1) Investicijski kuponi oziroma delnice posameznega 
investicijskega sklada so lahko predmet oglaševanja v Republiki 
Sloveniji oziroma v posamezni državi članici oziroma v tuji državi 
le, če se v Republiki Sloveniji oziroma v tej državi članici oziroma 
v tej tuji državi vrši tudi trženje in prodaja investicijskih kuponov 
oziroma delnic tega posameznega investicijskega sklada. Trženje 
in oglaševanje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 
skladov v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi članici oziroma 
v tuji državi, se lahko vrši le na podlagi zakonov in iz njih izvedenih 
predpisov o trženju in oglaševanju, veljavnih v Republiki Sloveniji 
oziroma v tej državi članici oziroma v tuji državi. 

(2) Oseba iz 5. člena tega zakona, ki trži in prodaja investicijske 
kupone oziroma delnice investicijskih skladov v Republiki Sloveniji 
oziroma v posamezni državi članici oziroma v tuji državi, mora v 
tej državi zagotoviti zadostne zmogljivosti in denarna sredstva, 
potrebna za: 

plačila imetnikom investicijskih kuponov oziroma delnic 
investicijskih družb, 
ponovni nakup ali odkup enot premoženja vzajemnega sklada, 
in 
razkritje, objavo podatkov in informacij, ki ga je v skladu s 
tem zakonom dolžna izvršiti družba za upravljanje in/ali oseba 
iz 5. člena tega zakona (izvleček prospekta, prospekt, polletno 
in letno poročilo investicijskega sklada, statut investicijske 
družbe, pravila upravljanja vzajemnega sklada, ipd.). 

(3) Če družba za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, 
prične neposredno ali posredno preko podružnice tržiti, prodajati 
enote premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega 
sklada v drugi državi članici ali v tuji državi, oziroma če družba za 
upravljanje s sedežem v državi članici ali tuji državi prične 
neposredno ali posredno preko podružnice tržiti, prodajati enote 
premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega sklada 
v Republiki Sloveniji, mora v tej državi omogočiti razpoložljivost 
vseh tistih dokumentov in informacij, ki jih mora sicer objaviti v 
državi svojega sedeža, v najmanj enem uradnem jeziku države, 
v kateri namerava tržiti posamezen investicijski sklad. 

Storitve upravljanja premoženja dobro poučenih 
investitorjev 

8. člen 

(1) Družba za upravljanje lahko upravlja naslednje vrste premoženj 
oziroma dele premoženja dobro poučenih investitorjev: 

1. premoženje vzajemnih pokojninskih skladov, oblikovanih 
po ZPIZ-1, 

2. kritno premoženje zavarovalnic iz prvega odstavka 120. 
člena ZZavar In premoženje kritnih skladov Iz prvega 
odstavka 125. člena ZZavar, 

3. premoženje bank in borzno posredniških družb, 
4. premoženje drugih dobro poučenih investitorjev. 
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(2) Družba za upravljanje lahko nalaga premoženje iz prvega 
odstavka tega člena v naslednje vrednostne papirje in 
standardizirane finančne instrumente: 
1. tržne vrednostne papirje iz 64. člena tega zakona, 
2. investicijske kupone vzajemnih skladov iz 5. poglavja tega 

zakona oziroma delnice investicijskih družb iz 6. poglavja 
tega zakona, 

3. instrumente denarnega trga iz 64. člena tega zakona, 
4. finančne terminske pogodbe, 
5. obrestne in valutne zamenjave ter zamenjave dolga za 

delnice, 
6. terminske pogodbe o obrestnih merah, 
7. opcije na finančne instrumente iz prejšnjih alinej. 

Družba za upravljanje ne sme naložiti delno ali v celoti premoženja 
dobro poučenih investitorjev v delnice in/ali investicijske kupone 
investicijskega sklada, ki ga upravlja, razen če za takšno naložbo 
premoženja pred tem pridobi splošno pisno dovoljenje stranke. 

(3) Družba za upravljanje mora pred začetkom opravljanja storitev 
upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev 
pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje teh storitev. Za 
dovoljenje iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe 
37. do 39. člena tega zakona. Zahtevi za izdajo dovoljenja za 
upravljanje premoženja dobro poučenih investitorjev mora družba 
za upravljanje dodatno priložiti tudi splošne pogoje poslovanja 
oziroma opravljanja storitev upravljanja premoženja dobro 
poučenih investitorjev, ki jih določi družba za upravljanje in ki 
morajo vsebovati določbe o urejanju medsebojnih pravic in 
obveznosti družbe za upravljanje in stranke ter opis tveganj, 
povezanih z naložbami v vrednostne papirje. 

(4) Za družbo za upravljanje, ki upravlja premoženje dobro 
poučenih investitorjev se smiselno uporabljajo tudi 136. do vključno 
141. člen, 151. člen, 157. člen, 168. člen, 170. člen do vključno 
172. člen in 174. do 179. člen ZTVP-1. 

(5) Družba za upravljanje, ki opravlja tudi storitve upravljanja 
premoženja dobro poučenih investitorjev mora sprejeti pravila, s 
katerimi omejuje nastanek konflikta interesov pri upravljanju tega 
premoženja in upravljanju premoženja investicijskih skladov. V 
pravilih mora določiti tudi sankcije za kršitev teh pravil. 

(6) Dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena preneha tudi, če je' 
družbi za upravljanje prenehalo oziroma ji je bilo pravnomočno 
odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja 
investicijskih skladov. 

Vzajemni sklad 
9. člen 

(1) Vzajomni sklad, je vzajemni sklad iz 2. člena tega zakona, 
oblikovan kot ločeno premoženje, 

1. ki je razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo 
imetnika izplačljiva iz tega premoženja, in 

2. ki ga upravlja družba za upravljanje. 

(2) Vzajemni sklad države članice je vzajemni sklad, ki ga upravlja 
družba za upravljanje države članice. 

(3) Tuj vzajemni sklad je vzajemni sklad, ki ga upravlja tuja družba 
za upravljanje. 

(4) V Republiki Sloveniji je dovoljena samo javna prodaja 
investicijskih kuponov; 

1. vzajemnega sklada, 
2 vzajemnega sklada države članice, če je družba za 

upravljanje države članice, ki upravlja ta vzajemni sklad, 

po tem zakonu pooblaščena na območju Republike 
Slovenije prodajati enote premoženja tega vzajemnega 
sklada, 

3. tujega vzajemnega sklada, če je tuja družba za 
upravljanje, ki upravlja ta vzajemni sklad, pridobila 
dovoljenje Agencije za ustanovitev podružnice in je po 
tem zakonu pooblaščena na območju Republike Slovenije 
prodajati investicijske kupone tega vzajemnega sklada. 

(5) Nihče ne sme javno ponujati, posredovati pri prodaji niti kako 
drugače zagotavljati pogojev za prodajo investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena 

Investicijska družba 
10. člen 

(1) Investicijska družba je investicijski sklad, organiziran kot 
delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, katere osnovni 
kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto 
prenosljive in s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. 

(2) Investicijska družba države članice je investicijska družba s 
sedežem v državi članici. 

(3) Tuja investicijska družba je investicijska družba s sedežem v 
tuji državi. 

(4) V Republiki Sloveniji je dovoljena samo javna prodaja delnic: 
1. investicijske družbe, 
2. investicijske družbe države članice, če je družba za 

upravljanje države članice, ki upravlja to investicijsko 
družbo, po tem zakonu pooblaščena na območju 
Republike Slovenije prodajati delnice te investicijske 
družbe, 

3. tuje investicijske družbe, če je tuja družba za upravljanje, 
ki upravlja to investicijsko družbo, pridobila dovoljenje 
Agencije za ustanovitev podružnice in je po tem zakonu 
pooblaščena na območju Republike Slovenije prodajati 
delnice te investicijske družbe. 

(5) Nihče ne sme javno ponujati, posredovati pri prodaji niti kako 
drugače zagotavljati pogojev za prodajo delnic investicijske družbe 
v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

Ime oziroma firma investicijskega sklada 
11. člen 

(1) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati 
označbo, da gre za vzajemni sklad ali posebni vzajemni sklad 
oziroma investicijsko družbo ali posebno investicijsko družbo. 

(2) Ime oziroma firma drugih pravnih subjektov ne sme vsebovati 
besed "investicijski sklad", "vzajemni sklad", "investicijska družba" 
ali drugih besed oziroma besednih zvez, ki bi zavajale v zmoto, 
da ta pravni subjekt opravlja dejavnost investicijskih skladov. 

(3) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati 
označbo, iz katere bo razvidna naložbena politika oziroma osnovni 
cilj naložbene politike investicijskega sklada, na podlagi katere(ga) 
investicijski sklad namerava ali dejansko realizira večino prihodkov 
(denarni, indeksni, delniški, obvezniški, uravnoteženi, sklad 
skladov, ipd.). 

(4) Firma investicijske družbe iz 7. poglavja tega zakona mora 
vsebovati besedno zvezo »Investicijska družba tveganega 
kapitala«. 
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Udeležba in kvalificirani delež 
12. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20 % deležem. 

(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik najmanj 10 % delež glasovalnih 
pravic ali najmanj 10 % delež v kapitalu določene pravne osebe, 
oziroma na podlagi katerih lahko imetnik izvaja pomemben vpliv 
na upravo družbe za upravljanje. 

Povezane osebe 
13. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, 
ki so med seboj bodisi upravljavsko, kapitalsko bodisi kako 
drugače povezane tako, da zaradi naveaenih povezav skupno 
oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom 
doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe 
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na 
poslovne rezultate oziroma poslovanje druge osebe. 

(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki 
so povezane: 

1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za 

povezane po prvem odstavku tega člena in po drugih 
točkah tega odstavka, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 

3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma 
osebe, ki se štejejo za povezane po prvem odstavku 
tega člena in po drugih točkah tega odstavka; 

4. tako, da tvorijo pogodbeni koncem ali koncem z 
razmerjem enakopravnosti po ZGD; 

5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni 
na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to 
funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski 
člani te osebe. 

(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se 
štejejo: 

1. zakonec oziroma oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči 
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice 
kot zakonska zveza; 

2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne 
poslovne sposobnosti; 

3. druge osebe, ki z osebo živijo v skupnem gospodinjstvu. 

(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je 
odvisna oziroma obvladujoča družba po 462. členu ZGD. 

(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in 
obvladujočo družbo oziroma temu razmerju podobno razmerje 
med katerokoli fizično in pravno osebo. 

(6) Družba za upravljanje mora pripraviti in ob vsaki spremembi 
dopolnjevati seznam fizičnih in pravnih oseb, ki se štejejo za 
povezane osebe družbe za upravljanje. 

(7) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino seznama povezanih 
oseb iz šestega odstavka tega člena. 

Posredna pridobitev 
14. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih 
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih 
vrednostnih papirjev je oseba, za račun katere je druga oseba 
kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže 
oziroma druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju 
oziroma druge vrednostne papirje. 

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, 
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo 
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih 
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 
2.1. STATUSNE DOLOČBE 

2.1.1. Splošne določbe 

Pravnoorganizacijska oblika 
15. člen 

(1) Družba za upravljanje je lahko organizirana kot delniška družba 
ali kot družba z omejeno odgovornostjo. 

(2) Za družbe za upravljanje se uporabljajo določbe ZGD, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice in delničarje 
družbe za upravljanje, ki je organizirana kot delniška družba, se 
smiselno uporabljajo za poslovne deleže in družbenike družbe 
za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo. 

Dejavnost družbe za upravljanje 
16. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme opravljati nobene druge 
dejavnosti razen storitev upravljanja investicijskih skladov. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko družba 
za upravljanje opravlja tudi storitve upravljanja finančnega 
premoženja dobro poučenih investitorjev. 

Osnovni kapital družbe za upravljanje 
17. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje 
50.000.000 tolarjev. 

(2) Če želi družba za upravljanje upravljati več investicijskih 
skladov, se najnižji znesek osnovnega kapitala iz prvega odstavka 
tega člena poveča za 25.000.000 tolarjev za upravljanje vsakega 
nadaljnjega investicijskega sklada. 

(3) Če skupna vrednost vsega premoženja v upravljanju, ki ga 
družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih skladov in 
dobro poučenih investitorjev, presega 55 milijard tolarjev, mora 
družba za upravljanje najnižji znesek osnovnega kapitala iz prvega 
odstavka tega člena povečati najmanj v višini, ki je enaka 0,02% 
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vrednosti razlike med celotnim premoženjem v upravljanju in 
zneskom 55 milijard tolarjev. Če je izračunan znesek potrebnega 
povečanja osnovnega kapitala manjši od zneska povečanega 
osnovnega kapitala iz drugega odstavka, družbi za upravljanje ni 
potrebno povečevati osnovnega kapitala še za znesek, ki ga 
določa ta odstavek. 

(4) Delnice oziroma poslovni deleži družbe za upravljanje se 
lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti v celoti vplačane(i) 
pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje v sodni register 
oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni reg- 
ister. 

Delnice družbe za upravljanje 
18. člen 

(1) Kadar je družba za upravljanje organizirana kot delniška 
družba, sme izdati samo imenske delnice istega razreda. 

(2) Delnice družbe za upravljanje, ki je organizirana kot delniška 
družba, morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 

2.1.2. Delničarji družbe za upravljanje 

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 
19. člen 

(1) Pred pridobitvijo delnic oziroma poslovnega deleža družbe za 
upravljanje, na podlagi katere oseba posredno ali neposredno 
doseže ali preseže kvalificirani delež v družbi za upravljanje je 
potrebno dovoljenje Agencije. 

(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma 
poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere doseže 
ali preseže 20 %, 33 % ali 50 % delež glasovalnih pravic ali delež 
v kapitalu družbe za upravljanje ali na podlagi katere postane 
obvladujoča družba družbe za upravljanje, pridobiti dovoljenje 
Agencije. 

(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega 
oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice oziroma 
poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod 
mejo, za katero je pridobila dovoljenje, mora o tem obvestiti 
Agencijo. 

(4) Agencija predpiše način obveščanja iz tretjega odstavka tega 
člena. 

(5) Agencija mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka tega 
člena obvestiti pristojni nadzorni organ posamezne države članice, 
če je bodoči imetnik kvalificiranega deleža ena od naslednjih oseb: 

1. oseba iz petega odstavka 82. člena ZTVP-1, 
2. oseba iz petega odstavka 19. člena ZBan, 
3. oseba iz petega odstavka 18. člena ZZavar, 
4. družba za upravljanje, ki je v tej državi članici upravičena 

upravljati Investicijske sklade v skladu z Direktivo o 
investicijskih skladih, 

5. obvladujoča oziroma odvisna družba družbe za upravljanje 
iz 4. točke tega odstavka, 

6. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo 
družbo za upravljanje iz 4. točke tega odstavka. 

(6) Če je bodoči imetnik kvalificiranega deleža banka, borzno 
posredniška družba, zavarovalnica oziroma družba za upravljanje 
države članice oziroma tuja banka, borzno posredniška družba, 
zavarovalnica oziroma družba za upravljanje, mora zahtevi za 
izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma 
deleža iz drugega odstavka tega člena priložiti tudi mnenje oziroma 
soglasje pristojnega nadzornega organa. 

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega 
deleža 

20. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
oziroma deleža iz drugega odstavka 19. člena tega zakona je 
treba priložiti listine iz 4. in 5. točke 37. člena tega zakona. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 19. 
člena tega zakona, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja 
da: 

1. bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja imetnik 
kvalificiranega deleža oziroma z njim povezane osebe, 
oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči imetnik 
kvalificiranega deleža oziroma z njim povezane osebe, 
lahko ogroženo poslovanje investicijskega sklada v skladu 
z določbami tega zakona, ali 

2. bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči 
imetnik kvalificiranega deleža oziroma z njim povezane 
osebe, oziroma zaradi načina povezanosti med temi 
osebami lahko onemogočeno oziroma bistveno oteženo 
opravljanje nadzora nad družbo za upravljanje. 

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 19. 
člena tega zakona tujemu kvalificiranemu imetniku, če je verjetno, 
da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora nad 
družbo za upravljanje. 

(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 
tega člena mora Agencija osebi dati rok, ki ne sme biti krajši od 
petnajstih dni in ne daljši od tridesetih dni, da se izjasni o razlogih 
za zavrnitev dovoljenja. 

(5) Kadar je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, se postopek 
odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s 
postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov. 

Sankcije za kršitev in odvzem dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža 

21. člen 

(1) Če oseba pridobi poslovni delež oziroma ima delnice v 
nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 19. člena tega 
zakona, iz delnic družbe za upravljanje, s katerimi bi bila udeležena 
pri upravljanju družbe za upravljanje v deležu, glede katerega bi 
bila dolžna pridobiti dovoljenje' Agencije, nima glasovalnih pravic 
ter mora te delnice oziroma poslovni delež v roku 6 mesecev 
šteto od datuma pridobitve, odsvojiti. 

(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za čas, 
dokler iz teh delnic imetnik, ki jih je pridobil v nasprotju s prvim 
oziroma drugim odstavkom 19. člena tega zakona, nima 
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glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih 
delničarjev družbe za upravljanje v sorazmerju z njihovo udeležbo 
v osnovnem kapitalu družbe za upravljanje, tako da je imetnik pri 
glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, za pridobitev katerega 
ne potrebuje dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka 19. 
člena tega zakona. 

(3) Agencija odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega 
deleža če: 

1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 

2. je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja imetnik 
kvalificiranega deleža oziroma z njim povezane osebe, 
oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil imetnik kvalificiranega 
deleža oziroma z njim povezane osebe, ogroženo 
poslovanje investicijskih skladov, ki jih upravlja družba 
za upravljanje, v skladu z določbami tega zakona, 

3. je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja imetnik 
kvalificiranega deleža oziroma z njim povezane osebe, 
oziroma načina povezanosti med temi osebami, 
onemogočeno oziroma bistveno oteženo opravljanje 
nadzora nad družbo za upravljanje, 

4. v primeru tujega imetnika kvalificiranega deleža: je 
verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo 
izvajanje nadzora nad družbo za upravljanje. 

(4) S pravnomočnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za 
pridobitev kvalificiranega deleža nastopijo pravne posledice iz 
prvega odstavka tega člena. 

(5) Če je imetnik kvalificiranega deleža obvladujoča oseba družbe 
za upravljanje, se postopek odvzema dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža lahko združi s postopkom odvzema 
dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. 

(6) Agencija predpiše okoliščine in kriterije, kdaj se šteje poslovanje 
investicijskega sklada za ogroženo. 

2.1.3. Uprava in nadzorni svet družbe za upravljanje 

Uprava družbe za upravljanje 
22. člen 

(1) Uprava družbe za upravljanje mora imeti najmanj dva člana, 
ki družbo za upravljanje skupaj zastopata in predstavljata v 
pravnem prometu. 

(2) Član uprave družbe za upravljanje mora naloge vodenja poslov 
družbe za upravljanje opravljati s polnim delovnim časom, in sicer 
bodisi na podlagi delovnega razmerja z družbo za upravljanje 
bodisi na podlagi drugega ustreznega pravnega razmerja. 

(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj 
en član uprave mora imeti v Republiki Sloveniji središče 
uresničevanja svojih življenjskih interesov. 

(4) Uprava mora voditi posle družbe za upravljanje v Republiki 
Sloveniji. 

Pogoji za člana uprave družbe za upravljanje 
23. člen 

(1) Član uprave družbe za upravljanje je lahko oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima izkušnje, 
potrebne za vodenje poslov družbe za upravljanje, 

2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen 
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(2) Pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če 
ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje 
poslov družbe za upravljanje ter najmanj petletne izkušnje pri 
vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot 
družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov, od tega 
najmanj triletne izkušnje pri vodenju poslov upravljanja finančnih 
naložb. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
24. člen 

(1) Za člana uprave družbe za upravljanje je lahko imenovana le 
oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana 
uprave družbe za upravljanje. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju 
pogojev iz 22. in 23. člena tega zakona. 

(3) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana uprave 
družbe za upravljanje v postopku odločanju o dovoljenju opraviti 
predstavitev vodenja poslov družbe za upravljanje. 

(4) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če na 
podlagi listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve iz 
tretjega odstavka tega člena sklene, da kandidat izpolnjuje pogoje 
za člana uprave družbe za upravljanje. 

(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, 
s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, 
ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je oseba storila, 
lahko ogroženo poslovanje družbe za upravljanje oziroma 
investicijskih skladov, ki jih upravlja, v skladu s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

(6) Kadar je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, se postopek 
odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s 
postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov. 

Dolžnosti člana uprave 
25. člen 

1) Člani uprave družbe za upravljanje morajo zagotoviti, da družba 
za upravljanje upravlja investicijske sklade in posluje v skladu z 
določbami tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo poslovanje z 
vrednostnimi papirji ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. 
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(2) Člani uprave družbe za upravljanje morajo zagotoviti, da 
družba za upravljanje zase in za investicijske sklade, ki jih upravlja, 
vodi poslovne knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja 
knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja 
računovodska poročila ter poroča oziroma obvešča Agencijo v 
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave 
26. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave družbe za upravljanje če: 

1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. je bil član uprave pravnomočno nepogojno obsojen na 
kazen zapora več kot treh mesecev, 
3. član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 25. člena 
tega zakona, 
4. član uprave krši prepoved iz 28. člena tega zakona, 
5. če član uprave krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
iz 109. člena tega zakona. 

(2) Za hujšo kršitev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se 
šteje bodisi: 

1. kršitev, zaradi katere je investicijskemu skladu, ki ga upravlja 
družba za upravljanje, oziroma posameznemu imetniku 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic 
investicijske družbe nastala oziroma bi mu lahko nastala 
škoda, bodisi 
2. ponavljajoča se kršitev dolžnosti člana uprave iz 25. člena 
tega zakona. 

(3) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev, 
zaradi katerih je bil nad družbo za upravljanje začet postopek za 
odvzem dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov, lahko Agencija oba postopka združi. 

Drugi ukrepi proti članom uprav družb za upravljanje 
27. člen 

(1) Namesto odvzema dovoljenja lahko Agencija članu uprave 
družbe za upravljanje izreče ukrep pogojnega odvzema dovoljenja 
ali javnega opomina. 

(2) Za izrek ukrepov iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe 211. člena in 213. člena tega zakona. 

Prepovedani posli članov uprave in nadzornega sveta 
družbe za upravljanje 

28. člen 

(1) Z družbo za upravljanje ne smejo sklepati poslov nakupa in 
prodaje oziroma drugih poslov, katerih predmet so naložbe 
investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje 
naslednje osebe: 

člani uprave in člani nadzornega sveta družbe za upravljanje 
ter njihovi ožji družinski člani, in 
osebe, s katerimi so osebe iz prve alinee tega odstavka 
kapitalsko povezane tako, da zaradi navedenih povezav 
skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z 
namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena 
oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri 

odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da 
poslovne odločitve ali poslovanje ene osebe lahko pomembno 
vplivajo na poslovne odločitve, poslovne rezultate ali 
poslovanje druge osebe. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za 
investicijske kupone oziroma delnice investicijskih skladov. 

2.1.4. Pogoji za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov 

Določitev pogojev za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov 

29. člen 

Agencija določi podrobnejše kadrovske, tehnične in organizacijske 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati družba za upravljanje in oseba iz 
četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov. 

2.2. OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Obvladovanje tveganj 
30. člen 

(1) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da vedno razpolaga z 
ustreznim kapitalom, v skladu s 17. členom tega zakona, glede 
na skupni obseg premoženja, ki ji je dano v upravljanje (kapitalska 
ustreznost). 

(2) Kapital družbe za upravljanje ne sme biti manjši od najnižjega 
zneska osnovnega kapitala iz prvega oziroma drugega oziroma 
tretjega odstavka 17. člena tega zakona. 

Omejitev naložb družbe za upravljanje 
31. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme pridobiti poslovnega deleža 
oziroma drugih pravic v osebni družbi oziroma drugi pravni osebi, 
na podlagi katerih bi neomejeno odgovarjala za obveznosti te 
družbe. 

(2) Družba za upravljanje je lahko bodisi sama ali skupaj z drugimi 
osebami, povezanimi z družbo za upravljanje, udeležena v drugi 
pravni osebi samo, če ta pravna oseba opravlja dejavnost, ki jo 
sme opravljati družba za upravljanje oziroma s to dejavnostjo 
povezane posle, in če je organizirana kot kapitalska družba. 

(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za članstvo 
v gospodarskem interesnem združenju, v katerega se združujejo 
družbe za upravljanje. 

2.3. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 
DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TER REVIDIRANJE 

Uporaba določb 
32. člen 

(1) Za poslovne knjige in poslovna poročila družbe za upravljanje 
se smiselno uporablja 186. do 189. člen ZTVP-1. 

(2) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta 
za revizijo predpiše: 
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1. analitični kontni načrt za družbe za upravljanje, 
2. vrste in sheme računovodskih izkazov družb za upravljanje, 
3. podrobnejšo vsebino prilog k računovodskim izkazom 
družbe za upravljanje. 

(3) Za revidiranje letnega poročila družbe za upravljanje in objavo 
povzetka revidiranega letnega poročila se smiselno uporablja 
1.91. do 193. člen ZTVP-1. 

2.4. STEČAJ DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 

Prepoved prisilne poravnave 
33. člen 

Nad družbo za upravljanje ni mogoče začeti postopka prisilne 
poravnave. 

Uporaba določb za stečajni postopek in postopek 
likvidacije 

34. člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečajni postopek 
in postopek likvidacije nad družbo za upravljanje uporabljajo 
določbe ZPPSL. 

Posebne določbe za stečajni postopek družbe za 
upravljanje 

35. člen 

(1) Terjatve do družbe za upravljanje za povrnitev škode iz tretjega 
odstavka 138. člena in iz tretjega odstavka 182. člena tega zakona 
se iz stečajne mase izplačajo kot strošek stečajnega postopka 
pred poplačilom terjatev iz drugega in tretjega odstavka 160. člena 
ZPPSL. 

(2) Sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo za 
upravljanje vroči sodišče tudi Agenciji. 

3. OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA 
INVESTICIJSKIH SKLADOV 

3.1. DOVOLJENJA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 
STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH 
SKLADOV 

Vrste dovoljenj 
36. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pred vpisom ustanovitve v sodni 
register pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje 
za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov). 

(2) Družba za upravljanje mora pred združitvijo z drugo družbo 
za upravljanje oziroma drugo pravno osebo oziroma pred delitvijo 
pridobiti dovoljenje Agencije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za 
združitev oziroma delitev). 

(3) Družba za upravljanje mora pred ustanovitvijo podružnice v 
tujini pridobiti dovoljenje Agencije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje 
za ustanovitev podružnice v tujini). 

(4) Družba za upravljanje mora pred začetkom upravljanja 
posameznega investicijskega sklada pridobiti dovoljenje Agencije 
za upravljanje tega investicijskega sklada. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov 

37. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov je treba priložiti: 
1. statut oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe za upravljanje, 
2. poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je 

razviden obseg načrtovanih poslov upravljanja investicijskih 
skladov in temu ustrezna organizacijska zgradba družbe za 
upravljanje, kadrovska struktura družbe za upravljanje, 

3. seznam delničarjev oziroma družbenikov, z navedbo imena 
in priimka ter naslova oziroma firme in sedeža, nominalnega 
zneska delnic oziroma poslovnih deležev in odstotkov 
udeležbe v osnovnem kapitalu družbe za upravljanje, 

4. za delničarje oziroma družbenike - pravne osebe, ki so imetniki 
kvalificiranih deležev: 

izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega 
javnega registra, 
letna poročila za zadnji dve poslovni leti, 
če je delničar oziroma družbenik delniška družba, tudi 
izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, če so 
bile izdane prinosniške delnice, overjen prepis notarskega 
zapisa prisotnih na zadnji skupščini, 

5. seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev 
z opisom načina povezave, 

6. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti ali je družba za upravljanje kadrovsko, 
tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle 
upravljanja investicijskih skladov, 

7. dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo registriran sedež 
družbe za upravljanje lociran v Republiki Sloveniji (priglasitev 
vpisa tega sedeža v sodni register potrjen z žigom sodnega 
registra) oziroma iz katere je razvidno, da je registriran sedež 
družbe za upravljanje lociran v isti državi članici oziroma v isti 
tuji državi kot je locirana glavnina poslovanja in vsa 
(administrativna) dokumentacija družbe za upravljanje v zvezi 
s poslovanjem posameznega investicijskega sklada ter 
uprava družbe za upravljanje, 

8. drugo dokumentacijo, ki jo zahteva Agencija za oceno iz 3. 
točke drugega odstavka 38. člena tega zakona. 

Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov 

38. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov, najkasneje v roku 4 mesecev od prejema 
popolne zahteve iz 37. člena tega zakona, če ugotovi, da družba 
za upravljanje izpolnjuje pogoje za opravljanj teh storitev. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev upravljanja investicijskih skladov: 
1. če delničarji oziroma družbeniki, ki so imetniki kvalificiranih 

deležev, nimajo dovoljenja iz prvega oziroma drugega 
odstavka 19. člena tega zakona, 

2. če člani uprave nimajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave iz 24. člena tega zakona, 

3. če Agencija oceni, da bi bilo zaradi načina povezanosti med 
družbo za upravljanje in osebami, povezanimi z družbo za 
upravljanje na podlagi povezav opredeljenih v 12. In 13. členu 
tega zakona lahko onemogočeno oziroma bistveno oteženo 
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opravljanje nadzora nad družbo za upravljanje in 
premoženjem, ki ga upravlja, 

4. če družba za upravljanje ne izpolnjuje drugih pogojev za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. 

Agencija mora zavrnitev zahteve obrazložiti vložniku zahteve. 

Prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov 

39. člen 

(1) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov preneha: 

1. če družba za upravljanje ne začne poslovati v šestih 
mesecih od izdaje dovoljenja, 
2. če družba za upravljanje preneha z opravljanjem storitev 
upravljanja investicijskih skladov za več kot eno leto, 
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka prisilne 
likvidacije nad družbo za upravljanje, 
4. z zaključkom redne likvidacije družbe za upravljanje, 
5. če se družba za upravljanje kot prevzeta družba združi z 
drugo družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo, 
6. če ne izpolnjuje več pogojev, pod katerimi ji je bilo izdano 
dovoljenje, 
7. če je navajala pri pridobitvi dovoljenja napačne podatke. 

(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena, izda Agencija 
sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje prenehalo. 

Dovoljenje za združitev oziroma delitev 
40. člen 

(1) Za dovoljenje za združitev družbe za upravljanje z drugo 
družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo se smiselno 
uporabljajo določbe 37. in 38. člena tega zakona. 

(2) Kadar zaradi spojitve nastane nova pravna oseba ali kadar 
se družba za upravljanje kot prevzeta družba pripoji drugi pravni 
osebi, ki ni družba za upravljanje, Agencija hkrati z odločitvijo o 
dovoljenju za združitev odloči tudi o dovoljenju prevzemni družbi 
za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. 

(3) Za dovoljenje za delitev družbe za upravljanje se smiselno 
uporabljajo določbe 37. do 38. člena tega zakona, če ni v četrtem 
oziroma petem odstavku tega člena drugače določeno. 

(4) Kadar je v primeru oddelitve družba za upravljanje prenosna 
družba, Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev 
tudi, če družba za upravljanje zaradi oddelitve ne bi več dosegala 
kapitalske ustreznosti. 

(5) Kadar zaradi oddelitve nastane nova družba za upravljanje ali 
kadar se družba za upravljanje kot prenosna družba razdeli na 
dve oziroma več novih družb za upravljanje, Agencija hkrati z 
odločitvijo o dovoljenju za delitev odloči tudi o dovoljenju novi 
družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov. 

3.2. OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA 
INVESTICIJSKIH SKLADOV IZVEN OBMOČJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Opravljanje storitev v državi članici 
41. člen 

Družba za upravljanje lahko opravlja storitve upravljanja 
investicijskih skladov na območju države članice bodisi prek 
podružnice bodisi neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s 
predpisi te države članice. 

Opravljanje storitev v državi članici prek podružnice 
42. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki namerava odpreti podružnico v 
državi članici, mora o tem obvestiti Agencijo in navesti državo 
članico, v kateri namerava odpreti podružnico. Obvestilu mora 
priložiti: 

1. splošne podatke o podružnici, ki obsegajo: 
opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica, in njen načrt 
poslovanja, 
imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice, 
naslov podružnice v državi, na katerem bo mogoče pridobiti 
dokumentacijo o poslovanju podružnice; 

2. podatke o vzajemnih skladih oziroma investicijskih družbah, ki 
jih upravlja družba za upravljanje in katerih enote premoženja 
oziroma delnice bo tržila podružnica v državi članici, ki 
obsegajo: 
natančen opis načrtovanega trženja in poslovnih razmerij, ki 
jih je družba za upravljanje vzpostavila v zvezi s trženjem 
enot premoženja oziroma delnic investicijskih skladov, 
za vsak investicijski sklad: pravila upravljanja vzajemnega 

sklada oziroma statut investicijske družbe, prospekt, zadnje 
letno poročilo in morebitno kasnejše polletno poročilo. 

(2) Agencija mora najkasneje v roku treh mesecev po prejemu 
obvestila iz prvega odstavka tega člena obvestilo s prilogami 
posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o 
tem obvestiti družbo za upravljanje. 

(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora 
Agencija pristojnemu nadzornemu organu države članice 
posredovati tudi: 

1. podatke o višini kapitala in kapitalske ustreznosti družbe 
za upravljanje, 
2. izjavo za vsak vzajemni skladi oziroma investicijsko družbo, 
na katero se nanaša obvestilo iz prvega odstavka tega člena, 
da izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih 
skladih. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Agencija 
zavrne zahtevo za posredovanje obvestila nadzornemu organu 
države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in 
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dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, in ob upoštevanju 
načrtovanega obsega poslovanja sklene, da obstaja utemeljen 
dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja podružnice oziroma 
o ustreznosti finančnega položaja družbe za upravljanje. 

(5) Družba za upravljanje mora Agencijo obvestiti o vsaki 
nameravani spremembi iz prvega odstavka tega člena najmanj 
en mesec pred nameravano spremembo. Za obvestilo o 
spremembi iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe 
prvega do četrtega odstavka tega člena. 

Neposredno opravljanje storitev v državi članici 
43. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki namerava začeti z neposrednim 
opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov na območju 
države članice, mora o tem obvestiti Agencijo in navesti državo 
članico, v kateri namerava začeti z neposrednim opravljanjem 
storitev. Obvestilu mora priložiti: 
1. program načrtovanih aktivnosti, 
2. podatke in dokumentacijo iz 2. točke prvega odstavka 42. 

člena tega zakona. 

(2) Agencija mora najkasneje v roku enega meseca po prejemu 
obvestila iz prvega odstavka tega člena obvestilo s prilogami 
posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o 
tem obvestiti družbo za upravljanje. 

(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora 
Agencija pristojnemu nadzornemu organu države članice 
posredovati tudi: 

1. podatke o višini kapitala in kapitalske ustreznosti družbe za 
upravljanje, 

2. izjavo za vsak vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo, 
na katero se nanaša obvestilo iz prvega odstavka tega člena, 
da izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih 
skladih. 

(4) Družba za upravljanje mora Agencijo obvestiti o vsaki 
nameravani spremembi iz prvega odstavka tega člena najmanj 
en mesec pred nameravano spremembo. Za obvestilo o 
spremembi iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe 
prvega do tretjega odstavka tega člena. 

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se uporabljajo 
tudi, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo 
opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja 
investicijskih skladov v državi članici. 

Nadzor nad opravljanjem storitev v državi članici 
44. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad podružnico družbe za upravljanje 
v državi članici. 

(2) Agencija lahko zaprosi pristojni nadzorni organ države članice, 
v kateri družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja 
investicijskih skladov, da opravi pregled poslovanja podružnice 
družbe za upravljanje v tej državi članici, če se s tem postopek 
nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma če je to v skladu z 
interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma manjših 
stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se lahko pooblaščene 
osebe Agencije udeležijo nadzora, ki ga izvaja pristojni organ 
države članice. 

(3) Če družba za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja 
investicijskih skladov v državi članici, kljub opozorilu pristojnega 

nadzornega organa države članice krši predpise te države članice, 
sprejme Agencija ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom. 
Agencija mora nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države 
članice o ukrepih, ki jih je sprejela. 

(4) Če Agencija družbi za upravljanje odvzame dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma ji 
začasno prepove opravljati te storitve, mora o tem nemudoma 
pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih 
družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih 
skladov. 

Opravljanje storitev v tuji državi 
45. člen 

(1) Družba za upravljanje sme opravljati storitve upravljanja 
investicijskih skladov v tuji državi samo prek podružnice. 

(2) Za ustanovitev podružnice v tuji državi mora družba za 
upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije. 

(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice se 
smiselno uporabljajo določbe prvega in četrtega odstavka 42. 
člena tega zakona. 

(4) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev 
podružnice v tuji državi tudi, če je verjetno, da bo ovirano oziroma 
bistveno oteženo izvajanje nadzora nad družbo za upravljanje. 

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se uporabljajo 
tudi, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za 
opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja 
investicijskih skladov, ki jih upravlja, v tuji državi. 

3.3. PODRUŽNICA IN PROSTO OPRAVLJANJE 
STORITEV DRUŽB ZA UPRAVLJANJE DRŽAV 
ČLANIC 

Družbe za upravljanje držav članic 
46. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki je v državi članici upravičena 
upravljati posamezne investicijske sklade tako, da je njihovo 
poslovanje v skladu z Direktivo o investicijskih skladih, lahko 
storitve samo za te sklade opravlja tudi na območju Republike 
Slovenije, bodisi prek podružnice bodisi neposredno. 

Če so investicijski kuponi oziroma delnice investicijskih skladov, 
katerih sedež je v državi članici, predmet prepovedi trženja 
oziroma prodaje na območju te države članice, družba za 
upravljanje, ki upravlja te investicijske sklade, ne sme neposredno 
ali posredno preko podružnice vršiti trženja oziroma prodaje teh 
investicijskih kuponov oziroma teh delnic investicijskih skladov 
na območju Republike Slovenije. 

(2) Za družbo za upravljanje iz prvega odstavka tega člena, ki 
opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov prek podružnice, 
veljajo zlasti naslednje določbe tega zakona in na njihovi podlagi 
izdani predpisi: 

1. 32. člen tega zakona, 
2. 7. člen, 86. in 88. člen tega zakona, 
3. 91. do 105. člen tega zakona, 
4. 106. do 108. člen tega zakona, 
5. 109. do 111. člen tega zakona, in 
6. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi 

urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja 
oziroma druga področja, in ki veljajo za družbe za 
upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji. 
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(3) Za družbo za upravljanje iz prvega odstavka tega člena, ki 
neposredno opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, 
veljajo določbe tega zakona iz 2. do 6. točke drugega odstavka 
tega člena in na njihovi podlagi izdani predpisi. 

(4) Določbe tega razdelka o neposrednem opravljanju storitev se 
uporabljajo tudi, kadar družba za upravljanje države članice 
pooblasti drugo osebo za opravljanje posameznih storitev 
upravljanja investicijskega sklada, ki ga upravlja, v Republiki 
Sloveniji. 

Začetek poslovanja 
47. člen 

(1) Družba za upravljanje države članice iz prvega odstavka 46. 
člena tega zakona lahko začne poslovati prek podružnice z 
iztekom dvomesečnega roka, od dne, ko Agencija od pristojnega 
nadzornega organa države članice prejme obvestilo z vsebino, 
določeno v prvem in tretjem odstavku 42. člena tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje države članice iz prvega odstavka 46. 
člena tega zakona lahko začne neposredno opravljati storitve 
upravljanja investicijskih skladov takoj, ko Agencija od pristojnega 
nadzornega organa države članice prejme obvestilo z vsebino, 
določeno v prvem in tretjem odstavku 43. člena tega zakona. 

(3) Družba za upravljanje države članice iz prvega odstavka 
tega člena mora Agencijo obvestiti o vsaki nameravani spremembi 
podatkov iz prvega odstavka 42. člena tega zakona najmanj en 
mesec pred nameravano spremembo. 

Nadzor nad podružnico družbe za upravljanje države 
članice 
48. člen 

(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih 
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled 
poslovanja podružnice družbe za upravljanje te države članice. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni 
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot 
Agencija na podlagi določb 344. do 348. člena ZTVP-1. 

(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice 
mora Agencija opraviti pregled poslovanja podružnice družbe za 
upravljanje te države članice na območju Republike Slovenije. 

(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena 
je Agencija pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice družbe 
za upravljanje države članice na območju Republike Slovenije v 
skladu z določbami 344. do 348. člena ZTVP-1 zaradi preverjanja, 
če podružnica ravna v skladu z določbami iz drugega odstavka 
46. člena tega zakona. 

Ukrepi nadzora nad družbo za upravljanje države 
članice 
49. člen 

(1) Če družba za upravljanje države članice na območju Republike 
Slovenije krši določbe iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona 
oziroma če podružnica družbe za upravljanje države članice na 
območju Republike Slovenije krši določbe iz drugega odstavka 
46. člena tega zakona, ji Agencija z odredbo naloži odpravo kršitev. 

(2) Če družba za upravljanje države članice oziroma njena 
podružnica v roku, določenem z odredbo, ne ravna v skladu z 

odredbo iz prvega odstavka tega člena, obvesti Agencija pristojni 
nadzorni organ te države članice. 

(3) Agencija lahko družbi za upravljanje države članice oziroma 
njeni podružnici za kršitve, storjene na območju Republike 
Slovenije, izreče tudi začasno prepoved opravljanja storitev 
oziroma prepoved opravljanja storitev, če so izpolnjeni pogoji, 
določeni v 2. oziroma 3. točki prvega odstavka 208. člena tega 
zakona oziroma v 4. točki prvega odstavka 210. člena tega 
zakona. 

(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena mora 
Agencija obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. 

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko 
Agencija družbi za upravljanje države članice oziroma njeni 
podružnici izreče začasno prepoved opravljanja storitev, ne da bi 
predhodno obvestila pristojni nadzorni organ te države članice, 
če zaradi zaščite interesov vlagateljev ni mogoče odlašati. 

(6) V primeru iz petega odstavka tega člena mora Agencija o 
začasni prepovedi obvestiti pristojni nadzorni organ države članice 
in Evropsko komisijo takoj, ko je to mogoče. 

3.4. OPRAVLJANJE STORITEV TUJIH DRUŽB ZA 
UPRAVLJANJE 

Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov 
tujih družb za upravljanje 

50. člen 

(1) Tuja družba za upravljanje lahko na ozemlju Republike Slovenije 
opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov samo prek 
podružnice. , 

(2) Določbe tega razdelka se uporabljajo tudi, kadar tuja družba 
za upravljanje pooblasti drugo osebo za opravljanje posameznih 
storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov, ki jih 
upravlja, v Republiki Sloveniji. 

Dovoljenje za ustanovitev podružnice 
51. člen 

(1) Tuja družba za upravljanje lahko na ozemlju Republike Slovenije 
ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje Agencije za ustanovitev 
podružnice. Tuja družba za upravljanje lahko na ozemlju Republike 
Slovenije prodaja in trži samo investicijske kupone oziroma delnice 
tistih investicijskih skladov, ki so navedeni v izreku dovoljenja iz 
prejšnjega stavka. 

(2) Zahteva za Izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice mora 
obsegati podatke o investicijskih skladih, katerih investicijske 
kupone oziroma delnice namerava podružnica tuje družbe za 
upravljanje prodajati oziroma tržiti na območju Republike Slovenije. 

(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je 
treba priložiti: 

1. akt o ustanovitvi podružnice, 
2. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega 
registra države sedeža za matično družbo za upravljanje, 
3. statut oziroma pravila matične družbe za upravljanje, 
4. revidirana letna poročila matične družbe za upravljanje za 
zadnja tri leta poslovanja, 
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih 
matične družbe za upravljanje: ustrezno listino, ki verodostojno 
izkazuje lastnike in njihove deleže pri upravljanju matične 
družbe za upravljanje, 
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6. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega 
registra države sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju 
matične družbe za upravljanje udeležene z več kot 10 %, 
7. opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen načrt 
poslovanja za dve leti, 
8. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna opravljati storitve upravljanja 
investicijskih skladov, 
9. natančen opis načrtovanega trženja in poslovnih razmerij, 
ki jih je tuja družba za upravljanje vzpostavila v zvezi s 
trženjem investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 
skladov na območju Republike Slovenije ter druge podatke iz 
7. člena tega zakona, 
10. za vsak investicijski sklad, na katerega se nanaša zahteva 
iz drugega odstavka tega člena: pravila upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma statut investicijske družbe, 
prospekt, zadnje letno poročilo in morebitno kasnejše polletno 
poročilo. 

(4) Agencija lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev 
podružnice tuje družbe za upravljanje zahteva, da tuja družba za 
upravljanje na ozemlju Republike Slovenije pri banki, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po 
tem zakonu, deponira določen denarni znesek oziroma drugo 
ustrezno finančno premoženje kot jamstvo za poravnavo 
obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov oziroma delnic 
investicijskih skladov, katerih prodaja je bila opravljena na območju 
Republike Slovenije. 

(5) Agencija izda dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje družbe 
za upravljanje, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in 
dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, sklene da: 

1. je podružnica finančno, upravljavsko, organizacijsko, 
kadrovsko in tehnično usposobljena za potovanje v skladu 
z določbami tega zakona, in 
2. bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic 
investicijskih skladov, na katere se nanaša zahteva iz 
drugega odstavka tega člena deležni najmanj enake ravni 
zaščite kot vlagatelji v investicijske sklade po tem zakonu, in 
3. investicijski kuponi oziroma delnice investicijskih skladov, 
na katere se nanaša zahteva iz drugega odstavka tega člena, 
niso predmet prepovedi trženja oziroma prodaje na območju 
matične države. 

(6) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za ustanovitev podružnice 
tuje družbe za upravljanje Agencija določno navede, za katere 
investicijske sklade, ki jih upravlja tuja družba za upravljanje, 
dovoljenje velja. 

(7) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev 
podružnice: 

1. če poslovodje podružnice nimajo dovoljenja iz 24. člena 
tega zakona (četrti odstavek 52. člena tega zakona), 

2. če tuja družba za upravljanje v zvezi z vsakim 
investicijskim skladom, na katerega se nanaša zahteva 
iz drugega odstavka tega člena, ni pridobila dovoljenja za 
objavo prospekta in izvlečka prospekta iz 96. člena tega 
zakona 

(8) Agenciia zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev 
podružnice tuje družbe za upravljanje tudi, če je verjetno, da bo 
ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora nad družbo 
za upravljanje. 

Uporaba določb 
52. člen 

(1) Za tujo družbo za upravljanje, ki je na območju Republike 
Slovenije ustanovila podružnico, velja določba tretjega odstavka 
191. člena ZTVP-1 v zvezi s tretjim odstavkom 32. člena tega 
zakona. 

(2) Za podružnico tuje družbe za upravljanje veljajo zlasti naslednje 
določbe tega zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi: 
1. 32. člen tega zakona, 
2. 7. člen, 86. in 88. člen tega zakona, 
3. 91. do 94. ter 96. do 105. člen tega zakona, 
4. 106. do 108. člen tega zakona, 
5. 109. do 111. člen tega zakona, in 
6. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi urejajo 

varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma 
druga področja, in ki veljajo za družbe za upravljanje s 
sedežem v Republiki Sloveniji. 

(3) Za nadzor nad podružnico tuje družbe za upravljanje se 
smiselno uporabljajo določbe 8. poglavja tega zakona. 

(4) Za poslovodje podružnice tuje družbe za upravljanje se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o upravi družbe za 
upravljanje. 

(5) Agencija odvzame dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje 
družbe za upravljanje tudi, če je pristojni nadzorni organ tuje 
družbe za upravljanje tej družbi odvzel dovoljenje za opravljanje 
storitev upravljanja investicijskih skladov. 

4. SKUPNE DOLOČBE O UPRAVLJANJU 
INVESTICIJSKIH SKLADOV 

4.1. SKRBNIŠKE STORITVE V ZVEZI Z 
UPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH SKLADOV 

Pogodba o opravljanju skrbniških storitev 
53. člen 

(1) Družba za upravljanje mora za račun investicijskih skladov, ki 
jih upravlja, s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških 
storitev. Posamezen investicijski sklad ima lahko le enega 
skrbnika njegovega premoženja. 

Skrbnik je lahko banka skrbnica ali institucija, ki je pridobila 
dovoljenje Agencije za opravljanje skrbniških storitev in ki izpolnjuje 
pogoje iz tega poglavja in poglavja 4.2. tega zakona ter katere 
poslovanje je predmet javnega nadzora s strani Agencije. 

(2) Skrbnik mora na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških 
storitev za račun investicijskih skladov: 

1. opravljati storitve vodenja računov nematerializiranih 
vrednostnih papirjev v skladu z drugim odstavkom 61. člena 
tega zakona, 
2. opravljati storitve hrambe vrednostnih papirjev v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom 56. člena tega zakona, 
3. voditi poseben denarni račun v skladu z 63. členom tega 
zakona in zagotoviti, da se v breme tega računa opravljajo 
samo izplačila, ki jih je po tem zakonu in pravilih vzajemnega 
sklada oziroma statutu investicijske družbe dovoljeno opraviti 
v breme premoženja investicijskega sklada, 
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4. zagotavljati, da se izpolnitve obveznosti iz poslov, ki jih je 
družba za upravljanje sklenila za račun investicijskega sklada, 
opravljajo v poslovno običajnih rokih, razen če je posel oziroma 
izpolnitev v nasprotju z določbami tega zakona oziroma pravili 
vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe, 
5. zagotoviti, da se čista vrednost sredstev investicijskega 
sklada izračunava v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi 
na njihovi podlagi in pravili upravljanja vzajemnega sklada 
oziroma statutom investicijske družbe, 
6. zagotoviti, da se provizija, do katere je upravičena družba 
za upravljanje, obračunava v skladu s tem zakonom in pravili 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske 
družbe, in > 
9. opravljati druge storitve v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Za račun vzajemnega sklada mora skrbnik poleg storitev iz 
drugega odstavka tega člena tudi: 

1. zagotoviti, da prodaja, izdaja, odkup, izplačilo in začasna 
zaustavitev ponovnega nakupa ali odkupa enot premoženja 
vzajemnega sklada oziroma investicijskih kuponov poteka v 
skladu z določbami tega zakona in pravili upravljanja 
vzajemnega sklada, 
2. zagotoviti, da se vrednost enote premoženja vzajemnega 
sklada izračunava v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, in pravili upravljanja vzajemnega sklada, 
3. zagotoviti, da se prihodek vzajemnega sklada uporabi v 
skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi 
podzakonskimi predpisi, kot tudi v skladu s pravili upravljanja 
in prospektom vzajemnega sklada, 
4. zagotoviti, da se celotni stroški investicijskega sklada in 
celotni stroški imetnika enote vzajemnega sklada, izraženi v 
% od čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada, 
izračunavajo v skladu z metodologijo, ki jo je predpisala 
Agencija, in 
5. izpolniti navodila družbe za upravljanje, razen če so v 
nasprotju z zakoni in pravili upravljanja vzajemnega sklada. 

(4) Za račun investicijske družbe mora skrbnik poleg storitev iz 
drugega odstavka tega člena tudi zagotoviti, da: 

1. prva in nadaljnje prodaje in izdaje delnic investicijske družbe 
potekajo v skladu z določbami tega zakona in statutom 
investicijske družbe, in 
2. odkup lastnih delnic investicijske družbe poteka v skladu z 
določbami tega zakona in statutom investicijske družbe. 

(5) Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do 
provizije, ki mora biti izražena v odstotku od čiste vrednosti 
premoženja investicijskega sklada. 

(6) Poleg provizije iz petega odstavka tega člena je iz premoženja 
investicijskega sklada skrbniku dovoljeno povrniti samo naslednje 
stroške: 

1. stroške za vnos in izvršitev nalogov iz drugega stavka 
drugega odstavka 61. člena tega zakona, 
2. stroške hrambe vrednostnih papirjev investicijskega sklada 
pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah iz četrtega 
odstavka 61. člena tega zakona, 
3. stroške v zvezi s postopki iz drugega odstavka 58. člena, 
četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena 
tega zakona. 

Prepovedani posli in naložbe skrbnika premoženja 
investicijskega sklada 

54. člen 

(1) Skrbnik in s skrbnikom povezane osebe z družbo za 
upravljanje in z osebo, povezano z družbo za upravljanje, ne 
smejo sklepati poslov nakupa in prodaje oziroma drugih poslov, 

katerih predmet so naložbe investicijskih skladov, za katere 
opravlja skrbniške storitve in ki jih upravlja ta družba za upravljanje. 

(2) Skrbnik in z njim povezane osebe ne smejo pridobiti 
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskega sklada, za 
katerega opravlja skrbniške storitve. 

(3) Oseba, ki upravlja premoženje skrbnika ne sme biti hkrati 
skrbnik premoženja investicijskega sklada, vzajemnega 
pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja pokojninske 
družbe. 

(4) Skrbnik mora sprejeti pravilnik, s katerim bo uredil omejitev 
prenosa informacij med osebami iz prejšnjega odstavka tega 
člena, ki se nanašajo na premoženje investicijskega sklada, 
vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja 
pokojninske družbe in omejil možen konflikt interesov, ki bi lahko 
nastal med opravljanjem skrbniških storitev za investicijski sklad 
glede na druge storitve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, 
kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi 
subjekti in lastniško strukturo skrbnika. 

(5) Naložbe in posli skrbnika, katerih predmet so naložbe 
investicijskih skladov, za katere opravlja skrbniške storitve, 
skrbnik poroča Agenciji z vsebino, na način in v rokih, ki jih 
predpiše Agencija. 

(6) Družbe za upravljanje in investicijski skladi, za katere skrbnik 
opravlja skrbniške storitve ne smejo biti neposredno imetniki 
poslovnega deleža oziroma delnic z glasovalno pravico, s katerimi 
bi bili udeleženi v kapitalu skrbnika. 

Dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev 
55. člen 

(1) Skrbniške storitve iz 53. člena tega zakona lahko opravlja 
samo: 
1. banka iz prvega odstavka 2. člena ZBan, ki je pridobila 

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev, 
2. podružnica banke države članice, ustanovljena na območju 

Republike Slovenije v skladu z ZBan, ki je pridobila dovoljenje 
Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev, 

3. finančna institucija, katere poslovanje ureja ZTVP-1 in katere 
glavna dejavnost so po navedenem zakonu storitve v zvezi 
s poslovanjem z vrednostnimi papirji ter uveljavljanjem pravic 
iz teh vrednostnih papirjev in ki je pridobila dovoljenje Agencije 
za opravljanje skrbniških storitev, 

4. podružnica finančne Institucije iz 3. točke, ustanovljena 
na območju Republike Slovenije, ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za opravljanje skrbniških storitev, 

(2) Za opravljanje skrbniških storitev mora banka skrbnica 
izpolnjevati kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, 
določene s predpisi, izdanimi na podlagi prvega odstavka 38. 
člena ZBan, finančna institucija iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena oziroma njena podružnica pa kadrovske, tehnične in 
organizacijske pogoje, ki jih predpiše Agencija, do takrat pa se 
smiselno uporabljajo določbe 89. člena ZTVP-1 in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. 

(3) Banka Slovenije izda dovoljenje banki skrbnici za opravljanje 
skrbniških storitev po predhodnem mnenju Agencije. Institucijam 
iz tretje točke prejšnjega odstavka izda dovoljenje za opravljanje 
skrbniških storitev Agencija. 

(4) Za dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških 
storitev se uporabljajo določbe ZBan o dovoljenju za opravljanje 
drugih finančnih storitev, za mnenje in dovoljenje Agencije iz 
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tretjega odstavka tega člena pa določbe ZTVP-1 o dovoljenju za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma o 
dovoljenju iz 263. člena ZTVP-1. 

V kolikor se storitve iz 1. točke prvega odstavka 260. člena ZTVP- 
1 izvajajo kot skrbniške storitve ne velja omejitev opravljanja teh 
storitev iz tretjega odstavka 260. člena ZTVP-1. 

(5) Za prenehanje dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev 
se za banko skrbnico smiselno uporablja 41. člen ZBan, za 
finančne institucije iz 3. točke prvega odstavka 55. člena tega 
zakona pa ZTVP-1. Poleg primerov, določenih v prvem odstavku 
41. člena ZBan, dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev 
preneha banki skrbnici tudi, če preneha dovoljenje za opravljanje 
bančnih storitev, finančni instituciji iz 3. točke prvega odstavka 
55. člena tega zakona pa, če ji preneha dovoljenje za opravljanje 
storitev v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji po ZTVP-1. 

Nadzor nad skrbnikom 
56. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad skrbnikom z namenom 
preverjanja, ali skrbnik spoštuje določbe tega zakona ter določbe 
drugih zakonov in predpisov, ki urejajo opravljanje skrbniških 
storitev za investicijske sklade, za vzajemne pokojninske sklade 
in kritni sklad pokojninske družbe. 

(2) Za nadzor Agencije iz prvega odstavka tega člena, se smiselno 
uporabljajo določbe ZTVP-1 o nadzoru nad banko oziroma borzno 
posredniško družbo, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi 
papirji in določbe tega zakona. 

(3) Agencija pri opravljanju nadzora iz prvega odstavka tega 
člena, na podlagi 181. člena ZTVP-1 in na podlagi Pravilnika o 
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov(Ur. I. RS, št. 55/ 
99, 87/00), sodeluje z Banko Slovenije, ki opravlja nadzor nad 
poslovanjem skrbniške banke na podlagi določb ZBan o nadzoru 
nad opravljanjem skrbniških in drugih finančnih storitev. 

Profesionalna skrbnost skrbnka 
57. člen 

(1) Skrbnik mora pri opravljanju skrbniških storitev ravnati v 
skladu s tem zakonom, ZBan, s pravili stroke opravljanja 
skrbniških storitev ter v vsem paziti na interese imetnikov 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delničarjev 
investicijske družbe. 

(2) Skrbnik odgovarja imetnikom investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, za račun katerega opravlja skrbniške storitve, 
oziroma investicijski družbi, za račun katere opravlja skrbniške 
storitve, za škodo, ki jo povzroči premoženju vzajemnega sklada 
oziroma investicijski družbi z ravnanjem, ki je v nasprotju s tem 
zakonom ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev. 

(3) Tožbo za povrnitev škode iz dmgega odstavka tega člena je 
upravičena za račun premoženja vzajemnega sklada oziroma v 
imenu in za račun investicijske družbe vložiti družba za upravljanje. 

(4) Če družba za upravljanje v tridesetih dneh od prejema pisne 
zahteve imetnika investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma člana nadzornega sveta oziroma delničarja investicijske 
družbe ne vloži tožbe iz tretjega odstavka tega člena, lahko tako 
tožbo za račun premoženja vzajemnega sklada oziroma v imenu 
in za račun investicijske družbe vloži vsak imetnik investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada oziroma nadzorni svet ali vsak 
delničar investicijske družbe. 

(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena ne izključujeta 
pravice posameznega imetnika investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada oziroma delničarja investicijske družbe do 
povrnitve škode, ki mu jo skrbnik povzroči z neizpolnitvijo oziroma 
nepravilno izpolnitvijo obveznosti iz tretjega oziroma četrtega 
odstavka 53. člena tega zakona. 

(6) Odškodninske odgovornosti skrbnika iz drugega oziroma 
petega odstavka tega člena ni mogoče niti izključiti niti omejiti. 

Razmerje med skrbnikom in družbo za upravljanje 
58. člen 

(1) Družba za upravljanje in skrbnik morata ravnati neodvisno 
druga od druge, vsaka od njiju pa tako, da zagotavlja največje 
koristi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma imetnikom delnic investicijske družbe. 

(2) Skrbnik in družba za upravljanje sta pooblaščeni v vseh sodnih 
postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih 
predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje 
investicijskega sklada uveljavljati zahtevke in ugovore za račun 
vzajemnega sklada oziroma v imenu in za račun investicijske 
družbe. 

(3) Kadar si procesna dejanja skrbnika in družbe za upravljanje v 
postopkih iz drugega odstavka tega člena nasprotujejo, veljajo 
tista procesna dejanja, ki so za investicijski sklad ugodnejša. 

Družba za upravljanje v postopkih iz drugega odstavka tega 
člena ne more razpolagati z zahtevki, skleniti sodne poravnave 
ali umakniti pravnega sredstva brez soglasja skrbnika. 

(4) Družba za upravljanje mora skrbnika nemudoma obvestiti o 
začetku vsakega postopka iz drugega odstavka tega člena in ji 
tekoče poročati o teku postopka. 

Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev 

59. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pred sklenitvijo pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev pridobiti dovoljenje Agencije. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev je treba priložiti: 

1. besedilo pogodbe, 
2. dovoljenje Banke Slovenije oziroma dovoljenje Agencije 

iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona, in 
3. dokazilo, da je sedež skrbnika oziroma da je skrbnik 

ustanovljen (podružnica) v Isti državi kot je sedež družbe 
za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, za katerega 
bo skrbnik vršil skrbniške storitve. 

(3) Agencija izda dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev, če je pogodba v skladu s tem zakonom, če 
ima skrbniška banka dovoljenje Banke Slovenije oziroma institucija 
iz tretje točke prvega odstavka 55. člena dovoljenje Agencije iz 
tretjega odstavka 55. člena tega zakona in če je sedež skrbnika 
oziroma da je skrbnik ustanovljen v isti državi kot je sedež družbe 
za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, za katerega bo 
skrbnik vršil skrbniške storitve.- 

(4) Kadar je družba za upravljanje vložila zahtevo za izdajo 
dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske 
družbe, se postopek odločanja o dovoljenju za sklenitev pogodbe 
o opravljanju skrbniških storitev združi s postopkom odločanja o 
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dovoljenju za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske 
družbe. 

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških 
storitev. 

4.2. LOČITEV PREMOŽENJA INVESTICIJSKEGA 
SKLADA OD PREMOŽENJA DRUŽBE ZA 
UPRAVLJANJE 

Pravna ločitev premoženja 
60. člen 

Družba za upravljanje mora premoženje investicijskega sklada 
ločiti od svojega premoženja in od premoženja drugih investicijskih 
skladov, ki jih upravlja, oziroma premoženja iz drugega odstavka 
16. člena tega zakona, na način, določen v 61. do 63. členu tega 
zakona. 

Ločitev naložb v vrednostne papirje 
61. člen 

(1) Družba za upravljanje in skrbnik morata s klirinško depotno 
družbo skleniti pogodbo, na podlagi katere postane družba za 
upravljanje članica klirinško depotne družbe. 

Z navedeno pogodbo se, v skladu z določbami tega zakona, 
uredijo razmerja, pravice in obveznosti med družbo za 
upravljanjem, skrbnikom investicijskega sklada in klirinško 
depotno družbo, v zvezi z odpiranjem računa vrednostnih papirjev 
s katerimi se trguje na organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, 
s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če so bili ti izdani v 
nematerializirani obliki, za posamezen investicijski sklad, v zvezi 
z vpogledom v stanje in promet z vrednostnimi papirji na tem 
računu, v zvezi z vnosom nalogov za razpolaganje z vrednostnimi 
papirji na računih investicijskih skladov, denarno poravnavo 
kupoprodaj vrednostnih papirjev za račun posameznega 
investicijskega sklada, in podobno. 

Družba za upravljanje mora naročila za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov iz 64. člena 
tega zakona dati ločeno za posamezen investicijski sklad, ki ga 
upravlja. 

(2) Skrbnik mora za vsak investicijski sklad, za katerega opravlja 
skrbniške storitve, odpreti poseben skrbniški (pod)račun, na 
katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev iz prvega 
odstavka tega člena za ta investicijski sklad. Družba za upravljanje 
Ima pravico do neposrednega vpogleda v stanja in promet z 
vrednostnimi papirji na računih investicijskih skladov, ki jih upravlja, 
ne sme pa vnašati nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi 
papirji na teh računih. Za vnos nalpgov v zvezi z razpolaganjem 
z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena za račun 
posameznega investicijskega sklada je pooblaščen samo skrbnik, 
ki opravlja skrbniške storitve za ta investicijski sklad. 

(3) Družba za upravljanje mora za račun investicijskih skladov, ki 
jih upravlja, izročiti vrednostne papirje, ki so bili izdani kot pisne 
listine in ki niso v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, v 
hrambo skrbniku. Skrbnik mora hraniti vrednostne papirje 
posameznega investicijskega sklada iz prejšnjega stavka ločeno 
od vrednostnih papirjev drugega investicijskega sklada in od drugih 
vrednostnih papirjev, ki jih hrani. 

(4) Vrednostne papirje investicijskega sklada, za katerega opravlja 
skrbniške storitve, s katerimi se trguje na organiziranih-trgih v 
državah članicah oziroma v tujih državah, in druge vrednostne 
papirje izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev, lahko 
skrbnik izroči v hrambo banki oziroma drugi finančni organizaciji, 
ki je v tej državi upravičena opravljati storitve hrambe vrednostnih 
papirjev, vendar samo pod pogoji, ki zagotavljajo pravno ločitev 
naložb v te vrednostne papirje posameznega investicijskega 
sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve. 

Ločitev drugega premoženja 
62. člen 

(1) Družba za upravljanje mora v zvezi z naložbami vzajemnega 
sklada oziroma investicijske družbe v bančne denarne depozite 
skleniti pogodbo z banko v svojem imenu in za račun vzajemnega 
sklada oziroma v imenu in za račun investicijske družbe. Iz 
pogodbe mora biti jasno razvidno, da je sklenjena za račun 
vzajemnega sklada oziroma v imenu in za račun investicijske 
družbe. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi za naložbe vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe 
v druge oblike likvidnih finančnih naložb, ki niso vrednostni papirji. 

Poseben denarni račun 
63. člen 

(1) Družba za upravljanje mora za vsak investicijski sklad, ki ga 
upravlja, odpreti poseben denarni račun, prek katerega se 
opravljajo denarna izplačila in sprejemajo denarna vplačila v zvezi 
s posli, ki jih je družba za upravljanje sklenila za račun 
posameznega investicijskega sklada. 

V kolikor je skrbnik investicijskega sklada banka skrbnica, družba 
ki upravlja ta investicijski sklad odpre poseben denarni račun 
investicijskega sklada pri tej banki skrbnici. 

V kolikor je skrbnik investicijskega sklada institucija iz 3. točke 
prvega odstavka 55. člena tega zakona, družba za upravljanje 
odpre poseben denarni račun investicijskega sklada pri banki, ki 
je po ZBan pooblaščena opravljati storitve plačilnega prometa. V 
tem primeru družba za upravljanje posreduje nalog za izplačilo v 
breme denarnega računa investicijskega sklada skrbniku tega 
sklada, ta pa nalog posreduje banki, pri kateri ima investicijski 
sklad odprt denarni račun. Banka pri kateri ima tak investicijski 
sklad odprt denarni račun ne sme izvršiti naloga za izplačilo v 
breme posebnega denarnega računa investicijskega sklada, če 
ji ta nalog posreduje namesto skrbnika družba za upravljanje, ki 
upravlja ta investicijski sklad. 

(2) Na poseben denarni račun vzajemnega sklada iz prvega 
odstavka tega člena se sprejemajo tudi vplačila investicijskih 
kuponov in iz tega računa opravljajo izplačila odkupljenih 
investicijskih kuponov. 

(3) Na poseben denarni račun investicijske družbe iz prvega 
odstavka tega člena se sprejemajo tudi vplačila delnic investicijske 
družbe na podlagi prve prodaje teh delnic ob izdaji. 

(4) Banka skrbnica ne sme izvršiti naloga družbe za upravljanje 
za izplačilo v breme posebnega denarnega računa, če bi bilo 
tako izplačilo v nasprotju s tem zakonom in pravili vzajemnega 
sklada oziroma statutom investicijske družbe. 
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Skrbnik, ki je institucija iz 3. točke prvega odstavka 55. člena tega 
zakona ne sme posredovati naloga družbe za upravljanje za 
izplačilo v breme posebnega denarnega računa investicijskega 
sklada banki, ki za ta investicijski sklad opravlja plačilni promet, 
če bi bilo tako izplačilo v nasprotju s tem zakonom in pravili 
vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe. 

4.3. NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV 

Vrste dovoljenih naložb 
64. člen 

(1) Premoženje investicijskih skladov lahko predstavljajo samo 
naslednje vrste naložb: 

1. tržni vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki so 
sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
opredeljenem v 9. členu ZTVP-1 in prvem odstavku 183. člena 
2TVP-1 in ki zadostuje pogojem iz petega odstavka tega 
člena, in/ali; 

2. tržni vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s 
katerimi se trguje na drugem zakonsko urejenem trgu 
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali v državi članici, 
ki redno deluje in je priznan ter odprt za javnost, in/ali 

3. tržni vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s 
katerimi se trguje (črta se: izključno) na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev tuje države, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- če pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada 
v naložbeni politiki določi nalaganje v vrednostne papirje, s 
katerimi se trguje na tem organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev tuje države, in 
- če je ta organizirani trg vrednostnih papirjev tuje države 
uvrščen na seznam iz petega odstavka tega člena; in/ali 

4. vrednostni papirji, ki jih pridobi družba za upravljanje za 
račun investicijskega sklada v postopku njihove prve 
prodaje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

če je v prospektu, na podlagi katerega se opravlja 
prva prodaja teh vrednostnih papirjev določeno, da 
bo izdajatelj zahteval uvrstitev teh vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziran trg vrednostnih 
papirjev iz tretje alineje te točke, 
če pravila upravljanja oziroma statut investicijskega 
sklada v naložbeni politiki določi nalaganje v 
vrednostne papirje, s katerimi se trguje na tem 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
če izbiro organiziranega trga iz seznama, 
opredeljenega v prvem odstavku 183. člena ZTVP-1 
oziroma opredeljenega petem odstavku tega člena, 
odobri pristojen organ, 
če so ti vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na 
organiziran trg vrednostnih papirjev iz prejšnje alineje 
v enem letu po njihovi izdaji; 

in/ali 

5. enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov iz 9. 
oziroma 10. člena tega zakona, če so izpolnjeni sledeči 
pogoji: 

da ima družba za upravljanje investicijskega sklada, 
katerega enote premoženje oziroma delnice so 
predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti 
za upravljanje tega sklada, 
da je upravljanje in poslovanje tega investicijskega 
sklada predmet nadzora, ki se smatra s strani 
pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in 

vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določa ta 
zakon in ZTVP-1, ter je zagotovljeno zadostno 
sodelovanje med nadzornimi institucijami, 
da je raven varnosti investitorjev v te investicijske 
sklade enaka ravni varnosti investitorjev, ki jo določa 
ta zakon in ZTVP-1, ter zlasti da so pravila glede 
izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih 
vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga 
brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega 
sklada, enaka zahtevam tega zakona, 
da je poslovanje teh investicijskih skladov predmet 
poročanja v polletnih in letnih poročilih iz katerih so 
razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz 
poslovanja kolektivnega naložbenega podjema v 
poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja 
javnosti, 
da je lahko največ 10% sredstev investicijskega 
sklada ali investicijskega sklada, katerega enote oz. 
delnice želi ta investicijski sklad pridobiti, skupaj 
vloženih v enote oziroma delnice investicijskih 
skladov, 
če pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
statut investicijske družbe v naložbeni politiki določajo 
nalaganje v to vrsto naložb, 
druge pogoje, določene v predpisu iz 77. člena tega 
zakona; in/ali 

denarni depoziti pri kreditnih ustanovah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

da za kreditno institucijo s sedežem v Republiki 
Sloveniji oziroma kreditno institucijo države članice 
oziroma kreditno institucijo tuje države, veljajo najmanj 
enako stroga pravila o obvladovanju tveganj in pravila 
o skrbnosti poslovanja ter varnosti deponentov, kot 
so določena v ZBan, 
da gre za depozite na vpogled ali na odpoklic ali za 

vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju 
sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo, in 
da zapadejo v največ 12 mesecih, 
da depoziti investicijskega sklada glede vsebine 
pravic in jamstev izpolnjujejo pogoje, določene v 
predpisu iz 77. člena tega zakona, in 
če pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
statut investicijske družbe v naložbeni politiki določi 
nalaganje v bančne denarne depozite, in/ali 

7. izvedeni finančni instrumenti opredeljeni v ZTVP-1 ter 
tem instrumentom enakovredni instrumenti, katerih 
poravnava se vrši z denarnim plačilom, pri čemer so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

da njihov temelj oziroma osnovo sestavljajo finančni 
instrumenti iz tega odstavka, finančni indeksi, 
obrestne mere, devizni tečaji ali tuje valute, 
če pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
statut investicijske družbe v naložbeni politiki določi 
nalaganje v posamezne vrste izvedenih finančnih 
instrumentov, 
če izvedeni finančni instrumenti glede vsebine pravic 
In obveznosti ter drugih lastnosti izpolnjujejo pogoje, 
določene v predpisu iz 77. člena tega zakona, 
če se z izvedenimi finančnimi instrumenti trguje na 
organiziranem trgu, navedenem v 1., 2. ali 3. točki 
tega odstavka in/ali preko trga institucionalnih 
vlagateljev, ki je uvrščen na seznam iz šestega 
odstavka tega člena oziroma na seznam iz 5. točke 
prvega odstavka 77. člena tega zakona; 
če so nasprotne stranke v poslih z izvedenimi 
finančnimi instrumenti sklenjenimi na trgu 
institucionalnih vlagateljev, institucije, katerih 
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poslovanje je predmet podrobnega nadzora in ki 
spadajo v eno od kategorij institucionalnih vlagateljev, 
ki jih določi Agencija, 
če lahko investicijski sklad izvedene finančne 
instrumente, s katerimi se trguje na trgu 
institucionalnih vlagateljev, kadarkoli po pošteni 
vrednosti proda, odproda ali drugače vnovči, zapre 
oziroma izravna stanje izvedenih finančnih 
instrumentov ali nevtralizira izpostavljenost ki izhaja 
iz tega instrumenta, z ravno nasprotno izravnalno 
transakcijo; in/ali 

8. instrumenti denarnega traa. s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, oziroma s 
katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

da so ti instrumenti likvidni in imajo vrednost, ki se jo 
da kadarkoli natančno določiti, in 
da za posameznega izdajatelja ali izdajo teh 
instrumentov veljajo najmanj enako stroga pravila o 
obvladovanju tveganj ter pravila varnega in skrbnega 
poslovanja kot so določena v ZBan oziroma ZTVP-1 
in; 
da jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali 
lokalna, regionalna skupnost v Republiki Sloveniji, 
država članica ali lokalna, regionalna skupnost države 
članice oziroma Banka Slovenija ali centralna banka 
države članice ali Evropska centralna banka, 
Evropska unija, Evropska investicijska banka oziroma 
v primeru zvezne države, države članice te zveze ali 
druga mednarodna finančna organizacija, ki jih 
pripada ena ali več držav članic, ali tuja država, ali 
da jih je izdala gospodarska družba, s prejšnjimi 
izdajami vrednostnih papirjev katere se že trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki 
Sloveniji ali na organiziranem trgu iz 1., 2. oziroma 3. 
točke tega odstavka; ali 
da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma 
oseba javnega prava, katere poslovanje je predmet 
podrobnega nadzora, ki se izvaja po kriterijih 
opredeljenih v zakonih Republike Slovenije ali zakonih 
Evropske unije; ali 
da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma 
oseba javnega prava, za katero veljajo pravila o 
obvladovanju tveganj in pravila varnega in skrbnega 
poslovanja, ki jih pristojni organi oblasti smatrajo za 
najmanj tako stroga kot so pravila podrobnega, 
skrbnega nadzora, določena v zakonih Republike 
Slovenija ali zakonih Evropske unije; ali 
da jih je izdala banka ali druga oseba, ki spada v eno 
od kategorij oseb, ki jih določi Agencija, pod pogoji, da 
naložbe v takšne instrumente zagotavljajo takšen 
nivo varstva investitorjev, ki je enakovreden varstvu 
iz prejšnjih alinej, in da je izdajatelj: 

pravna oseba, katere osnovni kapital in rezerve 
skupaj znašajo najmanj 2.230.000.000 SIT, in ki 
objavlja ter predstavlja letna poslovna poročila 
na način in z vsebino, kot je določena v 
posameznih področnih zakonih in iz njih izvedenih 
predpisov ter v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in Zakonom o 
gospodarskih družbah ter v skladu z drugimi 
zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to 
področje, ali 
oseba, ki je skupaj z drugimi osebami povezana 
v skupino in katere naloga je financiranje teh oseb 
oziroma podjetij v skupini, pri čemer je vsaj eno 
podjetje v skupini delniška družba, katere delnice 
so sprejete na organizirani trg; ali 

oseba, katere edina dejavnost je financiranje 
instrumentov listinjenja, katerih koristi izhajajo iz 
večje likvidnosti bank, 

- če pravila upravljanja oziroma statut investicijskega 
sklada v naložbeni politiki določi nalaganje v to vrsto 
instrumentov denarnega trga. 

(2) Investicijski sklad ima lahko poleg naložb iz prvega odstavka 
tega člena tudi dodatna likvidna sredstva. Vrsto in obseg dovoljenih 
dodatnih likvidnih sredstev predpiše Agencija. 

(3) Poleg naložb iz prvega odstavka tega člena ima lahko vzajemni 
sklad največ 10 %, investicijska družba pa največ 20% svojih 
sredstev vloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga. 

(4) Investicijski sklad ne sme imeti naložb v plemenitih kovinah 
oziroma v certifikatih, ki predstavljajo plemenite kovine. 

(5) Agencija s predpisom iz 77. člena tega zakona zaradi 
podrobnejše opredelitve lastnosti dovoljenih vrst naložb po prvem 
odstavku tega člena določi seznam organiziranih trgov tržnih 
vrednostnih papirjev tujih držav, trgov instrumentov denarnega 
trga tujih držav ter trgov izvedenih finančnih instrumentov tujih 
držav. Pri tem mora ustrezno upoštevati pravila za uvrstitev tržnih 
vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in izvedenih 
finančnih instrumentov na te trge, pravila trgovanja na teh trgih in 
pravila izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih na teh trgih, 
tako, da ta pravila zagotavljajo enako raven varnosti kot naložbe 
v tržne vrednostne papirje, instrumente denarnega trga oziroma 
izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranih 
trgih v Republiki Sloveniji oziroma v državah članicah. 

Tehnike in orodja upravljanja s tveganji 
investicijskega sklada 

65. člen 

(1) Družba za upravljanje za posamezen investicijski sklad določi 
in izvaja ukrepe za obvladovanje tveganj, določene s tem 
zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in druge 
ukrepe, ki so glede na naravo in vrsto tveganj potrebni za 
obvladovanje teh tveganj. 

(2) Družba za upravljanje mora pri upravljanju z naložbami 
posameznega investicijskega sklada uporabljati tehnike in orodja 
namenjena upravljanju s tveganji oziroma obvladovanju tveganj, 
ki v vsakem času omogočajo nadzor in merjenje: 
1. tveganj, ki izhajajo iz posameznih izpostavljenosti 

investicijskega sklada, in 
2. vpliva teh tveganj, k celotni tveganosti naložb investicijskega 

sklada. 

(3) Družba za upravljanje mora za ugotavljanje, merjenje in 
upravljanje s tveganji, ki so povezana z naložbami investicijskega 
sklada v izvedene finančne instrumente, na podlagi pravil iz 3. 
točke prvega odstavka 77. člena, izdelati načrt, v katerem določi: 

1. postopke oziroma metode za ugotavljanje in merjenje tveganj, 
2. ukrepe za obvladovanje tveganj in postopke za izvajanje teh 

ukrepov, 
3. postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za obvladovanje 

tveganj. 

(4) Ukrepi za obvladovanje tveganj in postopki za izvajanje in 
spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz tretjega 
odstavka tega člena določeni za vsako od posameznih vrst 
tveganj, ki jim je investicijski sklad izpostavljen pri posameznih 
vrstah naložb v izvedene finančne instrumente, in za tveganja, ki 
jim je investicijski sklad izpostavljen pri vseh naložbah v izvedene 
finančne instrumente skupaj. 
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(5) V načrtu iz tretjega odstavka se podrobneje opredeli tudi vrsto 
izvedenih instrumentov, z njimi povezana tveganja, količinske 
omejitve in metode, izbrane za merjenje in oceno tveganj 
povezanih s transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
izvršenimi za račun posameznega investicijskega sklada. 

(6) Družba za upravljanje mora za vsak posamezen investicijski 
sklad, ki ga upravlja, Agenciji redno poročati podatke iz načrta 
opredeljenega v tretjem in petem odstavku, na način, v rokih in z 
vsebino, ki jo podrobneje predpiše Agencija v pravilih iz 3. točke 
77. člena tega zakona. 

(7) Družba za upravljanje mora za posamezen investicijski sklad 
ki ga upravlja, zagotoviti natančno in neodvisno oceno vrednosti 
posameznih izvedenih finančnih instrumentov trga institucionalnih 
vlagateljev. 

Naložbene tehnike in orodja upravljanja z naložbami 
investicijskega sklada 

66. člen 

(1) Agencija lahko družbi za upravljanje izda soglasje, da za 
namene učinkovitega upravljanja z naložbami določenega 
investicijskega sklada dejansko uporabi naložbene tehnike in 
orodja povezana s tržnimi vrednostnimi papirji in instrumenti 
denarnega trga, in sicer pod pogoji in v okviru omejitev, ki jih 
Agencija določi v pravilih iz 7. točke prvega odstavka 77. člena 
tega zakona. Kadar se te aktivnosti nanašajo na uporabo izvedenih 
finančnih instrumentov morajo biti ti pogoji in omejitve usklajeni z 
določbami tega zakona. 

(2) O soglasju iz prvega odstavka tega člena odloči Agencija 
hkrati z odločitvijo o dovoljenju za oblikovanje vzajemnega sklada 
oziroma o dovoljenju za spremembo pravil upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma hkrati z odločitvijo o dovoljenju za 
ustanovitev investicijske družbe oziroma o dovoljenju za 
spremembo statuta investicijske družbe. 

(3) Aktivnosti iz prvega odstavka ne smejo povzročiti oddaljitev 
investicijskega sklada od njegovih naložbenih ciljev, kot so 
opredeljeni v pravilih upravljanja oziroma statutu investicijskega 
sklada ali v prospektu investicijskega sklada. 

Izpostavljenost investicijskega sklada v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti 

67. člen 

(1) Družba za upravljanje mora v zvezi z vsako naložbo 
investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente zagotoviti, 
da celotna izpostavljenost investicijskega sklada, ki se nanaša 
na naložbe v izvedene finančne instrumente, ne bo presegala 
celotne čiste vrednosti sredstev tega investicijskega sklada in 
bodo ta sredstva tako po vrsti kot tudi po vrednosti v celotnem 
obdobju zagotavlja zadostno kritje za morebitne obveznosti, ki 
nastanejo za račun investicijskega sklada na podlagi takih naložb. 

Pri izračunu celotne izpostavljehosti se upošteva sedanja vrednost 
sredstev, na katere se izvedeni finančni instrumenti glasijo in na 
podlagi katerih so izdani, tveganje izpostavljenosti do posamezne 
osebe, bodoča tržna gibanja in razpoložljivi čas za izravnavo 
izpostavljene (bilančne) postavke sredstev. 

Investicijski sklad lahko vlaga v izvedene finančne instrumente 
kot del svoje naložbene politike, in v okviru omejitev opredeljenih 
v sedmem odstavku 68. člena, pri čemer mora zagotoviti, da 
njegova izpostavljenost do postavk, iz katerih so finančni 
instrumenti izvedeni, skupno ne presega naložbenih omejitev 

opredeljenih v prvem do vključno osmem odstavku 68. člena in v 
prvem ter tretjem odstavku 69. člena tega zakona. 

Agencija lahko predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati posamezen 
investicijski sklad za pridobitev soglasja, da v primeru ko vlaga v 
izvedene finančne instrumente na indeksni osnovi, teh naložb ni 
potrebno vključevati v izračunavanje deležev naložb opredeljenih 
v prvem do vključno osmem odstavku 68. člena in v prvem ter 
tretjem odstavku 69. člena tega zakona. 

(2) Dokler Agencija ne predpiše navedenih pogojev se šteje, da 
mora investicijski sklad takšne naložbe upoštevati v izračun 
deležev naložb opredeljenih v prvem do vključno osmem odstavku 
68. člena in v prvem ter tretjem odstavku 69. člena tega zakona. 

Investicijski sklad v svojih pravilih upravljanja oziroma statutu ter 
prospektu navede ali se izvedeni finančni instrumenti na indeksni 
osnovi vključujejo v izračun deležev naložb ali ne. 

(3) Kadar so izvedeni finančni instrumenti neločljivi od tržnih 
vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga, na osnovi 
katerih so izdani, mora družba za upravljanje, pri usklajevanju 
investicijskega sklada z zahtevami 65., 66. in 67. člena tega 
zakona, upoštevati tudi te vrednostne papirje oziroma instrumente. 

(4) Agencija mora Evropski komisiji dostaviti popolne in celovite 
informacije o zakonodaji, ki se nanaša na uporabljene metode za 
izračun izpostavljenosti tveganjem iz prvega odstavka tega člena, 
vključno z izpostavljenostjo posamezni osebi v transakcijah z 
izvedenimi finančnimi instrumenti izvršenimi na trgu institucionalnih 
vlagateljev, in vse spremembe, ki se na te informacije nanašajo, 
najkasneje do 13.2.2004. Komisija bo posredovala te informacije 
drugim državam članicam. 

Največja dopustna izpostavljenost do posamezne 
osebe 

68. člen 

(1) Celotna izpostavljenost investicijskega sklada do posamezne 
osebe je vsota vrednosti vseh naložb investicijskega sklada v 
vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in izvedene 
finančne instrumente iz 64. člena tega zakona, katerih izdajatelj je 
ta oseba oziroma za katere jamči ta oseba,ter drugih terjatev 
investicijskega sklada do te osebe, ki ne izvirajo iz vrednostnih 
papirjev. 

(2) Pri izračunu izpostavljenosti investicijskega sklada se za 
posamezno osebo štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj 
povezane tako, da za investicijski sklad predstavljajo eno samo 
tveganje. Med te štejemo tudi dve ali več oseb povezanih v 
skupino, ki morajo pripraviti konsolidiran sklep s konsolidiranimi 
izkazi poslovanja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah 
in s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s 
priznanimi mednarodnimi računovodskimi standardi. 

(3) Vzajemni sklad ima lahko največ 5% sredstev, investicijska 
družba pa največ 10% sredstev vloženih v vrednostne papirje ali 
instrumente denarnega trga iz 64. člena tega zakona, izdane s 
strani posameznega izdajatelja. 

Investicijski sklad ne sme imeti več kot 20% svojih sredstev 
vloženih v depozite pri posamezni kreditni ustanovi. 

Izpostavljenost investicijskega sklada do posamezne osebe pri 
transakcijah sklenjenih na trgu institucionalnih vlagateljev, z 
Izvedenimi finančnimi instrumenti ne sme preseči: 

10% sredstev investicijskega sklada, če je ta oseba kreditna 
institucija iz 6. točke prvega odstavka 64. člena, ali 
5% sredstev investicijskega sklada v drugih primerih. 
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(4) Ne glede na omejitve iz tretjega odstavka tega člena lahko, 
pod pogojem, da pravila upravljanja oziroma statut investicijskega 
sklada določajo tako naložbeno politiko: 

1. vzajemni sklad vlaga do največ 10% svojih sredstev, 
investicijska družba pa do največ 20% svojih sredstev v 
vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga 
posameznega izdajatelja, 

2. investicijski sklad vlaga do največ 10% svojih sredstev v 
izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na 
trgu institucionalnih vlagateljev, v primeru ko oseba, ki ji je 
investicijski sklad pri transakcijah s temi izvedenimi 
finančnimi instrumenti izpostavljen, ni kreditna institucija. 

V takih primerih morajo pravila upravljanja oziroma statut 
investicijskega sklada določiti tudi v zvezi s katerimi vrstami naložb 
je investicijskemu skladu dovoljeno prekoračiti omejitev iz tretjega 
odstavka tega člena. 

(5) V kolikor vzajemni sklad, skladno z določbami prejšnjega 
odstavka, vlaga več kot 5% svojih sredstev, investicijska družba 
pa več kot 10% svojih sredstev v vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga iz 64. člena tega zakona, ki so izdani s strani 
posameznih izdajateljev, skupna vrednost takšnih naložb ne sme 
presegati 40% vseh sredstev investicijskega sklada. 

Ta omejitev se ne nanaša na tržne vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga iz prvega in tretjega odstavka 69. 
člena tega zakona. 

40% omejitev se tudi ne nanaša na depozite in transakcije z 
izvedenimi finančnimi instrumenti sklenjene na trgu institucionalnih 
vlagateljev, ki jih sklene družba ža upravljanje za račun 
investicijskega sklada s finančnimi institucijami, ki so predmet 
podrobnega nadzora. 

(6) Ne glede na posamezne omejitve iz tretjega odstavka tega 
člena, vzajemni sklad ne sme biti izpostavljen do posamezne 
osebe oziroma imeti več kot 20% svojih sredstev, investicijska 
družba pa ne več kot 30% svojih sredstev naloženih v kombinacije 
naslednjih oblik naložb: 

vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga iz 64. 
člena tega zakona, izdanih s strani posamezne osebe, 

depozitov pri tej posamezni osebi, in/ali, 

izpostavljenosti, ki izhajajo oziroma nastajajo pri transakcijah 
z izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjenimi na trgu 
institucionalnih vlagateljev in ki jih investicijski sklad sklepa s 
to posamezno osebo. 

(7) Omejitve iz tretjega do vključno šestega odstavka 68. člena in 
omejitve iz prvega in tretjega odstavka 69. člena tega zakona se 
ne morejo kombinirati, zato naložbe investicijskega sklada v 
vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga iz 64. člena 
tega zakona, izdane s strani posamezne osebe ali v depozite 
oziroma izvedene finančne instrumente kreirane s strani te 
posamezne osebe, ki se vršijo v skladu s prvim do šestim 
odstavkom 68. člena ter prvim in tretjim odstavkom 69, člena ne 
smejo skupaj preseči 35% sredstev vzajemnega sklada oziroma 
45 % sredstev investicijske družbe. 

(8) Agencija lahko izda soglasje posameznemu investicijskemu 
skladu, da vloži skupaj do 20% vrednosti sredstev v vrednostne 
papirje in instrumente denarnega trga različnih izdajateljev 
povezanih v skupino iz drugega odstavka tega člena. 

(9) Ne glede na omejitve določene v 70. členu, lahko Agencija 
posameznemu investicijskemu skladu, katerega cilj naložbene 
politike je natančno posnemanje sestave določenega delniškega 
indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, izda soglasje, 
da lahko ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov tega člena, 
vlaga največ do 20% vrednosti sredstev v delnice in/ali dolžniške 
vrednostne papirje izdane s strani posamezne osebe. Agencija 
izda navedeno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

takšen cilj naložbene politike in indeks vrednostnih papirjev, 
ki se ga posnema, morata biti izrecno navedena v pravilih 
upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada, 

- indeks vrednostnih papirjev, ki se ga posnema mora biti priznan 
s strani Agencije, ki upošteva naslednje kriterije: 1. zadostno 
razpršenost sestave indeksa, 2. indeks mora biti zadosti 
reprezentativen in mora biti odraz trga na katerega se nanaša, 
3. indeks se objavlja na primeren način, 

druge pogoje, ki jih določi Agencija. 

(10) Agencija lahko družbi za upravljanje, za posamezen 
investicijski sklad, katerega cilj naložbene politike je natančno 

* posnemanje sestave določenega delniškega indeksa ali indeksa 
dolžniških vrednostnih papirjev, izda soglasje, da lahko navedeni 
investicijski sklad ne glede na 20% omejitve iz prejšnjega odstavka 
tega člena, vlaga največ do 35% vrednosti sredstev v delnice in/ 
ali dolžniške vrednostne papirje izdane s strani posamezne osebe, 
če družba za upravljanje dokaže, da je to primerno zaradi izrednih 
razmer na trgu, zlasti na organiziranih trgih, kjer visoko 
prevladujejo določeni tržni vrednostni papirji ali instrumenti 
denarnega trga. Nalaganje sredstev do navedene omejitve se 
dovoljuje le za posameznega izdajatelja. 

(11) Agencija izda soglasje iz osmega, devetega ali desetega 
odstavka tega člena hkrati z odločitvijo o dovoljenju za oblikovanje 
vzajemnega sklada oziroma o dovoljenju za spremembo pravil 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma hkrati z odločitvijo o 
dovoljenju za ustanovitev investicijske družbe oziroma o dovoljenju 
za spremembo statuta investicijske družbe. 

Največja dopustna izpostavljenost do določenih oseb 
69. člen 

(1) Ne glede na omejitev deležev naložb iz prvega stavka tretjega 
odstavka 68. člena tega zakona ima lahko investicijski sklad največ 
35% sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje ali instrumente 
denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oziroma 
če zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna 
skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena 
lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna 
mednarodna organizacija, ki jih pripada ena ali več držav članic. 

(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 68. člena in prvega 
odstavka 69. člena lahko investicijski sklad na podlagi soglasja 
Agencije in v skladu z načelom razpršitve tveganja vloži do 100 
% sredstev v različne tržne vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga, ki jih izda ali zanje jamči Republika Slovenija, ali 
njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica 
Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država 
ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki jih pripada ena 
ali več držav članic, v primeru, če so te naložbe usklajene z 
naslednjimi omejitvami: 

investicijski sklad mora imeti takšne naložbe v najmanj šestih 
različnih izdajah tržnih vrednostnih papirjev in instrumentov 
denarnega trga, in 
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vrednost takšnih naložb investicijskega sklada v posamezni 
izdaji tržnih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega 
trga ne sme presegati 30 % vrednosti sredstev investicijskega 
sklada. 

(3) Ne glede na omejitev deležev naložb iz prvega stavka tretjega 
odstavka 68. člena tega zakona ima lahko investicijski sklad največ 
25% sredstev vloženih v določene vrste obveznic, izdanih s 
strani kreditnih ustanov, ki imajo svojo podružnico s sedežem v 
Republiki Sloveniji ali v državi članici in ki so po zakonu predmet 
nadzora pristojnega organa javnega prava, potrebnega za varstvo 
imetnikov obveznic. Denarna sredstva oziroma kupnino od izdaje 
teh obveznic mora kreditna institucija namensko določno vlagati 
v skladu z zakonom le v premoženje, ki bo tekom celotnega 
obdobja veljavnosti oziroma do zapadlosti obveznice omogočal 
plačevanje obveznosti izdajatelja, nastalih na podlagi teh obveznic 
in ki bo v primeru nezmožnosti izpolnitve obveznosti izdajatelje, 
prioritetno uporabljen za odkup glavnice in plačilo natečenih 
obresti. 

V primeru ko vzajemni sklad vlaga več kot 5% svojega premoženja 
oziroma investicijska družba več kot 10% svojega premoženja v 
navedene obveznice izdane s strani posameznih izdajateljev, 
skupna vrednost takšnih naložb ne sme presegati 80% vrednosti 
sredstev investicijskega sklada. 

(4) Investicijski sklad lahko vlaga sredstva v okviru omejitev iz 
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

če je taka naložbena politika določena v pravilih upravljanja 
oziroma statutu ter prospektu investicijskega sklada, in 
če so v pravilih upravljanja oziroma statutu ter v prospektu in 
promocijski literaturi investicijskega sklada izrecno navedeni 
izdajatelji, ki so države, organi regionalnih, lokalnih skupnosti 
ali javne mednarodne organizacije, v vrednostne papirje 
katerih namerava investicijski sklad vložiti ali je vložil več kot 
35 % svojih sredstev ter delež takšnih naložb, in 
če so v pravilih upravljanja oziroma statutu ter v prospektu in 
promocijski literaturi investicijskega sklada določene kategorije 
izdajateljev obveznic- kreditnih ustanov iz tretjega odstavka 
tega člena, in 
če je Agencija izdala soglasje k taki naložbeni politiki, k pravilom 
upravljanja oziroma k statutu ter prospektu investicijskega 
sklada, in 
če prospekt in promocijska literatura vsakega investicijskega 
sklada iz drugega odstavka tega člena, vsebuje vidno 
navedbo, ki opozarja na soglasje iz prejšnje alinee tega 
odstavka. 

(5) O soglasju iz četrte alinee četrtega odstavka tega člena odloči 
Agencija hkrati z odločitvijo o dovoljenju za oblikovanje vzajemnega 
sklada oziroma o dovoljenju za spremembo pravil upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma hkrati z odločitvijo o dovoljenju za 
ustanovitev investicijske družbe oziroma o dovoljenju za 
spremembo statuta investicijske družbe. 

(6) Agencija izda soglasje iz četrte alinee četrtega odstavka tega 
člena, če oceni, da bo raven varnosti imetnikov enot oziroma 
delnic investicijskega sklada najmanj enakovredna ravni varnosti, 
ki jo imajo imetniki enot oziroma delnic investicijskega sklada, ki 
nalaga sredstva v okviru omejitev o izpostavljenosti, določenih v 
68. členu tega zakona. 

(7) Agencija mora poslati Evropski komisiji seznam kategorij 
obveznic iz tretjega odstavka tega člena, skupaj s kategorijami 
izdajateljev, katerim je v skladu z zakonom in določbami o nadzoru 
iz prvega stavka tretjega odstavka, odobrila izdajo obveznic, ki 
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in kriterije. Seznamu mora 
biti priloženo obvestilo o statusu danih jamstev. Evropska komisija 
bo nemudoma posredovala te informacije drugim državam 
članicam skupaj z mnenjem, katerega bo smatrala za primernega, 
in bo o teh informacijah obvestila javnost. 

Prepoved pomembnejšega vpliva na upravljanje 
izdajatelja 

70. člen 

(1) Družba za upravljanje za račun vzajemnih skladov, ki jih 
upravlja, skupno ne sme pridobiti deleža delnic z glasovalnimi 
pravicami, z uresničevanjem katerih bi lahko pomembneje vplivala 
na upravljanje oziroma upravo izdajatelja, za račun investicijskih 
družb, ki jih upravlja pa skupno ne sme pridobiti deleža delnic, ki 
predstavljajo več kot 20% vseh glasovalnih pravic ali udeležbe v 
kapitalu izdajatelja. 

Agencija predpiše podrobnejše kriterije in pogoje, kdaj se šteje, 
da lahko posamezna oseba na podlagi lastništva delnic z 
glasovalnimi pravicami pomembneje vpliva na upravljanje 
izdajatelja, pri čemer upošteva tudi zakonodajo drugih držav 
članic. 

(2) Upoštevaje določbe prvega odstavka tega člena lahko družba 
za upravljanje za račun posameznega investicijskega sklada, ki 
ga upravlja, skupno pridobi: 

1. takšen delež delnic brez glasovalne pravice, ki skupno 
predstavljajo do 10% delež v osnovnem kapitalu 
posameznega izdajatelja, 

2. takšen delež dolžniških vrednostnih papirjev posameznega 
izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 % 
skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, nezapadlih 
dolžniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja, 

3. takšen delež instrumentov denarnega trga posameznega 
izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10% 
skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, še nezapadlih 
instrumentov denarnega trga tega izdajatelja, 

4. do 25% enot v obtoku posameznega vzajemnega sklada iz 
9. člena tega zakona, oziroma takšen delež delnic posamezne 
investicijske družbe iz 10. člena tega zakona, ki predstavljajo 
do 25% udeležbo v osnovnem kapitalu te investicijske družbe. 

Investicijskemu skladu ni potrebno upoštevati omejitev iz druge, 
tretje in četrte točke tega odstavka v času pridobitve navedenih 
vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga le v primeru, 
če se v tem času bruto (kosmati) znesek dolžniških vrednostnih 
papirjev ali instrumentov denarnega trga ali neto (čisti) znesek 
vrednostnih papirjev, za katere postopek izdaje, ponudbe še 
poteka, ne more izračunati. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za 
tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, katerih 
izdajatelj je oziroma za katere jamči Republika Slovenija ali organi 
regionalnih, lokalnih skupnosti Republike Slovenije, posamezna 
država članica ali organi njenih regionalnih, lokalnih skupnosti, 
tuja država s seznama iz šestega odstavka 64. člena tega zakona 
oziroma posamezna mednarodna finančna organizacija, ki jI 
pripada ena ali več držav članic. 
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(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
tudi v primerih: 

1. delnic, ki jih imajo v lasti investicijski skladi in ki predstavljajo 
udeležbo investicijskega sklada v kapitalu družbe, 
ustanovljene v tuji državi, katera vlaga svoja sredstva 
predvsem v vrednostne papirje izdajateljev s sedežem v tej 
državi, če po zakonodaji te države takšna kapitalska udeležba 
predstavlja edini način, da lahko investicijski skladi vlagajo v 
vrednostne papirje izdajateljev iz te države. Navedeno 
odstopanje od določb prvega in drugega odstavka tega člena 
velja le v primeru, če so naložbe družbe, ustanovljene v tuji 
državi, usklajene z omejitvami iz tretjega do vključno osmega 
odstavka 68. člena tega zakona, z omejitvami prvega in 
tretjega odstavka 69. člena tega zakona, z omejitvami iz 71. 
člena tega zakona ter z določbami iz prvega in drugega 
odstavka tega člena. Če naložbe investicijskega sklada 
presegajo omejitve iz tretjega do vključno osmega odstavka 
68. člena, iz prvega in tretjega odstavka 69. člena ter omejitve 
iz 63. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe 61. 
člena tega zakona, in 

2. delnic, ki jih ima v lasti investicijska družba ali jih imajo v lasti 
investicijske družbe in ki predstavljajo udeležbo v kapitalu 
odvisne družbe, katere edine dejavnosti so upravljanje 
premoženja, storitve svetovanja ali trženje z vidika povratnega 
nakupa enot izključno na zahtevo in v imenu imetnikov enot, 
v državi, kjer je odvisna družba locirana. 

Naložbe v enote oziroma delnice drugega 
investicijskega sklada 

71. člen 

(1) Investicijski sklad lahko vloži največ 10 % vrednosti sredstev 
v enote oziroma delnice posameznega investicijskega sklada iz 
5. točke prvega odstavka 64. člena tega zakona. 

(2) Agencija lahko s predpisom iz 77. člena tega zakona: 

1. določi delež dovoljenih naložb v enote oziroma delnice drugih 
investicijskih skladov, ki je višji od deleža iz prvega odstavka 
tega člena, vendar ne višji od 20% vrednosti sredstev 
investicijskega sklada, 

2. določi, da investicijskemu skladu, katerega poslovanje je 
usklajeno z določbami tega zakona, po tem ko je že pridobil 
enote oziroma delnice drugega investicijskega sklada, ni 
potrebno sredstev drugega investicijskega sklada seštevati 
oziroma upoštevati pri izračunavanju usklajenosti z 
omejitvami iz četrte alinee 5. točke prvega odstavka 64. člena 
tega zakona, 

3. določi dodatne pogoje v zvezi z naložbami v enote oziroma 
delnice drugih investicijskih skladov. 

(3) Naložbe investicijskega sklada v enote oziroma delnice drugih 
investicijskih skladov, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami 
Direktive o Investicijskih skladih, skupaj ne smejo presegati 30% 
sredstev investicijskega sklada. 

(4) Kadar investicijski sklad, .katerega poslovanje je usklajeno z 
določbami tega zakona, vlaga sredstva v enote oziroma delnice 
drugih investicijskih skladov, ki jih upravlja neposredno ali posredno, 
z delegiranjem upravljanja na tretje osebe, ista družba za 
upravljanje, ali katerakoli druga pravna oseba, s katero je družba 
za upravljanje povezana, družba za upravljanje ali pravna oseba, 
s katero je družba za upravljanje povezana na način iz 9. člena 
tega zakona, ne smeta za račun investicijskega sklada, ki vlaga 

svoja sredstva v takšne oblike naložb, zaračunati stroškov 
vpisovanja in vplačevanja ter odkupa (vstopnih in izstopnih 
provizij) enot oziroma delnic drugih investicijskih skladov, ki jih 
upravlja. 

(5) Sklad skladov mora: 
imeti najmanj 90% vrednostni sredstev naloženih skupaj v 
tistih investicijskih kuponih oziroma enotah premoženja 
vzajemnih skladov in/ali v tistih delnicah investicijskih družb, 
takšen cilj naložbene politike, izrecno navesti v pravilih 
upravljanja oziroma statutu ter prospektu in izvlečku prospekta 
investicijskega sklada, 

Za sklad skladov veljajo tudi druge določbe tega zakona. 
(6) Investicijski skladi, katerih poslovanje je usklajeno z določbami 
tega zakona in vlagajo pretežen del svojih sredstev v druge 
investicijske sklade, morajo v prospektu navesti največji obseg 
upravljavskih provizij, ki se jih lahko zaračuna: 

samemu investicijskemu skladu, in 
drugim investicijskim skladom v enote oziroma delnice katerih 
namerava investicijski sklad iz prejšnje alinee vlagati sredstva. 

Letno poročilo takšnega investicijskega sklada mora vsebovati 
informacijo o največjem razmerju med upravljavsko provizijo 
zaračunano samemu investicijskemu skladu in upravljavsko 
provizijo zaračunano investicijskemu skladu, v enote oziroma 
delnice katerega investicijski sklad vlaga svoja sredstva. 

Naložbe v izvedene finančne instrumente 
72. člen 

(1) Kadar investicijski sklad v okviru naložbene politike nalaga 
svoja sredstva v izvedene finančne instrumente, morajo pravila 
upravljanja oziroma statut investicijskega sklada in drugi 
dokumenti, namenjeni prodaji enot oziroma delnic investicijskega 
sklada vsebovati jasno opozorilo, da je: 

1. naložbena politika investicijskega sklada nalaganje sredstev 
v izvedene finančne instrumente, in 

2. naložba v enote oziroma delnice investicijskega sklada 
primerna samo za izkušene vlagatelje In za vlagatelje, katerih 
premoženjski položaj jim dopušča prevzemanje večjih 
naložbenih tveganj, povezanih s takimi naložbami. 

Indeksne naložbe 
73. člen 

(1) Investicijski sklad, katerega cilj naložbene politike je natančno 
posnemanje sestave določenega indeksa mora: 

1. imeti najmanj 90% vrednostni sredstev v naložbah iz 64. člena 
tega zakona, ki sestavljajo navedeni indeks, 

2. takšen cilj naložbene politike in indeks, ki se ga posnema, 
izrecno navesti v pravilih upravljanja oziroma statutu ter 
prospektu investicijskega sklada, 

3. posnemati (slediti) indeks, ki je priznan s strani Agencije; ta 
upošteva naslednje kriterije: 

zadostno razpršenost sestave indeksa, 
indeks mora biti zadosti reprezentativen in mora biti odraz 
trga, na katerega se nanaša, 
indeks sestavljajo mednarodno priznane institucije, 
organizacije, 
indeks se objavlja na primeren način tako, da je dostopen 
širši javnosti, 
druge pogoje, ki jih določi Agencija. 
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(2) Indeksni investicijski sklad mora ves čas zagotavljati, da 
sestava in razmerje njegovih naložb ne odstopa od sestave in 
razmerij indeksa, na katerega je vezan. 

(3) V primeru spremembe sestave in razmerij naložb v indeksu, 
na katerega je vezan indeksni investicijski sklad, se mora sestava 
in razmerje naložb indeksnega investicijskega sklada prilagoditi 
v roku enega meseca od objave spremembe razmerja v indeksu. 

Neznatna odstopanja od razmerij v indeksu se ne upoštevajo. Za 
neznatna odstopanja se štejejo do +/- 5% odstopanja od razmerij 
v indeksu. 

Investicijski sklad denarnega trga 
74. člen 

Investicijski sklad denarnega trga mora: 
imeti najmanj 90% vrednostni sredstev naloženih skupaj v 
instrumente denarnega trga iz 1., 2., 3. in 8. točke prvega 
odstavka 64. člena in denarne depozite iz 6. točke prvega 
odstavka 64. člena tega zakona, in 
naložbeno politiko iz prejšnje alinee izrecno navedeno v pravilih 
upravljanja oziroma statutu ter prospektu investicijskega 
sklada. 

Namenski investicijski sklad 
75 člen 

(1) Za namenski investicijski sklad se uporabljajo določbe tega 
zakona, ki urejajo investicijske sklade. 

(2) Namenski investicijski sklad lahko v imenu oziroma firmi 
opredeli svoj namen samo, če ji Agencija v postopku pridobitve 
dovoljenja za oblikovanje oziroma upravljanje izda soglasje k 
uporabi takšnega izraza. 

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka Agencija izda, če oceni, da 
namenska označba odgovarja naložbeni politiki tega 
investicijskega sklada. 

(4) Namenski investicijski sklad, ki namerava opredeliti namen 
osredotočenja oziroma specializiranja v naložbe določene 
gospodarske dejavnosti, panoge oziroma geografskega področja 
ipd., šele po ustanovitvi oziroma oblikovanju, mora pridobiti soglasje 
Agencije. Za izdajo soglasja se smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za izdajo dovoljenja za oblikovanje oziroma upravljanje 
investicijskega sklada. 

Odstop od pravil o deležih naložb 
76. člen 

(1) Družbi za upravljanje pri upravljanju investicijskih skladov ni 
potrebno upoštevati pravil o najvišjih oziroma najnižjih dovoljenih 
deležih posameznih vrst naložb, določenih v tem poglavju, kadar 
za račun investicijskega sklada, iz vrednostnih papirjev, ki so v 
lasti investicijskega sklada, uresničuje: 

1. pravico do novih delnic, ki pripadejo delničarjem na podlagi 
povečanja osnovnega kapitala delniške družbe iz sredstev 
družbe, ali 
2. prednostno pravico do vpisa novih vrednostnih papirjev in 
instrumentov denarnega trga. 

(2) Naložbe investicijskega sklada, za katerega je družba za 
upravljanje v roku zadnjih 6 mesecev pridobila dovoljenje Agencije 
za upravljanje iz 116. člena oziroma 170. člena tega zakona, 
lahko odstopajo od določb tretjega do vključno desetega odstavka 
68. člena tega zakona ter določb 69. člena in 71. člena tega 
zakona, vendar jih mora družba za upravljanje uskladiti z 
določbami navedenih členov v šestih mesecih od pridobitve 
dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma od vpisa 
ustanovitve investicijske družbe v sodni register. 

(3) Kadar naložbe investicijskega sklada prekoračijo najvišje 
oziroma najnižje dovoljene deleže posameznih vrst naložb 
določene v poglavju 4.3. »Naložbe investicijskih skladov«, zaradi 
združitve oziroma razdružitve izdajateljev vrednostnih papirjev 
oziroma iz drugih vzrokov, na katere družba za upravljanje, ki 
upravlja investicijske sklade, nima vpliva ali so prekoračitve 
posledica uveljavljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, mora 
družba za upravljanje: 

1. tem nemudoma obvestiti Agencijo. Obvestilu mora priložiti 
opis ukrepov, ki jih bo opravila zaradi uskladitve naložb 
investicijskega sklada z določbami navedenega poglavja, in 
roke, v katerih bo te ukrepe opravila, 

2. slediti načelu razpršitve tveganj, sprejeti kot prednostni cilj 
svojih prodajnih transakcij odpravo tega stanja z 
upoštevanjem interesov imetnikov enot premoženja oziroma 
imetnikov delnic in takoj pričeti usklajevati naložbe z določbami 
tega zakona o dopustnih deležih naložb, 

3. uskladiti naložbe v šestih mesecih po prekoračitvi omejitev. 

(4) Naložbe pooblaščene investicijske družbe lahko prekoračijo 
najvišje dovoljene deleže posameznih vrst naložb, določene v 
ZISDU, le v primerih združitve ali pripojitve izdajateljev vrednostnih 
papirjev oziroma prenosa poslovnih deležev družb, ki tvorijo 
naložbe te poooblaščene investicijske družbe, na katere družba 
za upravljanje, ki upravlja to pooblaščeno investicijsko družbo, 
nima vpliva. V tem primeru mora družba za upravljanje o 
prekoračitvi nemudoma obvestiti Agencijo. Obvestilu mora priložiti 
podroben opis razlogov za nastanek prekoračitev in jih 
dokumentirati. 

Predpis o naložbah investicijskega sklada 
77. člen 

(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila o naložbah 
investicijskega sklada, s tem da zlasti določi: 

1. v zvezi z naložbami v enote oziroma delnice drugih investicijskih 
skladov iz 5. točke prvega odstavka 64. člena tega zakona: 

pogoje, ki jih morajo glede vsebine pravic in drugih lastnosti 
izpolnjevati te naložbe, 

podrobnejše deleže naložb in pogoje iz prve do tretje 
točke drugega odstavka 71. člena tega zakona, 

2. pogoje, ki jih morajo glede vsebine pravic in jamstev izpolnjevati 
bančni denarni depoziti iz 6. točke prvega odstavka 64. člena 
tega zakona, 
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3. v zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente iz 7. 
točke prvega odstavka 64. člena tega zakona: 

vrsto izvedenih instrumentov in pogoje, ki jih morajo glede 
vsebine pravic in obveznosti ter drugih lastnosti izpolnjevati 
te naložbe, 

tveganja, ki izhajajo iz posameznih vrst izvedenih finančnih 
instrumentov, 

metode ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tveganj 
povezanih s transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti, 

podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih 
aktivnih (bilančnih) postavk izvedenih finančnih instrumentov 
pri izračunu izpostavljenosti investicijskega sklada, 

pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo obveznosti iz 
trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, 

podrobnejša pravila zahtevanega kritja po drugem odstavku 
72. člena tega zakona in način izračunavanja tega kritja ter 

način, roke in vsebino poročanja iz šestega odstavka 65. 
člena tega zakona, 

4. seznam organiziranih trgov vrednostnih papirjev, organiziranih 
trgov izvedenih finančnih instrumentov in denarnih trgov iz drugega 
odstavka 64. člena tega zakona, 

5. podrobnejša merila za upoštevanje skupine oseb iz 69. in 70. 
člena tega zakona pri izračunu izpostavljenosti, in podrobnejša 
pravila za izračun izpostavljenosti po 69. členu tega zakona. 

(2) Agencija lahko, na podlagi predhodnega mnenja Banke 
Slovenije o lastnostih instrumentov denarnega trga in pogojih, ki 
jih morajo glede vsebine pravic in obveznosti ter drugih lastnosti 
potrebnih za varstvo investitorjev izpolnjevati ti instrumenti, 
predpiše podrobnejša pravila o naložbah investicijskih skladov v 
instrumente denarnega trga. 

(3) Agencija predpiše pravila, s katerimi določi pogoje in omejitve, 
v okviru katerih lahko družba za upravljanje za račun 
posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, za namene 
učinkovitega upravljanja z naložbami dejansko uporabi tehnike in 
instrumente povezane s tržnimi vrednostnimi papirji in instrumenti 
denarnega trga. 

4.4. SPLOŠNE OBVEZNOSTI INVESTICIJSKIH 
SKLADOV 

Zadolževanje 
78. člen 

(1) Družba za upravljanje in skrbnik, za račun investicijskega 
sklada, za katerega vršita storitve upravljanja oziroma skrbništva 
premoženja, ne smeta najemati kreditov oziroma se zadolževati. 

(2) Ne. glede na določbe prvega odstavka tega člena, lahko 
investicijski sklad pridobi posojilo v tuji valuti kot tehniko upravljanja 
s tečajnim tveganjem, če je za zavarovanje tega posojila 
investicijski sklad dal posojilodajalcu posojilo v enaki protivrednosti 
v drugi (domači) valuti. Družba za upravljanje mora za posamezen 
investicijski sklad voditi evidenco o naravi, ročnosti in znesku 
tečajnih tveganj, načinu njihovega obvladanja s pridobljenim 
posojilom ter znesek In pogoje teh dobljenih in z njimi povezanih 
danih posojil. Agencija lahko podrobneje predpiše vsebino in način 
vodenja evidence. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se investicijski 
sklad lahko zadolži do 10 %: 

sredstev v primeru investicijske družbe, pod pogojem da gre 
za zadolžitev z dospelostjo do 5 let, ali 
vrednosti premoženja v primeru vzajemnega sklada, pod 
pogojem, da gre za začasno oziroma kratkoročno zadolžitev 
z dospelostjo do 6 mesecev; 

(4) Zadolžitev investicijskih skladov je ob izpolnitvi pogojev iz 
prvega in drugega odstavka tega člena dopustna pod pogojem, 
da tako določajo pravila upravljanja oziroma statut investicijskega 
sklada in če so pogoji zadolževanja v skladu z običajnimi tržnimi 
pogoji. 

Poroštva in dana posojila 
79. člen 

(1) Ne glede na določbe 64., 65., 66. in 67. člena pa niti družba za 
upravljanje niti skrbnik za račun investicijskega sklada ne sme 
izdajati poroštev oziroma drugih oblik jamstev tretjim osebam ter 
odobriti posojil, ki niso posojila iz drugega odstavka 78. člena. 

(2) Pravni posli, ki so v nasprotju z določbami tega odstavka o 
poroštvih in jamstvih, nimajo pravnega učinka za investicijski 
sklad. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa lahko investicijski 
sklad pridobi prenosljive vrednostne papirje, instrumente 
denarnega trga in druge finančne instrumente navedene v 5., 7. 
in 8. točki prvega odstavka 64. člena, ki še niso v celoti plačani. 

Nekrite prodaje vrednostnih papirjev 
80. člen 

(1) Niti družba za upravljanje niti skrbnik za račun investicijskega 
sklada ne smeta skleniti pogodbe o prodaji in prodati tržnih 
vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga ali drugih 
finančnih instrumentov iz 5., 7. in 8. točke prvega odstavka 64. 
člena, če investicijski sklad ob sklenitvi pogodbe oziroma 
prodajnega posla ni imetnik finančnih instrumentov, ki so predmet 
prodaje in nima zadostnega kritja na računu vrednostnih papirjev 
oziroma finančnih instrumentov, ki so predmet prodaje. 

(2) Ravnanje v nasprotju s prepovedjo iz prejšnjega odstavka ne 
vpliva na veljavnost pravnega posla. 

Zastava in posojanje premoženja 
81. člen 

(1) Premoženja investicijskega sklada ni dovoljeno zastaviti niti 
ga kako drugače obremeniti. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme družba za upravljanje za 
račun investicijskega sklada, ki ga upravlja, zastaviti njegovo 
premoženje v zavarovanje obveznosti vračila kredita iz 78. člena 
tega zakona. 

(3) Agencija lahko predpiše pogoje in kriterije, pod katerimi lahko 
družbe za upravljanje za račun posameznih investicijskih skladov, 
ki jih upravljajo, posojajo iz premoženja teh investicijskih skladov 
vrednostne papirje oziroma finančne instrumente iz 64. člena 
tega zakona, nasprotni pogodbeni stranki. 

Dokler Agencija ne predpiše navedenih pogojev in kriterijev se 
šteje, da družba za upravljanje iz premoženja investicijskega 
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sklada, ki ga upravlja, ne sme posojati vrednostnih papirjev 
oziroma finančne instrumente iz 64. člena tega zakona. 

(4) Pravni posli, ki so v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 
tega člena, nimajo pravnega učinka za investicijski sklad. 

Odkup enot investicijskega sklada 
82. člen 

(1) Vzajemni sklad mora odkupiti enote svojega premoženja na 
zahtevo katerega koli imetnika enot premoženja. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko: 
1. vzajemni sklad v izjemnih primerih in če to zahtevajo posebne 

okoliščine (na primer: likvidnostni problemi), zaradi varstva in 
interesov vlagateljev v enote vzajemnega sklada, na način, 
pod pogoji in v primerih, določenih v pravilniku iz tretjega 
odstavka tega člena in v pravilih upravljanja vzajemnega 
sklada, začasno zaustavi odkup svojih enot, 

2. Agencija v interesu imetnikov enot premoženja ali v interesu 
javnosti zahteva od posameznega vzajemnega sklada 
začasno zaustavitev odkupa enot premoženja. 

(3) Agencija s pravilnikom iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena podrobneje opredeli primere oziroma okoliščine, postopke 
in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati 
vzajemni sklad, ki želi začasno zaustaviti odkup enot premoženja. 

(4) V primerih iz 1. točke drugega odstavka tega člena mora 
vzajemni sklad svojo odločitev nemudoma sporočiti Agenciji in 
organom vseh držav članic, v katerih trži svoje enote skupaj z 
oceno časa trajanja zaustavitve. 

Agencija lahko od vzajemnega sklada zahteva dokumentacijo in 
podatke, ki jih potrebuje za oceno izpolnjevanja pogojev, okoliščin 
ter postopkov začasne zaustavitve odkupa enot premoženja v 
skladu s pravilnikom iz 1. točke drugega odstavka tega člena. 

Izterjava terjatev 
83. člen 

Investicijski sklad ima lahko sredstva v obliki terjatev, ki nastajajo 
pri normalnem poslovanju investicijskih skladov, pri čemer mora 
družba za upravljanje zagotoviti, da se te terjatve izterjujejo v 
običajnih rokih, ki veljajo za takojšnjo (sočasno) izpolnitev 
obveznosti. 

4.5. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 
INVESTICIJSKEGA SKLADA TER REVIDIRANJE 

Poslovne knjige in poslovna poročila 
investicijskega sklada 

84. člen 

(1) Družba za upravljanje mora za vsak investicijski sklad, ki ga 
upravlja: 

1. voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, 
vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati letna in druga 
poročila v skladu z določbami tega zakona in določbami 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
2. organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, 
poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma 

poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali 
investicijski sklad posluje v skladu z določbami tega zakona 
in določbami predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

(2) Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga 
upravlja, voditi tudi evidenco imetnikov investicijskih kuponov. 

Letno in polletno poročilo investicijskega sklada 
85. člen 

(1) Letno poročilo investicijskega sklada je sestavljeno iz: 
1. bilance stanja, 
2. izkaza poslovnega izida, 
3. priloge iz 3. točke prvega odstavka 89. člena tega zakona, s 

pojasnili k izkazom, 
4. izkaza gibanja kapitala investicijske družbe oziroma izkaza 

gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada v 
obtoku, 

>5. strukturo naložb, 
6. poslovnega poročila in 
7. popolnega poročila revizorja. 

(2) Za letno poročilo investicijskega sklada se uporabljajo splošna 
pravila o letnem poročilu velike gospodarske družbe, če ni v tem 
zakonu oziroma predpisu, izdanem na njegovi podlagi, drugače 
določeno. Pri uporabi pravil iz prejšnjega stavka za bilanco stanja 
vzajemnega sklada se postavka »lastni kapital« (obveznosti do 
virov sredstev) in nadaljnje členitve te postavke nadomestijo s 
postavko »izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega 
sklada v obtoku.«. 

(3) Družba za upravljanje mora sestavljati letno poročilo 
investicijskega sklada za obdobje, ki je enako koledarskemu letu, 
za prvih šest mesecev posameznega leta pa mora sestavljati 
tudi polletno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida in prilog k izkazom s pojasnili. 

Izračunavanje čiste vrednosti premoženja 
investicijskega sklada 

86. člen 

(1) Družba za upravljanje mora izračunavati čisto vrednost 
premoženja investicijskega sklada na zadnji delovni dan obdobja, 
določenega za izračun te vrednosti v pravilih upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma statutu investicijske družbe (v 
nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje). 

(2) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti premoženja 
investicijskega sklada ne sme biti daljše od polovice meseca. 

(3) Obračunsko obdobje traja od prvega do petnajstega dne v 
posameznem mesecu in od šestnajstega do zadnjega dne v tem 
mesecu, če pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma statut 
investicijske družbe ne določa krajših obračunskih obdobij. 

Razdelitev čistega dobička vzajemnega sklada 
87. člen 

Vzajemni sklad v pravilih upravljanja in prospektu opredeli, ali bo 
čisti dobiček razdelil imetnikom enot oziroma investicijskih kuponov 
oziroma ali ga bo zadržal. Razdelitev ali zadržanje čistega dobička 
vzajemnega sklada se Izvede v skladu s predpisom Agencije in v 
skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada. 
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Mesečno poročilo o poslovanju investicijskega sklada 
88. člen 

(1) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsakim 
investicijskim skladom, ki ga upravlja, mesečno poročati: 

1. o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada in 
2. o čisti vrednosti premoženja investicijskega sklada. 

(2) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsakim 
vzajemnim skladom, ki ga upravlja, mesečno poročati tudi: 

1. o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, 
2. o številu enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku na 

koncu meseca in o spremembah med mesecem. 

(3) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsako 
investicijsko družbo, ki jo upravlja, mesečno poročati tudi: 

1. o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe, 
2. o odkupih lastnih delnic investicijske družbe oziroma o vplačilu 

novih delnic investicijske družbe ter o drugih gibanjih kapitala 
investicijske družbe. 

3. spoštovanju pravil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov o upravljanju investicijskih skladov, 

4. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji ter javnih 
objav informacij o poslovanju investicijskega sklada, 

5. pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb iz šestega 
odstavka 13. člena tega zakona. 

(3) Agencija na podlagi predhodnega mrtenja Slovenskega inštituta 
za revizijo predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter 
vsebino revizijskega pregleda in revizijskega poročila. 

(4) Agencija lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila v zvezi 
z revizijskim pregledom. 

(5) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizijsko poročilo 
ni izdelano v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena 
oziroma v skladu z določbami predpisa iz tretjega odstavka tega 
člena, Agencija zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled 
opravi drug revizor na stroške družbe za upravljanje. 

4.6. POROČANJE IN JAVNA OBJAVA INFORMACIJ O 
POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA 

Predpis o letnih in poslovnih poročilih 
investicijskih skladov 

89. člen 

(1) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta 
za revizijo predpiše podrobnejša pravila o letnih in poslovnih 
poročilih investicijskih skladov, in sicer zlasti: 
1. analitični kontni načrt za investicijske sklade, 
2. sheme letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih 

skladov, 
3. vsebino priloge s pojasnili k letnim oziroma polletnim izkazom 

investicijskih skladov, 
4. pravila vrednotenja postavk v računovodskih izkazih 

investicijskih skladov, 
5. pravila za izračun čiste vrednosti premoženja investicijskih 

skladov. 

(2) Agencija predpiše tudi: 
1. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence iz drugega 

odstavka 84. člena taga zakona, 
2. podrobnejšo vsebino mesečnih poročil iz 88. člena tega 

zakona ter način in roke poročanja, 
3. podrobnejšo vsebino pravil za razdelitev ali zadržanje čistega 

dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada. 

Revidiranje letnega poročila 
90. člen 

(1) Letno poročilo investicijskega sklada mora pregledati revizor 
na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje 
letnih poročil gospodarskih družb, če ni v tem zakonu oziroma 
predpisu, izdanem na njegovi podlagi, drugače določeno. 

(2) Revizor pregleduje in poroča zlasti o: 
1. računovodskih izkazih investicijskega sklada, 
2. pravilnosti in popolnosti razkritij v prilogi k računovodskim 

izkazom investicijskega sklada, 

4.6.1. Splošno pravilo 

Vsebina in način poročanja in javne objave 
91. člen 

(1) Družba za upravljanje mora poročati o finančnem in pravnem 
položaju ter o poslovanju investicijskih skladov, ki jih upravlja: 

1. s predložitvijo vlagateljem in z javno objavo prospekta za 
javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma delnic investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: 
prospekt) in izvlečka prospekta, 

2. z javno objavo revidiranega letnega poročila investicijskega 
sklada in polletnega poročila investicijskega sklada in 
povzetka teh poročil, 

3. z rednim javnim objavljanjem vseh poslovnih dogodkov, ki bi 
lahko pomembneje vplivali na ceno investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada oziroma na ceno delnic investicijske 
družbe, 

4. z javno objavo podatkov o vrsti in sestavi naložb 
investicijskega sklada, 

5. z javno objavo podatkov o vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada oziroma o čisti vrednosti sredstev na 
delnico investicijske družbe oziroma o knjigovodski vrednosti 
in tržni ceni delnice investicijske družbe, 

6. prekinitev pogodbe, sklenjene s skrbnikom in sklenitev 
pogodbe z drugim skrbnikom. 

(2) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora družba za 
upravljanje javno objaviti določena pravna dejstva oziroma druga 
dejstva in okoliščine, jih mora objaviti v dnevniku, ki izhaja na 
celotnem območju Republike Slovenije, oziroma na drug ustrezen 
način in v rokih, ki jih predpiše Agencija, če ta zakon za posamezen 
primer ne določa drugačnega načina javne objave. 
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4.6.2. Prospekt in izvleček prospekta 

Vsebina prospekta 
92. člen 

(1) Prospekt mora vsebovati vse informacije in podatke o 
finančnem in pravnem položaju investicijskega sklada, o 
poslovanju investicijskega sklada, o pravicah, ki izhajajo iz 
investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma iz delnice 
investicijske družbe, o pogojih za zamenjavo in načinu zamenjave 
družbe za upravljanje ali skrbnika ter zagotavljanju zaščite 
vlagateljev v investicijski sklad v takem primeru in druge podatke, 
ki so potrebni, da vlagatelj na njihovi podlagi oceni primernost in 
ustreznost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada 
oziroma delnice investicijske družbe. 

(2) Prospekt investicijskega sklada, ki je usklajen z določbami 
tega zakona, mora navajati vrste naložb za katere Agencija 
investicijskemu skladu izdaja soglasje za vlaganje sredstev. 
Navesti mora tudi ali ima investicijski sklad dovoljenje za 
transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti; v tem primeru 
mora prospekt vsebovati izrecno izjavo, Iz katere bo razvidno ali 
se ti posli lahko izvajajo za namene zavarovanja pred tveganji ali 
s ciljem doseči naložbene cilje, ter verjetne posledice uporabe 
izvedenih finančnih instrumentov za upravljanje s tveganji. 

(3) Kadar investicijski sklad nalaga sredstva predvsem v 
katerokoli vrsto naložb opredeljenih v 64. členu, ki niso tržni 
vrednostni papirji ali instrumenti denarnega trga ali vrednostni 
papirji, s katerimi se sledi delniškem indeksu ali indeksu dolžniških 
vrednostnih papirjev v skladu z devetim in desetim odstavkom 
68. člena, mora prospekt tega investicijskega sklada in kjer je 
potrebno tudi vsa promocijska literatura vključevati izrecno izjavo 
o takšni naložbeni politiki investicijskega sklada. 

(4) Kadar čista vrednost sredstev investicijskega sklada, ki 
posluje v skladu s tem zakonom, zaradi sestave naložb ali zaradi 
uporabljenih tehnik upravljanja s premoženjem investicijskega 
sklada, zelo niha, mora prospekt investicijskega sklada in kjer je 
potrebno tudi vsa promocijska literatura, vključevati izrecno izjavo 
o teh lastnostih sredstev investicijskega sklada. 

(5) Na zahtevo investitorjev, mora investicijska družba oz. družba 
za upravljanje zagotoviti tudi dodatne informacije glede omejitev 
naložb, o izbranih metodah, ki se uporabljajo pri upravljanju s 
tveganji investicijskega sklada in o tekočih spremembah glede 
tveganj in donosnosti po glavnih vrstah finančnih instrumentov. 

(6) Prospekt mora bodisi kot sestavni del besedila prospekta 
bodisi kot posebno prilogo obsegati pravila upravljanja vzajemnega 
sklada oziroma statut investicijske družbe. 

(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ni potrebno statuta 
investicijske družbe oziroma pravil upravljanja vzajemnega sklada, 
vključiti v besedilo prospekta ali priložiti prospektu kot posebno 
prilogo v primeru, če so vlagatelji v investicijski sklad obveščeni, 
da se jim na njihovo zahtevo statut oziroma pravila upravljanja 
pošljejo ali če so obveščeni, da so jim brezplačno na razpolago 
na mestih, kjer se prodajajo enot premoženja oziroma delnice 
investicijskega sklada. 

(8) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem mestu 
natančno navesti v katere pravne osebe, ki so povezane z družbo 
za upravljanje, ter v kakšnem obsegu bo družba za upravljanje 
nalagala sredstva tega Investicijskega sklada, in razloge za takšne 
naložbe. 

(9) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem mestu 
natančno navesti s katerimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki so 
povezane z družbo za upravljanje, ter v kakšni obliki in obsegu 
bo družba za upravljanje sklepala posle s sredstvi tega 
investicijskega sklada, ki ga upravlja, in razloge za takšne posle. 

(10) Poleg vsebine prospekta iz prvega do vključno devetega 
odstavka tega člena, mora prospekt vsebovati tudi druge podatke, 
katerih vsebino predpiše Agencija. 

Vsebina izvlečka prospekta 
93. člen 

(1) Izvleček prospekta mora vsebovati povzetek pomembnejših 
podatkov iz prvega odstavka 92. člena tega zakona, podatke iz 
osmega in devetega odstavka 92. člena tega zakona in opozorilo 
vlagateljem o pravici zahtevati izročitev prospekta po 99. členu 
tega zakona. 

(2) Besedilo izvlečka prospekta mora biti enopomensko 
oblikovano, pregledno razčlenjeno in sestavljeno tako, da je 
razumljivo povprečnemu vlagatelju. 

Skupna pravila o prospektu in izvlečku prospekta 
94. člen 

(1) Prospekt in izvleček prospekta morata biti izdelana v pisni 
obliki. 
(2) Prospekt in izvleček prospekta morata biti izdelana in objavljena 
v slovenskem jeziku. 

Na začetku prospekta in izvlečka prospekta mora biti naveden 
datum zadnje spremembe oziroma dopolnitve. 

Posebna pravila za prospekt in izvleček prospekta 
investicijskega sklada države članice 

95. člen 

(1) Družba za upravljanje države članice, ki je po določbah tega 
zakona pooblaščena na območju Republike Slovenije prodajati 
investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada 
države članice, lahko namesto prospekta in izvlečka prospekta 
z vsebino, določeno v 92. in 93. členu tega zakona in v predpisu, 
izdanem na podlagi 105. člena tega zakona, izdela in objavi overjen 
prevod prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada 
države članice, ki ga je odobril pristojni nadzorni organ države 
članice, dopolnjen s podatki, ki so pomembni za prodajo 
investicijskih kuponov oziroma delnic na območju Republike 
Slovenije. 

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za 
spremembo prospekta in izvlečka prospekta po četrtem odstavku 
96. člena tega zakona in za dopolnitev prospekta po prvem 
odstavku 79. člena tega zakona. 

Dovoljenje za objavo prospekta in izvlečka prospekta 
96. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pred začetkom javne ponudbe 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma pred začetkom 
prve javne prodaje delnic investicijske družbe pridobiti dovoljenje 
Agencije za objavo prospekta in izvlečka prospekta. 
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka 
prospekta mora biti priloženo besedilo prospekta in izvlečka 
prospekta. 

(3) Agencija izda dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka 
prospekta, če je njuna vsebina v skladu z vsebino, določeno v 
92. in 93. členu tega zakona in v predpisu, izdanem na podlagi 
105. člena tega zakona. 

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi 
za vsako spremembo oziroma dopolnitev prospekta oziroma 
izvlečka prospekta, če ni v petem odstavku tega člena drugače 
določeno. 

(5) Če Agencija v tridesetih dneh po prejemu zahteve za izdajo 
dovoljenja za spremembo prospekta oziroma izvlečka prospekta 
o zahtevi ne odloči in v tem roku tudi ne izda sklepa, s katerim 
družbi za upravljanje naloži, da zahtevo popravi oziroma dopolni, 
se šteje, da je dovoljenje izdala. 

(6) Kadar je družba za upravljanje vložila zahtevo za izdajo 
dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske 
družbe, se postopek odločanja o dovoljenju za objavo prospekta 
in izvlečka prospekta tega vzajemnega sklada oziroma 
investicijske družbe združi s postopkom odločanja o dovoljenju 
za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe. 

Dopolnitev prospekta in izvlečka prospekta 
97. člen 

(1) Družba za upravljanje mora v rokih, določenih s tem zakonom 
za predložitev revidiranega letnega poročilo oziroma polletnega 
poročila Agenciji, dopolniti prospekt in izvleček prospekta s podatki 
iz letnega poročila oziroma polletnega poročila. 

(2) Družba za upravljanje mora v rokih iz prvega odstavka tega 
člena predložiti Agenciji besedilo prospekta in izvlečka prospekta, 
dopolnjenega po prvem odstavku tega člena. 

(3) Za dopolnitev prospekta in izvlečka prospekta po prvem 
odstavku tega člena se ne uporabljata četrti in peti odstavek 96. 
člena tega zakona. 

Izročitev izvlečka prospekta 
98. člen 

Družba za upravljanje mora vlagatelju pred pristopom k pravilom 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma pred vpisom in vplačilom 
delnic investicijske družbe brezplačno izročiti izvleček prospekta. 

Dostopnost prospekta 
99. člen 

(1) Družba za upravljanje mora vlagatelju na svojem sedežu in v 
vsaki poslovalnici, v kateri sprejema izjave vlagateljev o pristopu 
k pravilom vzajemnega sklada oziroma o vpisu delnic investicijske 
družbe na zahtevo vlagatelja, temu pred pristopom k pravilom 
upravljanja vzajemnega sklada in oziroma pred vpisom in 
vplačilom delnic investicijske družbe, brezplačno izročiti prospekt, 
zadnje objavljeno letno in polletno poročilo. 

(2) Kadar zaposleni pri družbi za upravljanje oziroma druge osebe 
po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo izjave vlagateljev 

o pristopu k pravilom vzajemnega sklada oziroma o vpisu delnic 
investicijske družbe izven sedeža družbe za upravljanje, mora 
družba za upravljanje zagotoviti, da te osebe na zahtevo vlagatelja 
temu brezplačno izročijo prospekt, zadnje objavljeno letno in 
polletno poročilo investicijskega sklada. 

(3) Vsaka javna objava, ki vsebuje povabilo k vplačilu investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe 
ali drugačna vrsta propagiranja in povabila k tem vplačilom, mora 
vsebovati opozorilo vlagateljem o pravici zahtevati izročitev 
prospekta, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo, po prvem 
in drugem odstavku tega člena. 

Odškodninska odgovornost družbe za upravljanje za 
resničnost in popolnost podatkov 

100. člen 

(1) Družba za upravljanje objektivno odgovarja lastniku 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic 
investicijske družbe za škodo, ki mu nastane zaradi vplačila 
oziroma unovčenja investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma zaradi vpisa, nakupa oziroma prodaje delnic investicijske 
družbe oziroma zaradi opustitve unovčenja investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada oziroma opustitve prodaje delnic investicijske 
družbe, če je ta dejanja oziroma opustitve lastnik investicijskih 
kuponov oziroma delničar investicijske družbe opravil na podlagi 
prospekta oziroma izvlečka prospekta, ki je vseboval neresnične 
oziroma nepopolne podatke in informacije. 

(2) Družba za upravljanje se lahko razbremeni odškodninske 
odgovornosti iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je 
lastnik investicijskih kuponov oziroma delničar investicijske družbe 
vedel oziroma bi moral vedeti za neresničnost oziroma 
nepopolnost podatkov prospekta oziroma izvlečka prospekta. 

(3) Prvi in drugi odstavek se uporabljata za odškodninsko 
odgovornost družbe za upravljanje tudi, če je lastnik investicijskih 
kuponov oziroma delničar investicijske družbe dejanja oziroma 
opustitve dejanj iz prvega odstavka tega člena opravil na podlagi 
neresničnih oziroma nepopolnih podatkov oziroma zavajajočih 
informacij v drugih javnih objavah oziroma obvestilih družbe za 
upravljanje ali na podlagi takih podatkov in izjav, ki jih lastniku 
investicijskih kuponov oziroma delničarju investicijske družbe 
posredujejo osebe iz drugega odstavka 99. člena tega zakona. 

4.6.3. Javna objava revidiranega letnega oziroma 
polletnega poročila in drugih poslovnih 
dogodkov 

Predložitev in dostopnost revidiranega letnega 
oziroma polletnega poročila 

101. člen 

(1) Družba za upravljanje mora Agenciji predložiti revidirano letno 
poročilo investicijskega sklada, ki ga upravlja, v petnajstih dneh 
po prejemu revizijskega poročila in najkasneje do 15.4. v 
naslednjem letu, polletno poročilo pa najkasneje do 15.8. 
posameznega leta. 

(2) Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe na njegovo 
zahtevo brezplačno izročiti izvod revidiranega letnega oziroma 
polletnega poročila. 
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(3) Kadar se z delnicami investicijske družbe trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev mora družba za 
upravljanje revidirano letno poročilo in polletno poročilo investicijske 
družbe v roku iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi 
organizatorju tega trga. 

(4) Revidirano letno in polletno poslovno poročilo investicijskega 
sklada mora biti na razpolago javnosti na mestih in/ali v drugih 
medijih, ki jih odobri Agencija in ki so navedena v izvlečku 
prospekta in v prospektu investicijskega sklada. 

Javna objava revidiranega letnega oziroma 
polletnega poročila 

102. člen 

(1) Družba za upravljanje mora v petnajstih dneh od izteka roka 
iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, javno objaviti 
povzetek revidiranega letnega poročila, ki mora vsebovati: 

1. povzetek računovodskih izkazov z mnenjem revizorja, 
2. navedbo pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani 

v prospektu, in 
3. opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega 

sklada oziroma delnic investicijske družbe o pravici zahtevati 
izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 
101. člena tega zakona. 

(2) Besedilo povzetka revidiranega letnega poročila iz prvega 
odstavka tega člena mora družba za upravljanje predložiti Agenciji 
hkrati z revidiranim letnim poročilom in pred javno objavo povzetka 
po prvem odstavku tega člena. 

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi 
za javno objavo povzetka polletnega poročila. 

(4) Družba za upravljanje mora v petnajstih dneh od izteka roka 
iz prvega odstavka 101. člena tega zakona tudi javno objaviti 
celotno letno poročilo z mnenjem revizorja na način, določen v 
ZGD. 

Objava pravnih in poslovnih dogodkov 
103. člen 

(1) Družba za upravljanje mora nemudoma javno objaviti vsak 
pravni oziroma poslovni dogodek, ki se tiče investicijskega sklada, 
ki ga upravlja, oziroma družbe za upravljanje, in ki bi lahko 
pomembneje vplival na vrednost enote premoženja tega 
vzajemnega sklada oziroma na ceno delnic te investicijske družbe. 

(2) O pravnih in poslovnih dogodkih iz prvega odstavka tega 
člena mora družba za upravljanje najkasneje hkrati z objavo 
obvestiti tudi Agencijo, v primeru investicijske družbe, s katere 
delnicami se trguje na organiziranem trgu, pa tudi organizatorja 
tega trga. 

4.6.4. Javna objava drugih informacij 

Objava drugih informacij o investicijskem skladu 
104. člen 

Družba za upravljanje mora javno objavljati tudi naslednje podatke 
in informacije o investicijskem skladu, ki ga upravlja: 

1. o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada; 
2. v primeru vzajemnega sklada tudi: 

o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, 
o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada in 
o nakupni in prodajni vrednosti enote premoženja vzajemnega 
sklada; 

3. v primeru investicijske družbe tudi: 
o knjigovodski vrednosti delnice, 
o tržni ceni delnice in 
o gibanju tržne cene delnice. 

4.6.5. Predpis o javni objavi informacij o poslovanju 
investicijskega sklada in podružnicah 
investicijskega sklada ter družbe za upravljanje 

Predpis o javni objavi informacij o poslovanju 
investicijskega sklada in podružnicah investicijskega 

sklada ter družbe za upravljanje 
105. člen 

(1) Agencija predpiše: 

1. podrobnejšo vsebino prospekta iz 92. člena tega zakona in 
izvlečka prospekta iz 93. člena tega zakona, 

2. podrobnejšo vsebino podatkov, s katerimi mora družba za 
upravljanje države članice dopolniti overjen prevod prospekta 
in izvlečka prospekta iz prvega odstavka 95. člena tega 
zakona, 

3. podrobnejša pravila za uresničitev pravice vlagatelja oziroma 
imetnika investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 
skladov iz 98. člena, 99. člena in drugega odstavka 101. člena 
tega zakona, 

4. podrobnejšo vsebino povzetka letnega oziroma polletnega 
poročila iz prvega oziroma tretjega odstavka 102. člena tega 
zakona, 

5. podrobnejšo vsebino in roke za objave po prvem odstavku 
103. člena tega zakona, 

6. podrobnejšo vsebino in roke za objave po 104. členu tega 
zakona, pri čemer upošteva, da se morajo podatki o vrednosti 
enote premoženja vzajemnega sklada in prodajna ter odkupna 
vrednost enote premoženja vzajemnega sklada objaviti 
najmanj dvakrat na mesec, in sicer naslednji delovni dan po 
zadnjem dnevu obdobja, določenega za izračun teh vrednosti, 

7. podrobnejša pravila o drugih objavah in o obvestilih, ki jih 
družba za upravljanje oziroma druge osebe po pooblastilu 
družbe za upravljanje na kateri koli način posredujejo 
morebitnim vlagateljem oziroma imetnikom investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske 
družbe, 

8. način, vsebino in roke objave informacij iz 1. do vključno 7 
točke tega člena, o poslovanju investicijskega sklada, 

9. način, vsebino in roke poročanja: 
podružnic družbe za upravljanje, ki ima sedež v Republiki 
Sloveniji, ki poslujejo v državi članici ali v tuji državi in 
podružnic investicijskih skladov, s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki poslujejo v državi članici ali v tuji državi. 
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4.7. PREPOVED TRGOVANJA Z INVESTICIJSKIMI 
KUPONI OZIROMA DELNICAMI INVESTICIJSKE 
DRUŽBE NA PODLAGI NOTRANJIH 
INFORMACIJ 

Notranja informacija 
106. člen 

(1) Notranja informacija po tem zakonu je vsaka natančna 
informacija, ki se nanaša na investicijski sklad oziroma na 
investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma na delnice 
investicijske družbe, ki še ni postala dostopna javnosti, in ki bi, če 
bi postala znana javnosti, verjetno imela pomembnejši vpliv na 
vrednost enote vzajemnega sklada oziroma na ceno delnic 
investicijske družbe. 

(2) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije iz 
prvega odstavka tega člena v zvezi z investicijskimi skladi, ki jih 
upravlja družba za upravljanje, je: 
1. ta družba za upravljanje, 
2. imetnik kvalificiranega deleža v tej družbi za upravljanje, 
3. član uprave oziroma nadzornega sveta te družbe za upravljanje. 

(3) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije iz 
prvega odstavka tega člena v zvezi s posamezno investicijsko 
družbo, je tudi član nadzornega sveta te investicijske družbe. 

Uporaba določb zakona o trgu vrednostnih papirjev 
107. člen 

(1) Glede prepovedi uporabe notranjih informacij iz prvega 
odstavka 106. člena tega zakona, poročanja o poslih z 
investicijskimi kuponi vzajemnih skladov oziroma delnicami 
investicijskih družb in nadzora nad kršitvami prepovedi uporabe 
notranjih informacij iz prvega odstavka 106. člena tega zakona 
se uporabljajo določbe 276. do 278. člena ZTVP-1 in predpisov, 
izdanih na njihovi podlagi. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, oseba, ki so ji 
neposredno dostopne notranje informacije, ki se nanašajo na 
investicijski sklad države članice, ni dolžna poročati Agenciji o 
tistih poslih iz prvega odstavka tega člena, o katerih poroča 
pristojnemu nadzornemu organu države članice. 

Poročanje o poslih družbi za upravljanje 
108. člen 

(1) Osebe iz 2. in 3. točke drugega odstavka 106. člena tega 
zakona in osebe iz tretjega odstavka 106. člena tega zakona 
morajo o poslih z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov oziroma 
z delnicami investicijskih družb poročati tudi nadzornemu svetu 
družbe za upravljanje. 

(2) Za poročanje iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe drugega in četrtega odstavka 277. člena ZTVP-1. 

4.8. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
109. člen 

(1) Družba za upravljanje in skrbnik morata kot zaupne varovati 
vse podatke o imetnikih investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma delnic investicijske družbe, za katere je zvedela v zvezi 
z opravljanjem storitev upravljanja investicijskega sklada. 

(2) Za zaupne podatke po prvem odstavku ne veljajo podatki o 
imetnikih delnic investicijske družbe, ki so javni po pravilih o vodenju 
delniške knjige imenskih delnic. 

(3) Podatkov iz prvega odstavka tega člena družba za upravljanje 
in skrbnik ne smeta sporočati drugim osebam, niti jih sama 
uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabile druge osebe. 

(4) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi za člane 
organov družbe za upravljanje in skrbnika, za zaposlene pri družbi 
za upravljanje in skrbniku, za druge osebe, ki za družbo za 
upravljanja oziroma skrbnika opravljajo posamezne storitve, in 
sicer tudi po prenehanju funkcije oziroma delovnega razmerja 
oziroma drugega pravnega razmerja. 

(5) Za varovanje zaupnosti podatkov mora banka skrbnica 
upoštevati določbe ZBan, skrbnik ki ni banka skrbnica pa določbe 
ZTVP-1. 

Ukrepi za varovanje zaupnih podatkov 
110. člen 

Družba za upravljanje in skrbnik morata organizirati poslovanje 
tako, da je zagotovljeno učinkovito varovanje zaupnih podatkov 
in zaščita pred morebitnimi zlorabami teh podatkov. 

Sporočanje zaupnih podatkov 
111. člen 

(1) Družba za upravljanje sme zaupne podatke iz prvega 
odstavka 109. člena tega zakona sporočiti samo: 
1. na podlagi pisnega dovoljenja imetnika, 
2. na pisno zahtevo sodišča oziroma drugega pristojnega 

državnega organa, če sodišče oziroma pristojni državni or- 
gan te podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga 
vodi v okviru svojih pristojnosti, 

3. na pisno zahtevo Agencije, Banke Slovenije oziroma drugega 
pristojnega nadzornega organa, če Agencija, Banka Slovenije 
oziroma drug pristojen organ te podatke potrebuje v 
posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti. 

(2) Sodišče, drug pristojni državni organ, Agencija, Banka 
Slovenije oziroma drug pristojni nadzorni organ sme podatke, 
ki jih pridobi po prvem odstavku tega člena, uporabiti izključno 
za namen, zaradi katerega so bili podatki pridobljeni. 
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5. VZAJEMNI SKLAD 

5.1.TEMELJNE DOLOČBE 

Vzajemni sklad kot ločeno premoženje 
112. člen 

(1) Vzajemni sklad je premoženje, ki je ločeno od premoženja 
družbe za upravljanje, ki upravlja ta sklad, in je v lasti imetnikov 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 

(2) Vzajemni sklad ni pravna oseba. 

(3) Smatra se, da je vzajemni sklad lociran v državi, v kateri je 
registriran sedež družbe za upravljanje, ki upravlja ta vzajemni 
sklad. 

(4) Fizična oziroma pravna oseba postane lastnik sorazmernega 
dela premoženja vzajemnega sklada z vplačilom investicijskega 
kupona vzajemnega sklada. 

(5) Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist 
imetnikov investicijskih kuponov. 

(6) Na premoženje vzajemnega sklada ni dovoljena izvršba. 

Enota premoženja vzajemnega sklada 
113. člen 

Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake enote. 

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada 
114. člen 

(1) Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je enaka čisti 
vrednosti sredstev vzajemnega sklada, deljeni s številom enot 
premoženja vzajemnega sklada v obtoku. 

5.2. OBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA 

Oblikovanje vzajemnega sklada 
115. člen 

(1) Vzajemni sklad lahko oblikuje samo družba za upravljanje. 

(2) Družba za upravljanje oblikuje vzajemni sklad tako, da sprejme 
pravila upravljanja vzajemnega sklada in da s skrbnikom sklene 
pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. 

Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada 
116. člen 

Družba za upravljanje mora pred začetkom sprejemanja vplačil 
enot premoženja vzajemnega sklada pridobiti dovoljenje Agencije 
za upravljanje vzajemnega sklada. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje 
vzajemnega sklada 

117. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada je 
treba priložiti: 

1. dokaze o višini osnovnega kapitala in o kapitalski ustreznosti 
družbe za upravljanje, 

2. dopolnitev poslovnega načrta družbe za upravljanje iz 2. točke 
37. člena tega zakona, 

3. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti, ali je družba za upravljanje kadrovsko, 
tehnično in organizacijsko sposobna upravljati vzajemni sklad. 

Odločanje o dovoljenju za upravljanje 
vzajemnega sklada 

118. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada, 
če ugotovi, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za 
upravljanje vzajemnega sklada, na katerega se nanaša zahteva 
za izdajo dovoljenja. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje 
vzajemnega sklada: 

1. če družba za upravljanje ni pridobila dovoljenja Agencije za 
sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev iz 59. člena 
tega zakona za vzajemni sklad, 

2. če družba za upravljanje ni pridobila dovoljenja Agencije za 
objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada 
iz 96. člena tega zakona, 

3. če družba za upravljanje ni pridobila soglasja Agencije k 
pravilom upravljanja vzajemnega sklada, 

4. če družba za upravljanje ne izpolnjuje drugih pogojev za 
upravljanje vzajemnega sklada, določenih s tem zakonom 
oziroma s predpisom, izdanim na njegovi podlagi. 

5.3. PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA 
SKLADA 

Pravila upravljanja vzajemnega sklada 
119. člen 

(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada urejajo vsebino pravnih 
razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, in 
imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 

(2) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo vsebovati: 

1. ime vzajemnega sklada; 
2. investicijsko politiko vzajemnega sklada, 
3. višino vstopnih oziroma izstopnih stroškov, do katerih je 

upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna 
ter plačila, 

4. višino provizije za upravljanje vzajemnega sklada, do katere 
je upravičena družba za upravljanje, in način izračuna ter 
obračuna te provizije, 
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5. vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme 
premoženja vzajemnega sklada upravičena družba za 
upravljanje in vrste drugih stroškov ki neposredno bremenijo 
vzajemni sklad, 

6. višino provizije, do katere je upravičen Skrbnik, in način 
obračuna te provizije, 

7. vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme 
premoženja vzajemnega sklada upravičen skrbnik, 

8. celotne stroške vzajemnega sklada, izražene v % od čiste 
vrednosti sredstev sklada in celotne stroške vlagatelja v enote 
vzajemnega sklada, izražene v % od čiste vrednosti sredstev 
sklada, ki so nastali v preteklem letu, 

9. celotne stroške vzajemnega sklada, izražene v % od čiste 
vrednosti sredstev sklada in celotne stroške vlagatelja v enote 
vzajemnega sklada, izražene v % od čiste vrednosti sredstev 
sklada v tekočem letu, pri čemer se v pravilih upravljanja 
navede, da se lahko višina teh stroškov spremeni zaradi 
dogodkov, ki niso odvisni od družbe za upravljanje, 

10. opis metode izračun stroškov iz 8. in 9. točke, 
11. navedbo uporabe (zadržanje oziroma razdelitev) prihodkov 

oziroma čistega dobička vzajemnega sklada in v primeru 
razdelitve prihodkov imetnikom enot premoženja tudi: opis 
rokov in načina zajetja imetnikov enot premoženja 
vzajemnega sklada, opis načina razdelitve teh prihodkov, 
davčne posledice takšne razdelitve za imetnike enot 
premoženja in za vzajemni sklad ter vpliv razdelitve na 
vrednost enote premoženja naslednji dan po razdelitvi in 
izplačilu teh prihodkov v denarni obliki oziroma v obliki 
premijskih enot, 

12. način obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o 
finančnem in pravnem položaju vzajemnega sklada, o 
njegovem poslovanju in o zamenjavi skrbnika, 

13. na vidnem mestu: navedbo pravnih in fizičnih oseb, ki so 
povezane z družbo za upravljanje, 

14. vrednostni obseg naložb sredstev investicijskega sklada v 
pravne osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje in 
razloge za takšne naložbe, 

15. vrsto in vrednostni obseg poslov, ki jih bo bo družba za 
upravljanje sklepala za račun tega investicijskega sklada s 
pravnimi in fizičnimi osebami, povezani z družbo za upravljanje 
in razloge za takšne posle. 

16. postopek spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada, 
17. način izračuna nakupne vrednosti investicijskega kupona ter 

postopek vplačil in izdaje investicijskih kuponov, 
18. način izračuna odkupne vrednosti investicijskega kupona ter 

postopek unovčenja in izplačila vrednosti investicijskega 
kupona, 

19. pogoje in okoliščine v katerih lahko vzajemni sklad začasno 
zaustavi odkup investicijskega kupona, način izvršitve takšne 
zaustavitve, kot tudi način obveščanje imetnikov v zvezi z 
zaustavitvijo odkupa in časom trajanja zaustavitve odkupa, 

20. postopek likvidacije vzajemnega sklada, 
21. druge pravice imetnikov investicijskih kuponov in način 

uresničitve teh pravic. 

(3) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo v prilogi obsegati 
tudi besedilo oziroma obrazce pristopnih izjav iz prvega odstavka 
131. člena tega zakona in besedilo oziroma obrazce zahtev za 
izplačilo investicijskih kuponov iz prvega odstavka 133. člena 
tega zakona. 

(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino pravil upravljanja 
vzajemnega sklada. 

Soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada 
120. člen 

(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada začnejo veljati, ko 
družba za upravljanje pridobi soglasje Agencije k tem pravilom. 

(2) Zahtevi za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega 
sklada je treba priložiti besedilo pravil upravljanja vzajemnega 
sklada. 

(3) Agencija izda soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega 
sklada, če je njihova vsebina v skladu z določbami tega zakona 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

Spremembe pravil upravljanja 
121. člen 

(1) Družba za upravljanje mora za spremembo pravil upravljanja 
vzajemnega sklada pridobiti soglasje Agencije. 

(2) Zahtevi za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja 
vzajemnega sklada je treba priložiti: 

1. besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada, 
2. prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja 

vzajemnega sklada, 
3. besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov iz petega 

odstavka tega člena, in 
4. besedilo javne objave obvestila iz šestega odstavka tega 

člena. 

(3) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja 
vzajemnega sklada mora družba za upravljanje vložiti zahtevo 
za objavo spremembe prospekta in izvlečka prospekta, ki se 
nanaša na spremembo podatkov v prospektu in izvlečku 
prospekta zaradi spremembe pravil upravljanja vzajemnega 
sklada. O zahtevi iz prejšnjega stavka odloči Agencija hkrati z 
odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja vzajemnega 
sklada. Za odločanje o zahtevi iz prvega stavka se ne uporablja 
peti odstavek 96. člena tega zakona. 

(4) Agencija izda soglasje k spremembi pravil upravljanja 
vzajemnega sklada, če: 

1. je vsebina spremembe teh pravil, vsebina obvestila imetnikom 
in vsebina javne objave obvestila v skladu z določbami tega 
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in 

2. je izdala dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Družba za upravljanje mora v petnajstih dneh po prejemu 
soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega 
sklada imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
obvestiti o spremembi teh pravil. Hkrati z obvestilom mora družba 
za upravljanje imetnikom poslati besedilo sprememb pravil 
upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo 
spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada. 

(6) Družba za upravljanje mora v osmih dneh po prejemu soglasja 
Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada javno 
objaviti obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega 
sklada. V javni objavi obvestila o spremembi pravil upravljanja 
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vzajemnega sklada mora družba za upravljanje imetnike 
investicijskih kuponov poučiti tudi o pravici prejeti besedilo 
sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno 
besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada po 
petem odstavku tega člena. 

(7) Spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada začnejo 
veljati z iztekom treh mesecev od javne objave iz šestega odstavka 
tega člena, če pravila upravljanja vzajemnega sklada ne določajo 
daljšega roka za uveljavitev njihovih sprememb. 

(8) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz petega 
odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino javne objave obvestila 
iz šestega odstavka tega člena. 

5.4. PROVIZIJE IN STROŠKI 

Vstopni in izstopni stroški 
122. člen 

(1) Družba za upravljanje ima pravico do povrnitve vstopnih in 
izstopnih stroškov v višini, določeni v pravilih upravljanja 
vzajemnega sklada. 

(2) Vstopni in izstopni stroški morajo biti izraženi v odstotku od 
vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega slada. 

(3) Kadar se je imetnik investicijskih kuponov ob pristopu k 
pravilom vzajemnega sklada zavezal nalagati denarna sredstva 
v enote vzajemnega sklada v določenem daljšem časovnem 
obdobju (v nadaljnjem besedilu: obdobje varčevanja), lahko družba 
za upravljanje, če tako določajo pravila upravljanja vzajemnega 
sklada, od vplačil, opravljenih v prvem letu po pristopu, obračuna 
vstopne stroške v višini določeni s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada, ki pa ne sme presegati 30 % vrednosti vplačil v prv^m 
letu. V primeru iz prejšnjega stavka sme družba za upravljanje od 
nadaljnjih vplačil investicijskih kuponov obračunavati sorazmerno 
nižje vstopne stroške, tako da vstopni stroški od vplačil za celotno 
obdobje varčevanja ne presežejo višine vstopnih stroškov, 
določenih s pravili upravljanja vzajemnega sklada. 

(4) Vstopne stroške obračuna družba za upravljanje v odstotku 
od zneska vplačila investicijskih kuponov ob njihovem vplačilu. 

(5) Izstopne stroške obračuna družba za upravljanje v odstotku 
od zneska izplačila investicijskih kuponov ob njihovem izplačilu. 
Izstopni stroški pri izplačilu posameznega investicijskega kupona 
ne smejo presegati 3% vrednosti investicijskega kupona. 

Provizija za upravljanje 
123. člen 

(1) Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja 
vzajemnega sklada upravičena do plačila letne provizije za 
upravljanje v višini, določeni v pravilih upravljanja vzajemnega 
sklada. 

(2) Letna provizija za upravljanje mora biti izražena v odstotku od 
povprečne letne čiste vrednosti premoženja vzajemnega sklada. 

(3) Provizija za upravljanje se družbi za upravljanje izplačuje iz 
premoženja vzajemnega sklada za obdobja in v rokih, določenih 
v pravilih upravljanja vzajemnega sklada. 

Stroški družbe za upravljanje v zvezi z upravljanjem 
vzajemnega sklada 

124. člen 

(1) Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz 
sredstev vzajemnega sklada upravičena .izvršiti plačila samo za 
tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem vzajemnega sklada, 
ki so določeni v pravilih upravljanja vzajemnega sklada. 

(2) Pravila upravljanja vzajemnega sklada lahko določijo, da je 
družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada upravičena 
izvršiti plačila provizije in plačila za vse oziroma posamezne od 
naslednjih vrst stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v 
zvezi z opravljanjem storitev upravljanja vzajemnega sklada: 

1. stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih 
papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije 
in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma 
prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih 
papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku, 

2. stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi 
pogodbe iz prvega odstavka 61. člena tega zakona treba 
plačati klirinško depotni družbi, 

3. stroškov plačilnega prometa, 
4. stroškov revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada, 
5. stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po tem 

zakonu, 
6. stroškov v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena in 

drugega odstavka 58. člena tega zakona, 
7. davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem vzajemnega 

sklada oziroma s prometom s tem premoženjem, 
8. nadomestil za nadzor iz 200. člena tega zakona, 
9. stroškov skrbniških storitev skrbnika. 

Družba za upravljanje posreduje za plačilo navedenih stroškov 
nalog za izplačilo iz sredstev vzajemnega sklada skrbniku, ta pa 
banki, pri kateri ima vzajemni sklad odprt denarni račun. 

Stroški vzajemnega sklada in investitorjev v 
vzajemni sklad 

125. člen 

(1) Celotni stroški vzajemnega sklada, izraženi v % od čiste 
vrednosti sredstev vzajemnega sklada, so definirani kot celotni 
stroški vzajemnega sklada, ki bremenijo vzajemni sklad, vključno 
z upravljavskimi provizijami, deljeni s povprečno čisto vrednostjo 
sredstev vzajemnega sklada. Družba za upravljanje mora 
izračunavati celotne stroške posameznega vzajemnega sklada 
ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija. 

(2) Celotni stroški imetnika enote premoženja vzajemnega sklada 
so celotni stroški, ki jih lahko ta imetnik pričakuje pri nakupu in v 
času lastništva enot premoženja vzajemnega sklada, pa vse do 
prejema izplačila teh enot ob njihovi prodaji in ki ga bodo bremenili 
neposredno (vstopne, izstopne provizije, ipd.) ali posredno iz 
njegovega deleža v premoženju vzajemnega sklada (stroški 
vzajemnega sklada). Celotne stroške imetnika izračunava družba 
za upravljanje za posamezen vzajemni sklad, ki ga upravlja, po 
metodologiji, ki jo predpiše Agencija, pri čemer družba za 
upravljanje upošteva najvišje vstopne in izstopne provizije 
posameznega vzajemnega sklada In povprečno obdobje 
lastništva enot premoženja vzajemnega sklada s strani vlagateljev. 
Celotni stroški imetnikov enot vzajemnega sklada se izrazijo v % 
od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada. 
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(3) Družba za upravljanje mora navesti v pravilih upravljanja, 
prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada ter objavljati 
na način in v rokih, ki jih določi Agencija tudi naslednje podatke: 

vrste stroškov, ki bremenijo vzajemni sklad, 
celotne stroške vzajemnega sklada v preteklem letu izražene 
v % od čiste vrednosti sredstev sklada, 
celotne stroške imetnika enote premoženja vzajemnega 
sklada v preteklem letu, izražene v % od čiste vrednosti 
sredstev sklada, 
celotne stroške vzajemnega sklada v tekočem letu 
preračunane na letno raven in izražene v % od čiste vrednosti 
sredstev sklada, 
celotne stroške vlagatelja v enote vzajemnega sklada v 
tekočem letu preračunane na letno raven in izražene v % od 
čiste vrednosti sredstev sklada, 
metodologijo za izračun stroškov iz prve do vključno četrte 
alinee tega odstavka, ter 
najmanjši znesek, ki naj ga vplača vlagatelj v vzajemni sklad, 
da se mu naložba z vidika celotnih stroškov imetnika enote 
premoženja vzajemnega sklada, ki ga bremenijo, izplača.« 

5.5. INVESTICIJSKI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA 

5.5.1. Investicijski kupon kot vrednostni papir 

Investicijski kupon kot vrednostni papir 
126. člen 

(1) Investicijski kupon je vrednostni papir, katerega izdajatelj je 
družba za upravljanje, ki se glasi na eno ali več enot premoženja 
vzajemnega sklada in ki daje imetniku investicijskega kupona 
naslednje pravice: 

1. pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti 
enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi 
investicijski kupon, 

2. pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v 
primeru likvidacije vzajemnega sklada, 

3. pravico do izplačila sorazmernega dela čistega donosa od 
naložb vzajemnega sklada, če pravila upravljanja vzajemnega 
sklada tako določajo. 

(2) Investicijski kupon je imenski vrednostni papir. 

(3) Investicijski kupon je prenosljiv. 

(4) Družba za upravljanje lahko uvrsti investicijske kupone 
posameznega vzajemnega sklada v trgovanje na organiziran trg 
vrednostnih papirjev, če je vzajemni sklad v celoti usklajen z 
določbami tega zakona, ki veljajo za vzajemni sklad iz 5. poglavja 
tega zakona in če se izdani investicijski kuponi vzajemnega sklada 
glasijo na enako število enot premoženja vzajemnega sklada in 
če so izpolnjeni drugi pogoji iz četrtega odstavka tega člena. 

Agencija predpiše pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo 
transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na 
organiziranem trgu ter seznam organiziranih trgov, na katerih se 
lahko trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada. 

Dokler Agencija ne predpiše navedenih pogojev, se z 
investicijskimi kuponi vzajemnega sklada ne sme trgovati na 
organiziranem trgu. 

(5) Nakup in prodaja investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
izven organiziranega trga, ter na podlagi teh poslov izvršena 
vplačila in izplačila ter prenos lastništva investicijskih kuponov, 
niso dopustna. Posel nakupa in prodaje ter prenos lastništva 
investicijskih kuponov, ki je v nasprotju z določbami tega 
odstavka, je ničen. 

(6) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena, se lahko 
vrši odkup in prodaja enot premoženja oziroma investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada neposredno med družbo za 
upravljanje oziroma osebo iz četrtega odstavka 5. člena tega 
zakona na eni strani ter imetnikom investicijskih kuponov oziroma 
vlagateljem v investicijske kupone na drugi strani. 

Bistvene sestavine investicijskega kupona 
127. člen 

Investicijski kupon mora imeti naslednje bistvene sestavine: 

1. oznako, da gre za investicijski kupon vzajemnega sklada, 
2. ime vzajemnega sklada, 
3. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje kot 

izdajatelja investicijskega kupona, 
4. firmo in sedež oziroma ime in priimek osebe, na katero se 

glasi investicijski kupon, ter oznako, o prenosljivosti, 
5. število enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se 

glasi investicijski kupon, 
6. obveznosti družbe za upravljanje oziroma pravice imetnika 

investicijskega kupona, 
7. serijsko številko, 
8. kraj in datum izdaje, 
9. podpis oziroma faksimile podpisa članov uprave družbe za 

upravljanje. 

Vplačilo investicijskega kupona 
128. člen 

Investicijski kupon se lahko vplača samo v denarju. 

5.5.2. Vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov 

Vrednost investicijskega kupona 
129. člen 

(1) Vrednost investicijskega kupona je enaka številu enot 
premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi, pomnožena 
z vrednostjo enote premoženja vzajemnega sklada. 

Investicijski skladi1 in/ali osebe, ki imajo v svojih naložbah 
investicijske kupone vzajemnega sklada, morajo te naložbe 
vrednotiti po vrednosti iz prvega stavka tega odstavka. 

(2) Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka vrednosti 
investicijskega kupona, povečani za vstopne stroške iz četrtega 
odstavka 122. člena tega zakona. 

(3) Odkupna vrednost investicijskega kupona je enaka vrednosti 
investicijskega kupona, zmanjšani za izstopne stroške iz petega 
odstavka 122. člena tega zakona. 
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Izračunavanje vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada 

130. člen 

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada se izračunava 
na zadnji dan obračunskega obdobja iz 86. člena tega zakona. 

Pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in 
vplačilo investicijskih kuponov 

131. člen 

(1) Vlagatelj pristopi k pravilom vzajemnega sklada s tem, da 
družbi za upravljanje izroči pristopno izjavo. 

(2) Pristopna izjava mora biti pisna. Kadar pravila upravljanja 
vzajemnega sklada tako določajo, mora biti pristopna izjava podana 
na obrazcu, določenem s pravili upravljanja vzajemnega sklada. 
Ne glede na prvi stavek tega odstavka lahko pravila upravljanja 
vzajemnega sklada določijo, da je pristopna izjava lahko 
posredovana tudi v ustrezni elektronski obliki. 

(3) Pristopna izjava mora obsegati: 

1. firmo, sedež in matično številko oziroma ime in priimek, naslov 
in EMŠO vlagatelja, ter davčno številko vlagatelja, 

2. navedbo, da se nanaša na pravila upravljanja vzajemnega 
sklada, z oznako imena vzajemnega sklada ter firme in sedeža 
družbe za upravljanje, 

3. izjavo vlagatelja, da pristopa k pravilom upravljanja 
vzajemnega sklada, 

4. izjavo vlagatelja, da mu je bil pred pristopom k pravilom 
upravljanja izročen izvleček prospekta, 

5. druge podatke, določene s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada. 

(4) Vlagatelj vplača nakupno vrednost investicijskega kupona z 
nakazilom na posebni denarni račun vzajemnega sklada (drugi 
odstavek 63. člena tega zakona). 

Preračun vplačil investicijskih kuponov v število enot 
premoženja vzajemnega sklada 

132. člen 

(1) Vplačila investicijskih kuponov, opravljena v določenem 
obračunskem obdobju, se preračunajo v število enot premoženja 
vzajemnega sklada po nakupni vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada na zadnji dan tega obračunskega obdobja. 

(2) Družba za upravljanje mora imetniku izdati investicijski kupon, 
ki se glasi na ustrezno število enot premoženja vzajemnega 
sklada, izračunanih po prvem odstavku tega člena, v petih delovnih 
dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je bilo opravljeno 
vplačilo na poseben denarni račun vzajemnega sklada. 

Zahteva za izplačilo odkupne vrednosti 
investicijskega kupona 

133. člen 

(1) Imetnik lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva 
izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona. 

(2) Zahteva za izplačilo mora biti pisna. Kadar pravila upravljanja 
vzajemnega sklada tako določajo, mora biti zahteva za izplačilo 
podana na obrazcu, določenem s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada (tretji odstavek 119. člena tega zakona). Ne glede na prvi 
stavek tega odstavka lahko pravila upravljanja vzajemnega sklada 
določijo, da je zahteva za izplačilo lahko posredovana tudi v 
ustrezni elektronski obliki. 

(3) Zahteva za izplačilo mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko oziroma ime in priimek, naslov 

in EMŠO imetnika, 
2. ime vzajemnega sklada ter firmo in sedež družbe za 

upravljanje, 
3. izjavo imetnika, da zahteva izplačilo vrednosti investicijskega 

kupona, 
4. število enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se 

glasijo investicijski kuponi, ki so predmet zahteve, oziroma 
višino denarnega zneska, katerega izplačilo imetnik zahteva, 

5. druge podatke, določene s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada. 

Izračun in izplačilo odkupne vrednosti 
investicijskega kupona 

134. člen 

(1) Odkupna vrednost investicijskih kuponov na podlagi zahtev 
za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme v določenem 
obračunskem obdobju, se izračuna tako, da se število enot 
premoženja, na katere se glasi investicijski kupon, ki je predmet 
zahteve, pomnoži z odkupno vrednostjo enote premoženja 
vzajemnega sklada na zadnji dan tega obračunskega obdobja. 

(2) Družba za upravljanje mora imetniku izplačati odkupno 
vrednost investicijskega kupona, izračunano po prvem odstavku 
tega člena, v petih delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja 
iz prvega odstavka tega člena, če pravila upravljanja vzajemnega 
sklada ne določajo krajšega roka za izplačilo. 

5.6. UPRAVLJANJE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA 
SKLADA 

Pojem upravljanja premoženja vzajemnega sklada 
135. člen 

(1) Upravljanje premoženja vzajemnega sklada obsega: 

1. sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje 
vzajemnega sklada, 

2. razpolaganje s premoženjem vzajemnega sklada zaradi 
izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju 
premoženja vzajemnega sklada, 

3. sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke 
na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja 
vzajemnega sklada, in 

4. uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev vzajemnega 
sklada oziroma drugih finančnih naložb vzajemnega sklada. 

(2) Družba za upravljanje upravlja premoženje vzajemnega sklada 
v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada. 

(3) Družba za upravljanje je upravičena v svojem imenu in za 
račun vzajemnega sklada razpolagati s premoženjem 
vzajemnega sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev 
vzajemnega sklada oziroma drugih finančnih naložb vzajemnega 
sklada v skladu z določbami tega zakona in pravili upravljanja 
vzajemnega sklada. 

(4) Družba za upravljanje mora upravljati premoženje vzajemnega 
sklada tako, da so naložbe tega sklada v skladu z določbami 
tega zakona in pravili upravljanja vzajemnega sklada. 

(5) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da se vse terjatve iz 
poslov, sklenjenih za račun vzajemnega sklada, plačujejo oziroma 
izpolnjujejo v poslovno običajnih rokih. 
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Odgovornost družbe za upravljanje za obveznosti 
136. člen 

(1) V razmerju do druge stranke iz posla, ki ga je sklenila družba 
za upravljanje za račun vzajemnega sklada, odgovarja za 
izpolnitev obveznosti iz tega posla družba za upravljanje. 

(2) Terjatev do družbe za upravljanje iz poslov, ki jih je ta sklenila 
za svoj račun in iz pravnih poslov iz drugega odstavka 79. člena 
ter iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona ni dovoljeno pobotati 
s terjatvami, ki jih je družba za upravljanje po tem zakonu 
upravičena uveljavljati v svojem imenu in za račun vzajemnega 
sklada. 

Dovoljeni in prepovedani posli z določenimi osebami 
137. člen 

(1) Družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada ne sme 
sklepati poslov: 

1. za svoj račun ali za račun drugih investicijskih skladov, ki jih 
upravlja, 

2. z osebami, ki so povezane z družbo za upravljanje, 
3. s skrbnikom oziroma z osebami, ki so povezane s skrbnikom. 

(2) Skrbnik mora družbo za upravljanje ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njim, in jo tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(3) Družba za upravljanje mora skrbnika ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njo, in ga tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(4) Družba za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada, 
ki ga upravlja, sklepa posle nakupa in prodaje, če so predmet teh 
poslov vrste naložb, ki so v skladu s tem zakonom in pravili 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske 
družbe. 

Profesionalna skrbnost družbe za upravljanje 
138. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pri upravljanju premoženja 
vzajemnega sklada ravnati v skladu s tem zakonom, s pravili 
upravljanja vzajemnega sklada, s pravili stroke upravljanja 
finančnih naložb. 

(2) Družba za upravljanje mora pri opravljanju poslov za račun 
vzajemnega sklada v vsem paziti na interese imetnikov 
investicijskih kuponov. 

(3) Družba za upravljanje odgovarja imetnikom investicijskih 
kuponov za škodo, ki jo povzroči z ravnanjem, ki je v nasprotju s 
tem zakonom, s pravili upravljanja vzajemnega sklada ali s pravili 
stroke upravljanja finančnih naložb. 

(4) Skrbnik je upravičen za račun vzajemnega sklada, za katerega 
opravlja skrbniške storitve, vložiti tožbo proti družbi za upravljanje 
za povrnitev škode iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če skrbnik v tridesetih dneh od prejema pisne zahteve 
imetnika investicijskih kuponov vzajemnega sklada ne vloži tožbe 
iz četrtega odstavka tega člena, lahko tako tožbo za račun 
vzajemnega sklada vloži vsak imetnik investicijskega kupona 
tega sklada. 

(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena ne izključujeta 
pravice imetnika investicijskih kuponov vzajemnega sklada do 
uveljavljanja in povrnitve škode, ki mu jo družba za upravljanje 

povzroči s kršitvijo obveznost v zvezi s prodajo, izdajo, odkupom 
oziroma izplačilom vrednosti investicijskih kuponov oziroma z 
ravnanji iz prvega oziroma tretjega odstavka 100. člena tega 
zakona. 

(7) Odškodninske odgovornosti družbe za upravljanje iz tretjega 
oziroma šestega odstavka tega člena ni mogoče niti omejiti niti 
izključiti. 

5.7. PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA 
SKLADA 

5.7.1. Prenos upravljanja vzajemnega sklada na 
podlagi pogodbe o prenosu upravljanja 

Pogodba o prenosu upravljanja 
139. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad (v nadaljnjem 
besedilu: prenosna družba za upravljanje), lahko prenese 
upravljanje tega vzajemnega sklada na drugo družbo za 
upravljanje (v nadaljnjem besedilu: prevzemna družba za 
upravljanje), če prevzemna družba za upravljanje izpolnjuje pogoje 
za upravljanje vzajemnega sklada, katerega upravljanje je predmet 
prenosa, določene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi. 

(2) Pogodba o prenosu upravljanja mora obsegati: 

1. določen opis vseh postopkov in dejanj, ki jih bosta družbi 
opravili v zvezi s prenosom upravljanja, in 

2. rok, šteto od javne objave obvestila o prenosu upravljanja, v 
katerem bosta družbi opravili prenos upravljanja, ki ne sme 
biti krajši od treh mesecev. 

Dovoljenje za prevzem upravljanja 
140. člen 

Pred prenosom upravljanja vzajemnega sklada mora prevzemna 
družba za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije za prevzem 
upravljanja. 

Zahteva za izdajo dovoljenje za prevzem upravljanja 
141. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenje za prevzem upravljanja je treba 
priložiti: 

1. pogodbo o prenosu upravljanja, 
2. listine iz 117. člena tega zakona, 
3. besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov iz prvega 

odstavka 143. člena tega zakona, 
4. besedilo javne objave obvestila iz drugega odstavka 143. 

člena tega zakona, in 
5. dokazilo o plačilu takse Agenciji za vodenje postopka.. 

(2) Hkrati z zahtevo za prevzem upravljanja mora prevzemna 
družba za upravljanje vložiti tudi: 

1. zahtevo za dovoljenje za objavo spremembe prospekta in 
izvlečka prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v 
prospektu in izvlečku prospekta zaradi prenosa upravljanja, 

2. zahtevo za dovoljenje za sklenitev oziroma spremembo 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 
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(3) O zahtevah iz drugega odstavka tega člena odloči Agencija 
hkrati z odločitvijo o dovoljenju za prevzem upravljanja. 

(4) Za odločanje o zahtevi iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena se ne uporablja peti odstavek 96. člena tega zakona. 

Odločanje o dovoljenju za prevzem upravljanja 
142. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za prevzem upravljanja: 

1. če prevzemna družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za 
upravljanje vzajemnega sklada, katerega upravljanje je 
predmet prevzema, določene s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, 

2. če je vsebina obvestila imetnikom in vsebina javne objave 
obvestila o prenosu upravljanja vzajemnega sklada v skladu 
z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, 

3. če je izdala dovoljenji iz drugega odstavka 141. člena tega 
zakona. 

(2) Dovoljenje za prevzem upravljanja ima za prevzemno družbo 
za upravljanje enake učinke in posledice kot dovoljenje za 
upravljanje vzajemnega sklada iz 116. člena tega zakona. 

Obvestila imetnikom investicijskih kuponov o 
prenosu upravljanja 

143. člen 

(1) Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata v 
petnajstih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem 
upravljanja imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada, 
katerega upravljanje je predmet prenosa, obvestiti o tem prenosu. 
V obvestilu mora biti naveden tudi dan, s katerim nastopijo pravne 
posledice prenosa upravljanja iz 144. člena tega zakona. Hkrati z 
obvestilom morata prevzemna in prenosna družba za upravljanje 
imetnikom poslati besedilo spremenjenega izvlečka prospekta. 

(2) Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata v osmih 
dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja javno 
objaviti obvestilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada. V 
javni objavi obvestila o prenosu upravljanja vzajemnega sklada 
morata družbi imetnike investicijskih kuponov poučiti tudi o pravici 
prejeti besedilo spremenjenega izvlečka prospekta po prvem 
odstavku tega člena. 

(3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz prvega 
odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino javne objave obvestila 
iz drugega odstavka tega člena. 

Pravne posledice prenosa upravljanja 
144. člena 

(1) Z iztekom roka iz 2. točke drugega odstavka 139. člena tega 
zakona nastopijo naslednje pravne posledice: 

1. vse pravice in obveznosti prenosne družbe za upravljanje v 
zvezi z upravljanjem vzajemnega sklada preidejo na 
prevzemno družbo za upravljanje, 

2. prenosni družbi za upravljanje preneha dovoljenje za 
upravljanje vzajemnega sklada, katerega upravljanje je 
predmet prenosa. 

(2) Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata do 
izteka roka iz 2. točke drugega odstavka 139. člena tega zakona 
opraviti vse postopke in dejanja, potrebna za prenos upravljanja 
vzajemnega sklada in Agenciji predložiti poročilo o postopkih in 
dejanjih, ki sta jih v zvezi s tem opravili. 

5.7.2. Prisilni prenos upravljanja 

Razlogi za prisilni prenos upravljanja 
vzajemnega sklada 

145. člen 

Prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada se opravi v 
naslednjih primerih: 
1. če je Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo 

odvzela dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov, 

2. če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali 
postopek prisilne likvidacije. 

Obveznosti skrbnika 
146. člen 

(1) Če nastopi razlog za prisilni prenos upravljanja vzajemnega 
sklada iz 145. člena tega zakona, mora skrbnik v dveh mesecih 
od nastopa tega razloga opraviti ustrezen postopek zbiranja 
ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem 
upravljanja vzajemnega sklada in so pripravljene prevzeti 
upravljanje vzajemnega sklada. 

(2) Skrbnik mora poziv na stavljanje ponudb iz prvega odstavka 
tega člena nasloviti na vse družbe za upravljanje, ki upravljajo 
investicijske sklade. 

(3) Če skrbniku ponudita prevzem upravljanja vzajemnega sklada 
dve ali več družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem 
upravljanja vzajemnega sklada, mora skrbnik pri izbiri prevzemne 
družbe za upravljanje ravnati izključno v interesu imetnikov 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 

(4) Skrbnik in prevzemna družba za upravljanje skleneta pogodbo 
o prenosu upravljanja. Za vsebino pogodbe o prenosu upravljanja 
iz prejšnjega stavka se smiselno uporablja drugi odstavek 139. 
člena tega zakona, pri čemer rok, v katerem bosta skrbnik in 
prevzemna družba opravili prenos upravljanja ne sme biti daljši 
od enega meseca. 

(5) Za prisilni prenos upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 
140. do 144. člena tega zakona. 

(6) Od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja vzajemnega 
sklada do nastopa pravnih posledic prenosa upravljanja mora 
skrbnik opravljati tiste posle upravljanja vzajemnega sklada, s 
katerimi ni mogoče odlašati. 

(7) Za posle upravljanja vzajemnega sklada po šestem odstavku 
tega člena se štejejo: 

1. posli v zvezi z vplačili in izplačili investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada in 

2. posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za 
premoženje vzajemnega sklada nastala škoda. 
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Likvidacija vzajemnega sklada, kadar prisilni prenos 
upravljanja ni mogoč 

147. člen 

(1) Skrbnik mora namesto prisilnega prenosa upravljanja 
vzajemnega sklada začeti likvidacijo vzajemnega sklada: 

1. če se postopka zbiranja ponudb iz prvega odstavka 146. 
člena tega zakona ne udeleži nobena družba za upravljanje, 
ki izpolnjuje pogoje za prevzem upravljanja vzajemnega 
sklada, 

2. če prevzemna družba za upravljanje v petnajstih dneh po 
sklenitvi pogodbe o prevzemu upravljanja s skrbnikom ne 
vloži zahteve za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja, 

3. če Agencija zavrže oziroma zavrne zahtevo prevzemne 
družbe za upravljanje za prevzem upravljanja, razen če 
Agencija skrbniku izda soglasje za ponovitev postopka 
zbiranja ponudb iz prvega odstavka 146. člena tega zakona. 

(2) Za likvidacijo vzajemnega sklada iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe 149. do 151. člena tega 
zakona. 

5.8. LIKVIDACIJA VZAJEMNEGA SKLADA 

Razlog za likvidacijo vzajemnega sklada 
148. člen 

Likvidacija vzajemnega sklada se opravi v primerih če: 

1. čista vrednost premoženja vzajemnega sklada v roku štirih 
mesecev od dneva, ko je družba za upravljanje prejela odločbo 
Agencije o dovoljenju za upravljanje vzajemnega sklada, ne 
doseže 20.000.000 tolarjev, 

2. se čista vrednost premoženja vzajemnega sklada zniža pod 
20.000.000 tolarjev in v nadaljnjih tridesetih dneh ne doseže 
ponovno 20.000.000 tolarjev. 

Obvestilo o nastopu razloga za začetek likvidacije 
vzajemnega sklada 

149. člen 

(1) Družba za upravljanje mora Agencijo naslednji delovni dan po 
nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada 
obvestiti, da je nastopil razlog za začetek likvidacije. Obvestilu 
mora priložiti besedilo obvestila imetnikom iz drugega odstavka 
tega člena in besedilo javne objave obvestila iz tretjega odstavka 
tega člena. 

(2) Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po nastopu 
razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada imetnike 
investicijskih kuponov obvestiti o začetku likvidacije vzajemnega 
sklada in pravnih posledicah. 

(3) Družba za upravljanje mora v roku iz drugega odstavka tega 
člena javno objaviti obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega 
sklada. 

(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz drugega 
odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino javne objave obvestila 
iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če družba za upravljanje ne Izpolni obveznosti iz prvega do 
tretjega odstavka tega člena, jih mora izpolniti skrbnik v rokih, 

določenih v prvem do tretjem odstavku tega člena, ki tečejo od 
dneva, ko je skrbnik zvedel oziroma bi moral zvedeti za opustitev 
družbe za upravljanje. 

(6) Skrbnik ima pravico od družbe za upravljanje zahtevati 
povračilo stroškov, ki ji nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz 
petega odstavka tega člena. 

Pravne posledice likvidacije vzajemnega sklada 
150. člen 

(1) Od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada 
imetnik investicijskega kupona ne more več zahtevati izplačila 
odkupne vrednosti investicijskega kupona. Zahteve za izplačilo, 
ki jih družba za upravljanje prejme po nastopu razloga za začetek 
likvidacije vzajemnega sklada, nimajo pravnega učinka. 

(2) Od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada 
vlagatelji ne morejo več pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega 
sklada. Pristopne izjave, ki jih družba za upravljanje prejme po 
nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada, nimajo 
pravnega učinka. 

(3) Od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada 
se lahko družbi za upravljanje izplača dospela provizija za 
upravljanje vzajemnega sklada samo hkrati z izplačilom imetnikom 
investicijskih kuponov. 

(4) Z nastopom razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada 
pridobi imetnik investicijskih kuponov pravico do izplačila denarne 
likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu števila 
enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo 
investicijski kuponi, katerih imetnik je, in številu vseh enot 
premoženja vzajemnega sklada v obtoku. 

Unovčenje premoženja vzajemnega sklada in 
poplačilo imetnikov investicijskih kuponov 

151. člen 

(1) Družba za upravljanje mora unovčiti premoženje vzajemnega 
sklada s prodajo tega premoženja oziroma na drug primeren 
način. 

(2) Po začetku likvidacije lahko družba za upravljanje za račun 
vzajemnega sklada sklepa samo tiste posle, ki so potrebni, da se 
unovči premoženje vzajemnega sklada. 

(3) Družbi za upravljanje pri prodaji premoženja vzajemnega 
sklada ni treba upoštevati pravil o najvišjih oziroma najnižjih 
dovoljenih deležih posameznih vrst naložb, določenih v 68. do 70. 
členu in v 72. členu tega zakona. 

(4) Ko je unovčen tolikšen del premoženja vzajemnega sklada, 
da je razdelitev denarne likvidacijske mase imetnikom 
investicijskih kuponov smotrna, mora družba za upravljanje 
izdelati predlog izplačila imetnikom investicijskih kuponov. 

(5) Predlog izplačila iz četrtega odstavka mora pregledati in k 
njemu dati soglasje skrbnik. 

(6) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo imetnikom 
investicijskih kuponov na podlagi predloga izplačil imetnikom v 
treh delovnih dneh po prejemu soglasja skrbnika. 

(7) Četrti do šesti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za kasnejša izplačila imetnikom investicijskih kuponov. 
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6. INVESTICIJSKA DRUŽBA 

6.1. STATUSNE DOLOČBE 

6.1.1. Splošne določbe 

Uporaba določb ZGD 
152. člen 

Za investicijsko družbo se uporabljajo določbe ZGD o delniški 
družbi, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Dejavnost investicijske družbe 
153. člen 

(1) Investicijska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti, 
razen dejavnosti nalaganja premoženja v vrednostne papirje in 
druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj. 

(2) Investicijska družba ne sme spremeniti dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena. 

Ustanovitev investicijske družbe 
154. člen 

(1) Investicijska družba se lahko ustanovi samo po postopku 
postopne ustanovitve delniške družbe. 

(2) Investicijsko družbo kot edini ustanovitelj ustanovi družba za 
upravljanje s tem, da sprejme statut in javno objavi poziv za vpis 
in vplačilo delnic investicijske družbe. 

6.1.2. Osnovni kapital investicijske družbe 

Osnovni kapital investicijske družbe 
155. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapitala investicijske družbe je 
200.000.000 tolarjev. 

Povečanje osnovnega kapitala investicijske družbe 
156. člen 

(1) Investicijska družba lahko poveča osnovni kapital z vložki, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. če se prva prodaja delnic, ki se izdajo zaradi povečanja 
osnovnega kapitala, opravi po postopku javne ponudbe, in 

2. če je emisijska cena delnic najmanj enaka knjigovodski 
vrednosti delnic na dan javne objave poziva za vpis in vplačilo 
delnic, povečani za morebitne stroške v zvezi s povečanjem 
osnovnega kapitala investicijske družbe, do povrnitve katerih 
je upravičena družba za upravljanje. 

(2) Prednostne pravice delničarjev investicijske družbe do vpisa 
in vplačila novih delnic ni mogoče izključiti. 

(3) Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala iz 
sredstev družbe, če bi zaradi takega povečanja nastale delne 
pravice. 

(4) Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala na 
podlagi določb ZGD o odobrenem kapitalu oziroma o pogojnem 
povečanju osnovnega kapitala. 

Dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala z vložki 
157. člen 

(1) Investicijska družba mora pred začetkom postopka za vpis in 
vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z 
vložki pridobiti dovoljenje Agencije za povečanje osnovnega 
kapitala z vložki. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala 
z vložki je treba priložiti: 
1. zapisnik skupščine, ki je odločala o povečanju osnovnega 

kapitala, 
2. besedilo poziva za vpis in vplačilo delnic. 

(3) Hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega 
kapitala z vložki mora družba za upravljanje vložiti zahtevo za 
objavo spremembe prospekta in izvlečka prospekta, ki se nanaša 
na povečanje osnovnega kapitala z vložki. O zahtevi iz prejšnjega 
stavka odloči Agencija hkrati z odločitvijo o dovoljenju za 
povečanje osnovnega kapitala z vložki. Za odločanje o zahtevi iz 
prvega stavka se ne uporablja peti odstavek 96. člena tega 
zakona. / 
(4) Agencija izda dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala z 
vložki: 
1. če je vsebina sklepa o povečanju osnovnega kapitala v skladu 

s prvim in drugim odstavkom 156. člena tega zakona, 
2. če je vsebina poziva za vpis in vplačilo delnic v skladu s tem 

zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in 
3. če je izdala dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala investicijske družbe 
158. člen 

(1) Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na 
podlagi določb ZGD o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala 
oziroma o prisilnem umiku delnic. 

(2) Investicijska družba lahko zmanjša osnovni kapital z umikom 
delnic samo če: 
1. če je delnice pridobila v skladu s prvim oziroma drugim 

odstavkom 164. člena tega zakona in 
2. če se za tak umik po ZGD ne uporabljajo določbe o rednem 

zmanjšanju osnovnega kapitala. 

(3) Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na 
podlagi določb ZGD o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega 
kapitala, če bi zaradi takega zmanjšanja nastale delne pravice. 

6.1.3. Delnice investicijske družbe 

Delnice investicijske družbe 
159. člen 

(1) Investicijska družba lahko izda samo imenske delnice 
istega razreda. 
(2) Delnice investicijske družbe morajo biti izdane v nemate- 
rializirani obliki. 
(3) Delnice investicijske družbe morajo biti prosto prenosljive. 

Postopek javne ponudbe delnic investicijske družbe 
160. člen 

Za postopek javne ponudbe delnic investicijske družbe ob njihovi 
prvi prodaji se smiselno uporabljajo določbe 26. člena, 27. člena, 
28. člena, prvega odstavka 30. člena, drugega odstavka 31. člena, 
prvega in četrtega odstavka 35. člena, 36. člena in 37 do .40. 
člena ZTVP-1, če ni s tem zakonom drugače določeno. 
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Poziv za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe 
161. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pred začetkom postopka za vpis 
in vplačilo delnic investicijske družbe javno objaviti poziv za vpis 
in vplačilo delnic. 

(2) Poziv za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe mora 
vsebovati pomembnejše podatke o investicijski družbi in družbi 
za upravljanje in o investicijski politiki investicijske družbe ter 
druge podatke, ki jih mora po drugem odstavku 31. člena ZTVP- 
1 vsebovati poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papirjev na podlagi javne ponudbe. 

(3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poziva za vpis in 
vplačilo delnic investicijske družbe. 

Vplačilo delnic investicijske družbe 
162. člen I 

(1) Delnice investicijske družbe se lahko vplačajo samo v denarju. 

(2) Delnice investicijske družbe morajo biti v celoti vplačane pred 
vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register oziroma 
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe 
v sodni register. 

Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega 
trgovanja z delnicami investicijske družbe 

163. člen 

(1) Investicijska družba mora klirinško depotni družbi izdati nalog 
za izdajo delnic investicijske družbe v nematerializirani obliki v 
petnajstih dneh od dneva, ko se izpolnijo pogoji za njihovo izdajo. 

(2) Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po izdaji 
delnic investicijske družbe zagotoviti izpolnitev pogojev za začetek 
organiziranega trgovanja s temi delnicami. Kadar se delnice 
investicijske družbe izdajo ob ustanovitvi investicijske družbe, 
mora družba za upravljanje v roku iz prvega odstavka tega člena 
tudi vložiti zahtevo za uvrstitev delnic investicijske družbe v borzno 
kotacijo. 

Lastne delnice investicijske družbe 
164. člen 

(1) Investicijska družba sme pridobiti lastne delnice neodplačno, 
odplačno pa samo pod pogoji, določenimi v drugem odstavku 
tega člena. 

(2) Kadar je tržna cena delnic investicijske družbe nižja od 90 % 
njihove knjigovodske vrednosti, sme investicijska družba 
odplačno pridobiti lastne delnice, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da jih pridobi na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem 
trgu, na katerem se trguje s temi delnicami, ki ni posel izvršen 
na podlagi namerne aplikacije, 

2. da nakupna cena ni višja od knjigovodske vrednosti delnic, 
zmanjšane za vse stroške, povezane z nakupom in 
pridobitvijo teh delnic, 

3. da vsem delničarjem omogoči prodajo delnic pod enakimi 
pogoji, in 

4. da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem in drugem stavku 
drugega odstavka 240. člena ZGD. 

(3) Investicijska družba lastnih delnic ne sme odsvojiti, temveč jih 
mora umakniti. 

6.1.4. Statut investicijske družbe 

Vsebina statuta investicijske družbe 
165. člen 

(1) Statut investicijske družbe mora poleg sestavin, ki jih mora 
vsebovati statut vsake delniške družbe, vsebovati tudi: 

1. investicijsko politiko investicijske družbe, 
2. višino ustanovitvenih stroškov, do povrnitve katerih je 

upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna 
ter plačila, 

3. višino provizije za upravljanje investicijske družbe, do katere 
je upravičena družba za upravljanje, ter način izračuna, 
obdobja obračuna in roke za plačilo te provizije, 

4. vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v razmerju do 
investicijske družbe po tem zakonu upravičena družba za 
upravljanje in vrste stroškov ki neposredno bremenijo 
investicijsko družbo, 

5. ali bo družba za upravljanje za opravljanje posameznih 
storitev iz 5. člena tega zakona pooblastila osebo iz 5. člena 
tega zakona ter vrste in višino stroškov, do povrnitve katerih 
so v razmerju do investicijske družbe upravičene te osebe, 

6. način obveščanja delničarjev o finančnem in pravnem položaju 
investicijske družbe, o njenem poslovanju, o zamenjavi 
skrbnika, 

7. druge določbe, ki urejajo vsebino pravnega razmerja med 
investicijsko družbo in družbo za upravljanje. 

(2)Statut za njegovo spremembo ne sme določati strožjih pogojev, 
kot so za spremembo statuta delniške družbe določeni v ZGD. 

(3)Agencija predpiše podrobnejšo vsebino sestavin iz prvega 
odstavka tega člena. 

Soglasje k statutu 
166. člen 

(1) Investicijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni 
register pridobiti soglasje Agencije k statutu. 

(2) Zahtevi za izdajo soglasja k statutu je treba priložiti besedilo 
statuta. 

(3) Agencija izda soglasje k statutu, če je njegova vsebina v 
skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi. 

Sprememba statuta 
167. člen 

(1) Investicijska družba mora za spremembo statuta pred vpisom 
te spremembe v sodni register pridobiti soglasje Agencije. 

(2) Zahtevi za izdajo soglasja k spremembi statuta je treba priložiti: 

1. zapisnik skupščine, ki je odločala o spremembah, 
2. besedilo sprememb statuta, 
3. notarsko overjeno prečiščeno besedilo statuta. 
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(3) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi statuta mora družba 
za upravljanje vložiti zahtevo za objavo spremembe prospekta in 
izvlečka prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v 
prospektu in izvlečku prospekta zaradi spremembe statuta. O 
zahtevi iz prejšnjega stavka odloči Agencija hkrati z odločitvijo o 
soglasju k spremembi statuta. Za odločanje o zahtevi iz prvega 
stavka se ne uporablja peti odstavek 96. člena tega zakona. 

(4) Agencija izda soglasje k spremembi statuta: 

1. če je vsebina sprememb statuta v skladu z določbami tega 
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in 

2. če je izdala dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena. 

6.1.5. Organi investicijske družbe 

Uprava investicijske družbe 
168. člen 

(1) Investicijska družba nima uprave. 

(2) Obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD uprava delniške 
družbe, ima družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo. 

(3) Družba za upravljanje vodi posle investicijske družbe in jo 
zastopa v vseh zadevah, razen v tistih, v katerih je za zastopanje 
investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet investicijske 
družbe. 

Nadzorni svet investicijske družbe 
169. člen 

(1) Investicijska družba mora imeti nadzorni svet. 

(2) Člani nadzornega sveta morajo imeti ustrezna strokovna 
znanja in izkušnje s področja upravljanja s finančnim 
premoženjem. 

(3) Za člana nadzornega sveta investicijske družbe ne more biti 
imenovana oseba, ki: 

1. je imetnik kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje ali 
njegov ožji družinski član, 

2. je zaposlena v naslednjih osebah oziroma, ki v teh osebah 
opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta: 
družbi za upravljanje, 
pravni osebi, ki je bodisi neposredno imetnik kvalificiranega 
deleža družbe za upravljanje bodisi obvladuje imetnika 
kvalificiranega deleža družbe za upravljanje, 
skrbniku, 
pravni osebi, ki je bodisi neposredno imetnik kvalificiranega 
deleža skrbnika bodisi obvladuje imetnika kvalificiranega 
deleža skrbnika, 
pravni osebi, v kateri je udeležena družba za upravljanje. 

(4) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške 
družbe, nadzorni svet investicijske družbe tudi zastopa 
investicijsko družbo v razmerjih do družbe za upravljanje. 

Sklic skupščine investicijske družbe 
170. člen 

(1) Poleg uprave družbe za upravljanje lahko skupščino 
investicijske družbe skliče nadzorni svet investicijske družbe in 
ob pogojih, določenih z ZGD, tudi delničarji investicijske družbe. 

(2) Delničarja pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini 
investicijske družbe ne more zastopati: 
1. družba za upravljanje, 
2. neposredni imetnik kvalificiranega deleža družbe za 

upravljanje oziroma oseba, ki obvladuje imetnika 
kvalificiranega deleža družbe za upravljanje, 

3. oseba, ki je zaposlena v pravnih osebah iz 1. oziroma 2. 
točke tega odstavka, oziroma, ki v teh osebah opravlja funkcijo 
člana uprave ali člana nadzornega sveta. 

6.2. DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE 
INVESTICIJSKE DRUŽBE 

Dovoljenje za upravljanje investicijske družbe 
171. člen 

Družba za upravljanje mora pred začetkom postopka za vpis in 
vplačilo delnic investicijske družbe ob njeni ustanovitvi pridobiti 
dovoljenje Agencije za upravljanje investicijske družbe. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje 
investicijske družbe 

172. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje investicijske družbe je 
treba priložiti: 
1. dokaze o višini osnovnega kapitala in o kapitalski ustreznosti 

družbe za upravljanje, 
2. dopolnitev poslovnega načrta družbe za upravljanje iz 2. točke 

37. člena tega zakona, 
3. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je 

mogoče ugotoviti, ali je družba za upravljanje kadrovsko, 
tehnično in organizacijsko sposobna upravljati investicijsko 
družbo. 

Odločanje o dovoljenju za upravljanje investicijske 
družbe 

173. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za upravljanje investicijske družbe, 
če ugotovi, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za 
upravljanje investicijske družbe, na katero se nanaša zahteva za 
izdajo dovoljenja. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje 
investicijske družbe: 

1. če družba za upravljanje ni pridobila dovoljenja Agencije za 
sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev iz 59. člena 
tega zakona za investicijsko družbo, 

2. če družba za upravljanje ni pridobila dovoljenja Agencije za 
objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe 
iz 96. člena tega zakona, 

3. če je Agencija zavrnila zahtevo za soglasje k statutu 
investicijske družbe, 

4. če družba za upravljanje ne izpolnjuje drugih pogojev za 
upravljanje investicijske družbe, določenih s tem zakonom 
oziroma s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
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6.3. PRAVNA RAZMERJA MED INVESTICIJSKO 
DRUŽBO IN DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE 

6.3.1. Splošna določba 

Pogodba o upravljanju investicijske družbe 
174. člen 

(1) S pogodbo o upravljanju investicijske družbe (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba o upravljanju) se družba za upravljanje zaveže 
upravljati investicijsko družbo v skladu s tem zakonom, s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, in s statutom investicijske družbe, 
investicijska družba pa se zaveže družbi za upravljanje plačevati 
provizijo za upravljanje v višini in rokih, določenih s statutom 
investicijske družbe, in ji povrniti druge stroške v zvezi z 
upravljanjem investicijske družbe, določene v statutu investicijske 
družbe. 

(2) Pogodba o upravljanju mora biti sklenjena v pisni obliki. 

(3) Določbe pogodbe o upravljanju, ki so v nasprotju s tem 
zakonom, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma s 
statutom investicijske družbe, nimajo pravnega učinka. 

(4) Pogodba o upravljanju mora biti sklenjena za nedoločen čas. 

Odpoved pogodbe o upravljanju 
175. člen 

(1) Družba za upravljanje ne more odpovedati pogodbe o 
upravljanju. 

(2) Investicijska družba lahko odpove pogodbo o upravljanju s 
trimesečnim odpovednim rokom, če statut investicijske družbe 
ne določa daljšega odpovednega roka. 

(3) O odpovedi pogodbe o upravljanju odloča skupščina 
investicijske družbe. Sklep o odpovedi pogodbe o upravljanju je 
veljavno sprejet, če zanj glasuje večina, potrebna za veljavno 
spremembo statuta investicijske družbe. 

(4) K predlogu sklepa iz tretjega odstavka tega člena mora dati 
mnenje tudi skrbnik. V mnenju mora skrbnik delničarje opozoriti 
na pravne posledice odpovedi pogodbe o upravljanju 

6.3.2. Provizija in povrnitev stroškov družbi za 
upravljanje 

Ustanovitveni stroški 
176. člen 

(1) Družba za upravljanje ima pravico do povrnitve stroškov 
oglaševanja in drugih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z ustanovitvijo 
investicijske družbe oziroma v zvezi z izdajo delnic investicijske 
družbe (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni stroški), če statut 
investicijske družbe tako določa. 

(2) Kadar statut investicijske družbe določa, da ima družba za 
upravljanje pravico do povrnitve ustanovitvenih stroškov, mora 
statut določiti tudi višino teh stroškov, ki mora biti izražena v 
odstotku od skupnega zneska denarnih vplačil za delnice, izdane 
ob ustanovitvi investicijske družbe. 

(3) Ustanovitveni stroški iz drugega odstavka tega člena ne smejo 
presegati 3 % skupnega zneska denarnih vplačil za delnice, 
izdane ob ustanovitvi investicijske družbe. 

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi 
za stroške v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala investicijske 
družbe z vložki. 

Provizija za upravljanje 
177. člen 

(1) Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja 
investicijske družbe upravičena do plačila letne provizije za 
upravljanje v višini, določeni s statutom investicijske družbe in 
izračunani na način iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Letna provizija za upravljanje je sestavljena iz dveh delov. Prvi 
del provizije za upravljanje ne sme presegati 1 % povprečne letne 
tiste vrednosti premoženja investicijske družbe. Drugi del provizije 
ne sme presegati 10% nominalne povprečne 12 mesečne 
spremembe čiste vrednosti sredstev investicijske družbe. 

(3) Metodologijo za izračun drugega dela letne upravljalske 
provizije podrobneje predpiše Agencija. 

(4) Investicijska družba plačuje iz svojega premoženja družbi za 
upravljanje tisti del provizije za upravljanje, ki se izračunava na 
podlagi povprečne letne čiste vrednosti premoženja investicijske 
družbe, za obdobja in v rokih, določenih v statutu investicijske 
družbe. Provizija za upravljanje, ki se izračunava na podlagi 
nominalnega povprečnega letnega donosa premoženja 
investicijske družbe se izplača družbi za upravljanje ob koncu 
obdobja, v kateri se ugotavlja ta povprečna letna donosnost 
premoženja investicijske družbe. 

(5) Celotna provizija za upravljanje se za potrebe obveščanja 
delničarjev investicijske družbe in javnosti o letni višini stroškov 
upravljanja investicijske družbe izrazi kot v odstotku od povprečne 
letne čiste vrednosti premoženja investicijske družbe. 

Stroški družbe za upravljanje v zvezi z upravljanjem 
investicijske družbe 

178. člen 

(1) Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz 
premoženja investicijske družbe upravičena izvršiti plačila samo 
za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem investicijske družbe, 
ki so določeni v statutu investicijske družbe. 

(2) Statut investicijske družbe lahko določi, da je družba za 
upravljanje iz sredstev investicijske družbe upravičena izvršiti 
plačila provizije in plačila za vse oziroma posamezne od naslednjih 
vrst stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z 
opravljanjem storitev upravljanja investicijske družbe: 
1. stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih 

papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije 
in drugih stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma 
prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih 
papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), 

2. stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi 
pogodbe iz prvega odstavka 61. člena tega zakona treba 
plačati klirinško depotni družbi, 

3. stroškov plačilnega prometa, 
4. stroškov revidiranja letnega poročila investicijske družbe, 
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5. stroškov obveščanja delničarjev po tem zakonu, 
6. stroškov v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena in 

drugega odstavka 58. člena tega zakona, 
7. davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem investicijske 

družbe oziroma s prometom s tem premoženjem, 
8. nadomestil za nadzor iz 200. člena tega zakona, 
9. stroškov v zvezi s storitvami skrbnika investicijske družbe. 

Družba za upravljanje posreduje za plačilo navedenih stroškov 
nalog za izplačilo iz sredstev investicijske družbe skrbniku, ta pa 
banki, pri kateri ima investicijska družba odprt denarni račun. 

Stroški investicijske družbe 
179. člen 

(1) Celotni stroški investicijske družbe, izraženi v %, so definirani 
kot vsi stroški, ki bremenijo investicijsko družbo, vključno z 
upravljavskimi provizijami, deljeni s povprečno letno čisto 
vrednostjo sredstev investicijske družbe. Družba za upravljanje 
mora izračunavati celotne stroške posamezne investicijske 
družbe, ki jo upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše 
Agencija. 

(2) Družba za upravljanje mora v izvlečku prospekta in prospektu 
investicijske družbe navesti: 

vrste stroškov, ki bremenijo investicijsko družbo, 
celotne stroške investicijske družbe v preteklem letu izražene 
v % od čiste vrednosti sredstev sklada, 
celotne stroške investicijske družbe v tekočem letu 
preračunane na letno raven in izražene v % od čiste vrednosti 
sredstev sklada, 
metodologijo za izračun stroškov iz prve do vključno tretje 
alinee tega odstavka. 

6.3.3. Upravljanje premoženja investicijske družbe 

Uporaba določb 
180. člen 

Za upravljanje premoženja investicijske družbe se smiselno 
uporabljajo tudi določbe 135. člena,136. člena in 137. člena tega 
zakona. 

Prepoved izvršbe na premoženje investicijske družbe 
181. člen % 

Na premoženje investicijske družbe ni dovoljena izvršba. 

Profesionalna skrbnost družbe za upravljanje 
182. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pri upravljanju premoženja 
investicijske družbe ravnati v skladu s tem zakonom, z 
investicijsko politiko, določeno v statutu investicijske družbe, in s 
pravili stroke upravljanja finančnih naložb. 

(2) Družba za upravljanje mora pri opravljanju poslov za račun 
investicijske družbe v vsem paziti na interese investicijske družbe 
in delničarjev investicijske družbe. 

(3) Družba za upravljanje odgovarja investicijski družbi za škodo, 
ki jo povzroči z ravnanjem, ki je v nasprotju s tem zakonom, z 
investicijsko politiko, določeno v statutu investicijske družbe, ali s 
pravili stroke upravljanja finančnih naložb. 

(4) Skrbnik je upravičen za račun investicijske družbe, za katero 
opravlja skrbniške storitve, vložiti tožbo proti družbi za upravljanje 
za povrnitev škode iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če skrbnik v tridesetih dneh od prejema pisne zahteve 
nadzornega sveta investicijske družbe oziroma delničarja 
investicijske družbe ne vloži tožbe iz četrtega odstavka tega 
člena, lahko tako tožbo v imenu investicijske družbe vloži nadzorni 
svet investicijske družbe oziroma delničar investicijske družbe. 

(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena ne izključujeta 
pravice delničarja investicijske družbe do uveljavljanja in povrnitve 
škode, ki mu jo družba za upravljanje povzroči s kršitvijo 
obveznosti v zvezi s prodajo ali izdajo delnic investicijske družbe 
oziroma z odkupom lastnih delnic investicijske družbe oziroma z 
ravnanji iz prvega oziroma tretjega odstavka 100. člena tega 
zakona. 

(7) Odškodninske odgovornosti družbe za upravljanje iz tretjega 
oziroma šestega odstavka tega člena ni mogoče niti omejiti niti 
izključiti. 

6.4. PRENOS UPRAVLJANJA INVESTICIJSKE 
DRUŽBE 

6.4.1. Prenos upravljanja investicijske družbe na 
podlagi pogodbe o prenosu upravljanja 

Uporaba določb 
183. člen 

(1) Za prenos upravljanja investicijske družbe na podlagi pogodbe 
o prenosu upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 139. do 
144. člena tega zakona. 

(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega člena se 
besedilo 2. točke prvega odstavka 141. člena nadomesti z 
besedilom »listine iz 172. člena tega zakona«. 

6.4.2. Prisilni prenos upravljanja investicijske družbe 

Razlogi za prisilni prenos upravljanja 
investicijske družbe 

184. člen 

Prisilni prenos upravljanja investicijske družbe se opravi v 
naslednjih primerih: 
1. če je Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo 

odvzela dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov, 

2. če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali 
postopek prisilne likvidacije, 

3. če skupščina investicijske družbe odloči, da se družbi za 
upravljanje odpove pogodba o upravljanju investicijske družbe 
(tretji odstavek 175. člena tega zakona). 

Uporaba določb 
185. člen 

(1) Za prisilni prenos upravljanja investicijske družbe se smiselno 
uporabljajo določbe 146. člena tega zakona. 

(2) Za likvidacijo investicijske družbe, kadar prisilni prenos 
upravljanja ni mogoč, se smiselno uporabljajo določbe prvega 
odstavka 147. člena in določbe 187. do 190. člena tega zakona. 
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6.5. REDNA LIKVIDACIJA INVESTICIJSKE DRUŽBE 

Sklep skupščine o prenehanju investicijske družbe in 
začetku likvidacije 

186. člen 

(1) Skupščina investicijske družbe lahko sprejme sklep o 
prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije. 

(2) K predlogu sklepa iz prvega odstavka tega člena mora dati 
mnenje tudi skrbnik. V mnenju mora skrbnik delničarje opozoriti 
na pravne posledice likvidacije in jim razložiti potek postopka 
likvidacije. 

Uporaba določb 
187. člen 

Če ni v tem razdelku drugače določeno, se za postopek likvidacije 
investicijske družbe smiselno uporabljajo določbe 374. člena, 376. 
člena, 380. člena, 381. člena, 384. člena, prvega odstavka 385. 
člena, 386. do 390. člena in 393. člena ZGD. 

Družba za upravljanje kot likvidacijski upravitelj 
188. člen 

V postopku likvidacije investicijske družbe ima družba za 
upravljanje pooblastila in naloge likvidacijskega upravitelja. 

(2) Po uvedbi likvidacije lahko družba za upravljanje za račun 
investicijske družbe sklepa samo tiste posle, ki so potrebni, da 
se unovči premoženje investicijske družbe. 

(3) Družbi za upravljanje pri prodaji premoženja investicijske 
družbe ni dolžna upoštevati pravil o najvišjih oziroma najnižjih 
dovoljenih deležih posameznih vrst naložb, določenih v 68. do 70. 
členu in v 72. členu tega zakona. 

6.6. PRISILNA PORAVNAVA IN STEČAJ 
INVESTICIJSKE DRUŽBE 

Prepoved prisilne poravnave in stečaja 
191. člen 

Nad investicijsko družbo ni mogoče začeti postopka prisilne 
poravnave oziroma stečajnega postopka. 

7. INVESTICIJSKA DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA 

Pojem investicijske družbe tveganega kapitala 
192. člen 

Investicijska družba tveganega kapitala je investicijska družba, 
za katero veljajo posebna pravila glede naložbene politike oziroma 
naložb ter izpostavljenosti do posamezne osebe. 

Obvestilo o začetku likvidacije investicijske družbe 
189. člen 

(1) Družba za upravljanje mora naslednji delovni dan po zasedanju 
skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku 
likvidacije na skupščini investicijske družbe, obvestiti Agencijo o 
začetku likvidacije investicijske družbe. 

(2) Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po zasedanju 
skupščine iz prvega odstavka tega člena delničarje investicijske 
družbe obvestiti o začetku likvidacije investicijske družbe. 

(3) Družba za upravljanje mora v roku iz drugega odstavka tega 
člena javno objaviti obvestilo o začetku likvidacije investicijske 
družbe. 

(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz drugega 
odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino javne objave obvestila 
iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če družba za upravljanje ne izpolni obveznosti iz prvega do 
tretjega odstavka tega člena, jih mora izpolniti skrbnik v rokih, 
določenih v prvem do tretjem odstavku tega člena, ki tečejo od 
dneva, ko je skrbnik zvedel oziroma bi moral zvedeti za opustitev 
družbe za upravljanje. 

(6) Skrbnik ima pravico od družbe za upravljanje zahtevati 
povračilo stroškov, ki ji nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz 
petega odstavka tega člena. 

Pravne posledice uvedbe likvidacije 
190. člen 

Uporaba določb, ki urejajo investicijsko družbo 
193. člen 

Za investicijske družbe tveganega kapitala se uporabljajo določbe 
tega zakona, ki urejajo investicijske družbe, v kolikor v tem poglavju 
ni drugače določeno. 

Naložbe investicijske družbe tveganega kapitala 
194. člen 

Ne glede na določbe 193. člena za investicijsko družbo tveganega 
kapitala veljajo naslednje izjeme glede vrste dovoljenih naložb: 

1. vrednost naložb investicijske družbe tveganega kapitala v 
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga iz 1. do 4. 
točke 64. člena tega zakona mora biti vedno najmanj enaka 
60% vrednosti vseh naložb investicijske družbe tveganega 
kapitala, 

2. ne glede na določbe četrtega odstavka 64. člena tega zakona 
je lahko največ 40 % vseh sredstev investicijske družbe 
tveganega kapitala naložene v prenosljive vrednostne papirje 
in instrumente denarnega trga, drugačne od tistih iz prvega 
odstavka 64. člena, 

3. Investicijska družba tveganega kapitala ima lahko v svojem 
premoženju tudi naložbe v poslovne deleže družb z omejeno 
odgovornostjo, ki se po določilih Zakona o gospodarskih 
družbah štejejo za srednje ali velike družbe. Skupna vrednost 
takšnih naložb ne sme presegati 10% vrednosti premoženja 
investicijske družbe tveganega kapitala. 

(1) Po uvedbi likvidacije se lahko družbi za upravljanje izplača 
dospela provizija za upravljanje investicijske družbe samo hkrati 
z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase delničarjem 
investicijske družbe. 
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Največja dopustna izpostavljenost do 
posamezne osebe 

195. člen 

Ne glede na določbe 193. člena lega zakona za investicijsko 
družbo tveganega kapitala ne veljajo določbe 68. in 69. člena tega 
zakona za prenosljive vrednostne papirje iz četrtega odstavka 
64. člena tega zakona. 

Prepoved pomembnejšega vpliva na 
upravljanje izdajatelja 

196. člen 

Ne glede na določbe 193. člena tega zakona za investicijsko 
družbo tveganega kapitala ne veljajo določbe prvega do vključno 
tretjega odstavka 70. člena tega zakona za prenosljive vrednostne 
papirje iz četrtega odstavka 64. člena tega zakona. 

Statut investicijske družbe tveganega kapitala 
197. člen 

(1) Statut, prospekt, izvleček prospekta investicijske družbe 
tveganega kapitala ter drugi dokumenti, namenjeni prodaji delnic 
investicijske družbe tveganega kapitala mora vsebovati jasno 
opozorilo, da je naložbena politika te investicijske družbe primerna 
samo za dobro poučene investitorje, katerih premoženjski položaj 
jim dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj in 
izpostavljenosti, povezanih z določbami 194. člena, 195. člena in 
196. člena tega zakona in ki so pripravljeni prevzemati takšna 
tveganja in izpostavljenost. 

Vlagatelj v takšne investicijske družbe mora ob prvem naročilu 
za nakup delnic te investicijske družbe skupaj z naročilom za 
nakup podati tudi pisno izjavo o tem, da je seznanjen z naložbenimi 
tveganji. V nasprotnem primeru je nakup delnic ničen. 

(2) Statut investicijske družbe tveganega kapitala mora določiti 
najvišje odstotke naložb za vsako vrsto naložb iz 64. člena in 
196. člena tega zakona ter odstotke največje izpostavljenosti do 
posamezne osebe iz 195. člena tega zakona, ob upoštevanju 
tudi naložb investicijske družbe v prenosljive vrednostne papirje 
iz četrtega odstavka 64. člena tega zakona. 

8. NADZOR NAD DRUŽBAMI ZA UPRAVLJANJE 

8.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nadzor nad družbami za upravljanje 
198. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad družbami za upravljanje z 
namenom preverjanja, ali družbe za upravljanje spoštujejo pravila 
o upravljanju investicijskih skladov in druga pravila, določena s 
tem zakonom, z ZTVP-1 oziroma z drugim zakonom, ki ureja 
storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma drugega 
finančnega premoženja, ter s predpisi, Izdanimi na podlagi teh 
zakonov. 

(2) Agencija opravlja nadzor tudi nad drugimi osebami, povezanimi 
z družbo za upravljanje, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
družbo za upravljanje. 

(3) Kadar je za nadzor nad posamezno pravno osebo iz drugega 
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Agencija 
pregled poslovanja te pravne osebe v sodelovanju s pristojnim 
nadzornim organom. 

Način opravljanja nadzora 
199. člen 

Agencija opravlja nadzor nad družbami za upravljanje: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 

družb za upravljanje in drugih oseb, ki so po tem oziroma 
drugem zakonu dolžne poročati Agenciji oziroma jo obveščati 
o posameznih dejstvih in okoliščinah, 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja družbe za upravljanje, in 
3. z izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
200. člen 

(1) Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 199. člena tega zakona 
plačujejo družbe za upravljanje Agenciji nadomestilo za nadzor, 
ki ga glede na čisto vrednost premoženja investicijskega sklada 
in drugega premoženja, ki ga po tem zakonu lahko upravlja družba 
za upravljanje, določa tarifa Agencije. 

(2) Agencija lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka tega 
člena v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih dolžne plačevati 
vse družbe za upravljanje za posamezno leto, ne preseže 
stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 199. člena tega zakona. 

(3) Če družba za upravljanje ne plača nadomestila v rokih, ki jih 
določa tarifa Agencije, Agencija družbi za upravljanje z odločbo 
naloži plačilo. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

Stroški nadzora 
201. člen 

(1) Kadar je družbi za upravljanje izrečen ukrep nadzora po tem 
zakonu, mora družba za upravljanje Agenciji plačati pavšalno 
nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg 
kršitev določa tarifa Agencije. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
Agencija z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega 
člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva tudi, če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

8.2. POROČANJE 

Redno poročanje 
202. člen 

(1) Družba za upravljanje mora redno poročati Agenciji o naslednjih 
dejstvih in okoliščinah: 
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic družbe za upravljanje ter o pridobitvi oziroma 

spremembi kvalificiranih deležev iz 19. člena tega zakona, 
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave, 
5. sklenitvi in prenehanju pogodb o upravljanju finančnega 

premoženja dobro poučenih investitorjev, 
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6. skupnih podatkih o finančnem premoženju dobro poučenih 
investitorjev, ki ga upravlja, po vrstah naložb tega premoženja, 

7. letnem in polletnem poročilu. 

(2) Družba za upravljanje mora v zvezi z vsakim investicijskih 
skladom, ki ga upravlja, Agenciji poročati v skladu z določbami 
tega zakona o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih 
investicijskega sklada in o poročanju in javni objavi informacij o 
poslovanju investicijskega sklada. V zvezi z investicijsko družbo, 
ki jo upravlja, mora družba za upravljanje Agenciji poročati tudi o: 

1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic investicijske družbe. 

Poročanje na zahtevo Agencije 
203. člen 

Družba za upravljanje mora na zahtevo Agencije in v roku, ki ga 
ta določi, posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, 
pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih 
pristojnosti in nalog Agencije. 

Predpis o poročanju 
204. člen 

Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 202. člena tega 
zakona ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz 
203. člena tega zakona. 

8.3. UKREPI NADZORA 

8.3.1. Splošna določba 

Ukrepi nadzora 
205. člen 

Ukrepi nadzora nad družbo za upravljanje po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitve, 
2. odreditev dodatnega ukrepa, 
3. začasna prepoved opravljanja storitev, 
4. odvzem dovoljenja. 
8.3.2. Odprava kršitev 

Odredba o odpravi kršitev 
206. člen 

(1) Agencija izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju 
nadzora nad družbo za upravljanje ugotovi: 

1. da član uprave nima dovoljenja iz 24. člena tega zakona, 
2. da družba za upravljanje ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 

storitev upravljanja investicijskih skladov, določenih v 
predpisu, izdanem na podlagi 29. člena tega zakona, 

3. da družba za upravljanje upravlja investicijski sklad, za 
upravljanje katerega ni pridobila dovoljenja Agencije, oziroma 
da družba za upravljanje opravlja storitev upravljanja 
finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev, ne da 
bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Agencije, 
oziroma da družba za upravljanje opravlja dejavnosti, ki jih po 
tem zakonu ne more opravljati, 

4. da družba za upravljanje krši pravila o obvladovanju tveganj, 

5. da družba za upravljanje krši pravila o poslovnih knjigah in 
poslovnih poročilih družbe za upravljanje, 

6. da družba za upravljanje krši pravila o upravljanju premoženja 
investicijskih skladov, 

7. da družba za upravljanje krši obveznosti poročanja in 
obveščanja, 

8. da družba za upravljanje krši dolžnost varovanja zaupnih 
podatkov ali prepoved uporabe notranjih informacij, 

9. da družba za upravljanje krši druge določbe tega zakona 
oziroma drugih zakonov, ki urejajo storitve upravljanja 
investicijskih skladov oziroma drugega finančnega 
premoženja, oziroma predpisov, izdanih na podlagi teh 
zakonov. 

(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Agencija rok 
za odpravo kršitev. 

Odreditev dodatnega ukrepa 
207. člen 

(1) Agencija odredi dodatni ukrep, s katerim naloži pristojnemu 
organu družbe za upravljanje, da razreši člana oziroma člane 
uprave družbe za upravljanje: 
1. če družba za upravljanje ni ravnala v skladu z odredbo o 

odpravi kršitev, oziroma 
2. če družba za upravljanje ponavljajoče krši dolžnost 

pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja 
Agencije oziroma kako drugače ovira opravljanje nadzora. 

(2) Za odredbo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona in določbe 
ZTVP-1 o odredbi o odpravi kršitev. 

8.3.3. Začasna prepoved opravljanja storitev 

Začasna prepoved opravljanja storitev upravljanja 
investicijskih skladov 

208. člen 

(1) Agencija družbi za upravljanje začasno prepove opravljanje 
storitev upravljanja investicijskih skladov v naslednjih primerih: 

1. če družba za upravljanje ni organizirala poslovanja oziroma 
ne vodi tekoče svojih poslovnih knjig oziroma poslovnih knjig 
investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter drugih administrativnih 
in poslovnih evidenc, tako da je mogoče kadarkoli preveriti, 
ali družba za upravljanje posluje v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj oziroma ali družba za upravljanje 
upravlja investicijske sklade v skladu s tem zakonom, z ZTVP- 
1 oziroma z drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja 
investicijskih skladov oziroma drugega finančnega 
premoženja, ter s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov, 

2. če družba za upravljanje ni ravnala v skladu z odredbo o 
odpravi kršitev, 

3. če družba za upravljanje ponavljajoče krši dolžnost 
pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja 
Agencije oziroma kako drugače ovira opravljanje nadzora, 

4. če družba za upravljanje krši pravila o naložbah investicijskega 
sklada, ki ga upravlja, oziroma pravila o upravljanju 
premoženja investicijskega sklada, in je zaradi tega 
investicijskemu skladu nastala oziroma bi mu lahko nastala 
večja škoda, 
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5. če družba za upravljanje krši določbe o obveščanju javnosti 
in informiranju vlagateljev in je zaradi tega imetnikom enot 
premoženja oziroma delnic investicijske družbe nastala 
oziroma bi lahko nastala večja škoda, 

6. če je družba za upravljanje prenesla na drugo osebo 
opravljanje posameznih poslov oziroma storitev upravljanja 
investicijskega sklada, v nasprotju z četrtim in petim 
odstavkom 5. člena in/ali v nasprotju s 6. členom tega zakona, 

7. če družba za upravljanje upravlja premoženje dobro poučenih 
investitorjev v nasprotju z določbami 8. člena tega zakona. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja do izdaje 
odločbe, s katero Agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, 
oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja. 

(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi skrbniku. 

(4) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev 
upravljanja investicijskih skladov do prenehanja prepovedi iz 
prvega odstavka tega člena mora skrbnik opravljati tiste posle 
upravljanja investicijskega sklada, s katerimi ni mogoče odlašati. 

(5) Za posle upravljanja investicijskega sklada, s katerimi ni 
mogoče odlašati po četrtem odstavku tega člena, se štejejo: 
1. posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za 

premoženje investicijskega sklada nastala škoda, 
2. v primeru vzajemnega sklada tudi: posli v zvezi z vplačili in 

izplačili investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 

Začasna prepoved opravljanja storitev upravljanja 
finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev 

209. člen 

Kadar družba za upravljanje opravlja tudi storitve upravljanja 
finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev, se za 
začasno prepoved opravljanja teh storitev smiselno uporabljajo 
določbe prvega in drugega odstavka 208. člena tega zakona in 
določbe tretjega do petega odstavka 204. člena ZTVP-1. 

8.3.4. Odvzem dovoljenja 

Razlogi za odvzem dovoljenja 
210. člen 

(1) Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v naslednjih 
primerih: 

1. če družba za upravljanje ponavljajoče krši dolžnost varovanja 
zaupnih podatkov ali prepoved uporabe notranjih informacij, 

2. če družba za upravljanje ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske 
ustreznosti oziroma drugih pogojev za poslovanje v skladu s 
pravili o obvladovanju tveganj, 

3. če je Agencija odredila dodatni ukrep iz prvega odstavka 207. 
člena tega zakona in pristojni organ družbe za upravljanje v 
roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil 
člana oziroma članov uprave in imenoval novih, oziroma če 
tudi novo imenovani člani uprave v roku dveh mesecev od 
imenovanja niso zagotovili odprave kršitev, ki so bile razlog 
za dodatni ukrep iz prvega odstavka 207. člena tega zakona, 

4. če družba za upravljanje krši odločbo o začasni prepovedi 
opravljanja storitev iz 208. oziroma 209. člena tega zakona, 

5. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža iz tretjega odstavka 21. člena tega 
zakona osebi, ki je obvladujoča oseba družbe za upravljanje, 

6. če družba za upravljanje krši pravila o naložbah oziroma o 
upravljanju premoženja investicijskega sklada in je zaradi 
tega investicijskemu skladu nastala oziroma bi mu lahko 
nastala večja škoda, 

7. če družba za upravljanje ponavljajoče krši pravila o naložbah 
oziroma o upravljanju premoženja investicijskega sklada, 

8. če je za pridobitev dovoljenja navajala neresnične podatke, 
9. če ne izpolnjuje več pogojev, ki so bili potrebni za pridobitev 

dovoljenja. 

(2) Kadar družba za upravljanje opravlja tudi storitve upravljanja 
finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev se za 
odvzem dovoljenja za opravljanje teh storitev smiselno uporablja 
prvi odstavek tega člena. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
211. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija tudi izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če družba za upravljanje v 
obdobju, ki ga določi Agencija, ki pa ne sme biti krajši od enega in 
ne daljši od petih let (preskusna doba), ne bo storila nove kršitve, 
zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje. 

(2) Kadar Agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če družba za upravljanje v 
določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji je bil izrečen 
pogojni odvzem dovoljenja, oziroma če družba za upravljanje 
investicijskemu skladu ne povrne škode iz 6. točke prvega 
odstavka 210. člena tega zakona. Rok za izpolnitev teh obveznosti 
določi Agencija v mejah preskusne dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
212. člen 

Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če družba za upravljanje v preskusni dobi stori novo 
kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če 
ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 211. člena tega 
zakona. 

Javni opomin 
213. člen 

(1) Kadar Agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, 
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče družbi za upravljanje 
javni opomin. 

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni 
opomin, upošteva Agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je 
družbi za upravljanje že bil izrečen javni opomin oziroma pogojni 
odvzem dovoljenja. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
Agencija javno objavi izrek odločbe. 

Poročanje o poslovnih dogodkih 
214. člen 

(1) Družba za upravljanje mora nemudoma objaviti pravne cfziroma 
poslovne dogodke, ki se tičejo investicijske družbe oziroma 
investicijske družbe tveganega kapitala, ali delnic, katerih izdajatelj 
je ta družba, in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno teh delnic. 
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(2) Za poročanje o dogodkih iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe od drugega do vključno sedmega 
odstavka 66. člena ZTVP-1. 

8.4. NADZOR NAD VZAJEMNIMI POKOJNINSKIMI 
SKLADI IN NJIHOVIMI UPRAVLJAVCI TER 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI 
UPRAVLJAVCI VZAJEMNIH POKOJNINSKIH 

Uporaba določb 
215. člen 

(1) Pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemne pokojninske 
sklade in za kritno premoženje pokojninske družbe se smiselno 
uporablja 4.1. in 4.2. podpoglavje tega zakona 

(2) Za revidiranje poslovanja vzajemnega pokojninskega sklada 
se smiselno uporablja 90. člen tega zakona. 

(3) Za pokojninsko družbo, ki upravlja vzajemne pokojninske 
sklade na podlagi 315. člena ZPIZ-1 se v zvezi z njenim 
poslovanjem smiselno uporabljajo določbe 36. člena do vključno 
40. člena tega zakona. 

(4) Za nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov 
po ZPIZ-1 se smiselno uporabljajo drugi in tretji odstavek 198. 
člena, 200. člen, 201. člen, 1. do 4. točka in 7. točka prvega 
odstavka 202. člena, 203. člen, 205. člen, 206. člen in 211. do 213. 
člen tega zakona. 

(5) Pri smiselni uporabi določb iz prvega do vključno četrtega 
odstavka tega člena se besede: 

»družba za upravljanje« v' vseh sklonih nadomestijo z 
besedami »upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada« 
v vseh sklonih, 
»investicijski sklad« v vseh sklonih nadomestijo z besedami 
»vzajemni pokojninski sklad« v vseh sklonih. 

(6) Agencija obvesti Banko Slovenije oziroma Agencijo za 
zavarovalni nadzor o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v 
postopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti. 

(7) Banka Slovenije oziroma Agencija za zavarovalni nadzor 
obvesti Agencijo o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v 
postopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti. 

Skrbniške storitve za vzajemni pokojninski sklad 
216. člen 

(1) Upravljavec pokojninskih skladov po ZPIZ-1 je dolžan za 
račun posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga 
upravlja, oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, skleniti 
pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. 

(2) Upravljavec pokojninskih skladov po ZPIZ-1 je dolžan skleniti 
pogodbo o opravljanju skrbniških storitev v petnajstih mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

(3) V primeru, če upravljavec pokojninskih skladov ne sklene 
pogodbe v roku določenim v prejšnjem odstavku, mora najkasneje 
ob izteku roka za sklenitev pogodbe poročati Agenciji in obrazložiti 
vzroke za nesklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 

(4) V primeru ko upravljavec pokojninskih skladov ne sklene 
pogodbe iz prvega odstavka lahko Agencija izreče ukrep nadzora 
na podlagi tega zakona, pri čemer lahko določi rok za sklenitev 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 

Revidiranje poslovanja vzajemnih pokojninskih 
skladov 
217. člen 

(1) Letno poslovanje vzajemnega pokojninskega sklada mora 
revidirati pooblaščeni revizor. 

(2) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta 
za revizijo predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter 
vsebino revizijskega pregleda in revizorskega poročila za 
poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov. 

Pregled poslovanja 
218. člen 

Kadar je zaradi nadzora nad upravljavcem vzajemnega 
pokojninskega sklada treba opraviti pregled poslovanja 
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, opravi Agencija 
ta pregled v sodelovanju z Banko Slovenije oziroma z Agencijo 
za zavarovalni nadzor. 

Odredba o odpravi kršitev 
219. člen 

Agencija izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju nadzora 
nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada ugotovi da 
upravljavec: 

1. pri upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada krši določbe 
ZPIZ-1, ZZavar, tega zakona oziroma drugega zakona, ki ureja 
upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma predpisov, 
izdanih na podlagi teh zakonov, 
2. krši obveznost poročanja in obveščanja. 

Odreditev dodatnega ukrepa 
220. člen 

(1) Kadar Agencija pri opravljanju nadzora nad upravljavcem 
vzajemnega pokojninskega sklada ugotovi, da upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada ni izpolnil obveznosti iz tretjega 
odstavka 322. člena ZPIZ-1, mu z odločbo naloži, da s svojega 
denarnega računa na poseben denarni račun vzajemnega 
pokojninskega sklada iz 327. člena ZPIZ-1 nakaže denarna 
sredstva v višini razlike med zajamčeno vrednostjo premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada in dejansko (nižjo) čisto 
vrednostjo tega premoženja, in določi rok za izpolnitev te 
obveznosti, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni. 

(2) Proti odločbi o odreditvi dodatnega ukrepa iz prvega odstavka 
tega člena je dovoljen ugovor, za katerega se smiselno uporablja 
prvi odstavek 359. člena in 360. do 362. člen ZTVP-1. 
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(3) Proti odločbi, s katero Agencija zavrne ugovor iz drugega 
odstavka tega člena, je dovoljeno začeti postopek sodnega 
varstva. 

(4) Tožba iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

(5) Dokončno odločbo Agencije iz prvega odstavka tega člena 
izvrši sodišče na predlog Agencije. 

Začasna prepoved upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada 

221. člen 

(1) Agencija upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada 
začasno prepove upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada 
v naslednjih primerih: 

1. če upravljavec ne vodi tekoče poslovnih knjig ter drugih 
administrativnih in poslovnih evidenc vzajemnega 
pokojninskega sklada, tako da ni mogoče kadarkoli preveriti, 
ali pri upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada posluje 
v skladu z ZPIZ-1, z ZZavar oziroma z drugim zakonom, ki 
ureja upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma s 
predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov, 

2. če upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada ni ravnal v 
skladu z odredbo o odpravi kršitev, 

3. če upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada 
ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega 
poročanja oziroma obveščanja Agencije oziroma kako 
drugače ovira opravljanje nadzora, 

4. če upravljavec krši pravila o naložbah vzajemnega 
pokojninskega sklada, ki ga upravlja, oziroma o upravljanju 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, in je zaradi 
tega premoženju vzajemnega pokojninskega sklada nastala 
oziroma bi mu lahko nastala večja škoda. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja do izdaje 
odločbe, s katero Agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, 
oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja 
oziroma do prenehanja dovoljenja po 223. členu tega zakona. 

(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena Agencija tudi: 

1. imenuje skrbnika, ki za obdobje, v katerem velja prepoved iz 
prvega odstavka tega člena, prevzame upravljanje 
vzajemnega pokojninskega sklada, 

2. naloži upravljavcu, da v roku, ki ne sme biti daljši od treh dni, 
prenese vse posle upravljanja vzajemnih pokojninskih 
skladov, ki jih upravlja, na skrbnika, 

3. prepove klirinško depotni družbi izvršitev nalogov upravljavca 
za prenos vrednostnih papirjev z računov vrednostnih papirjev 
vzajemnih pokojninskim skladov iz 325. člena ZPIZ-1 in ji 
naloži, da omogoči vnos teh nalogov skrbniku, 

4. prepove banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni promet, 
ki vodi posebne denarne račune vzajemnih pokojninskih 
skladov iz 327. člena ZPIZ-1, izvršitev nalogov upravljavca 
za prenos denarnih sredstev s teh denarnih računov in ji 
naloži, da sprejema naloge skrbnika za prenos denarnih 
sredstev s teh računov, 

5. odredi druge ukrepe, ki so potrebni, da se doseže namen 
prepovedi iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena na skrbnika 
preidejo vse pravice upravljavca v zvezi z upravljanjem 
vzajemnega pokojninskega sklada, vključno s pravicami do 
provizij in do povrnitve stroškov, in skrbnik prevzame vse 
obveznosti upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada razen 
obveznosti iz tretjega odstavka 322. člena ZPIZ-1. 

(5) Kadar je upravljavcu, ki mu je bila izrečena prepoved 
upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, s pravnomočno 
odločbo Agencije odvzeto dovoljenje za upravljanje vzajemnih 
pokojninskih skladov, se pravne posledice prepovedi iz tretjega 
in četrtega odstavka tega člena podaljšajo do konca postopka 
likvidacije vzajemnega pokojninskega sklada oziroma do prenosa 
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada na drugega 
upravljavca. 

(6) Kadar se zaradi pravnomočnega odvzema dovoljenja 
upravljavcu za upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov opravi 
likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada, opravi likvidacijo 
skrbnik. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za oblikovanje 
vzajemnega pokojninskega sklada 

222. člen 

Agencija odvzame upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada 
dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
oziroma vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih upravlja, če: 

1. upravljavec ni ravnal v skladu z odločbo Agencije o dodatnem 
ukrepu iz prvega odstavka 220. člena tega zakona in je bila 
zaradi tega opravljena prisilna izvršitev te odločbe, 

2. je Agencija že tretjič v obdobju dveh let izdala odločbo o 
dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 220. člena tega zakona, 

3. upravljavec krši odločbo o začasni prepovedi upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada iz 221. člena tega zakona, 

4. upravljavec krši pravila o naložbah vzajemnega 
pokojninskega sklada, ki ga upravlja, oziroma o upravljanju 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, in je zaradi 
tega premoženju vzajemnega pokojninskega sklada nastala 
oziroma bi mu lahko nastala večja škoda. 

Prenehanje dovoljenja za oblikovanje vzajemnega 
pokojninskega sklada 

223. člen 

(1) Dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
preneha, če je Banka Slovenije v postopku nadzora nad 
upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada, ki je banka, 
izdala odločbo o začetku prisilne likvidacije iz 147. člena ZBan 
oziroma odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka iz 162. člena ZBan oziroma če je Agencija za zavarovalni 
nadzor v postopku nadzora nad upravljavcem, ki je zavarovalnica, 
izdala odločbo o začetku prisilne likvidacije iz 193. člena ZZavar 
oziroma odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka iz 201. člena ZZavar. 

(2) Agencija mora naslednji delovni dan po prejemu odločbe Banke 
Slovenije oziroma Agencije za zavarovalni nadzor iz prvega 
odstavka tega člena izdati odločbo, s katero ugotovi, da je 
dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
prenehalo in upravljavcu prepove nadaljnje upravljanje 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

(3) Za odločbo iz drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja tretji odstavek 221. člena tega zakona in 359. do 362. 
člen ZTVP-1. 

(4) Z izdajo odločbe Iz drugega.odstavka tega člena nastopijo 
pravne posledice iz četrtega odstavka 221. člena tega zakona. 
Pravne posledice iz prejšnjega stavka trajajo do konca postopka 
likvidacije vzajemnega pokojninskega sklada oziroma do prenosa 
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada na drugega 
upravljavca. 
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(5) Kadar se zaradi prenehanja dovoljenja upravljavcu za 
oblikovanje vzajemnih pokojninskih skladov opravi likvidacija 
vzajemnega pokojninskega sklada, opravi likvidacijo skrbnik. 

9. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI 

Nadzor nad drugimi osebami 
224. člen 

Agencija opravlja nadzor: 

1. nad osebami, ki kršijo prepoved iz četrtega odstavka 2. člena 
tega zakona, 

2. nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 
5. člena tega zakona opravljajo storitve upravljanja 
investicijskih skladov, 

3. nad osebami, ki kršijo prepoved iz petega odstavka 9. člena 
tega zakona, 

4. nad osebami, ki kršijo prepoved iz petega odstavka 10. člena 
tega zakona, 

5. nad osebami, ki v nasprotju z ZPIZ-1 upravljajo vzajemne 
pokojninske sklade. 

Odredba o odpravi kršitev 
225. člen 

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, da 
oseba krši prepoved iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona 
oziroma iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona oziroma iz 
petega odstavka 9. člena tega zakona oziroma iz petega odstavka 
10. člena tega zakona, oziroma ki v nasprotju z ZPIZ-1 upravlja 
vzajemne pokojninske sklade, izda tej osebi odredbo, s katero ji 
naloži, da preneha s kršitvijo. 

(2) V primeru iz prvega odstavKa tega člena lahko Agencija še 
pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge 
dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, potrebne za 
ugotovitev, ali je oseba storila kršitev iz prvega odstavka tega 
člena. 

(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija osebi naloži, 
da v roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od petnajstih 
dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v 
zvezi s prenehanjem kršitve, ter v katerem se oseba lahko izjavi 
o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. 

Likvidacijski razlog 
226. člen 

(1) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po 
odredbi iz prvega odstavka 225. člena tega zakona, izda Agencija 
odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe. 

(2) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prvega odstavka tega 
člena začne pristojno sodišče na predlog Agencije postopek 
likvidacije. 

10. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN 
ORGANI EVROPSKE UNIJE 

Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov 
227. člen 

Za sodelovanje Agencije z domačimi nadzornimi organi se 
uporablja 181. člen ZTVP-1. 

Obdelava podatkov in posredovanje informacij 
228. člen 

(1) Agencija je pristojna zbirati in obdelovati podatke o dejstvih in 
okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih nalog in 
pristojnosti, določenih s tem zakonom. 

(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni 
za izvrševanje nalog in pristojnosti Agencije, določenih s tem 
zakonom, se štejejo zlasti podatki o: 

1. dovoljenjih in soglasjih, ki jih izdaja Agencija po tem zakonu, 
2. članih uprave in članih nadzornih svetov družb za upravljanje, 
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev družb 

za upravljanje v državah članicah in podružnicah oziroma 
neposrednem opravljanju storitev družb za upravljanje držav 
članic v Republiki Sloveniji, 

4. podružnicah družb za upravljanje v tujini in podružnicah tujih 
družb za upravljanje v Republiki Sloveniji, 

5. poslih iz prvega odstavka 107. člena tega zakona, 
6. mesečnih poročilih iz 88. člena tega zakona, 
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 19. člena tega zakona, 
8. revidiranih letnih poročilih družbe za upravljanje iz tretjega 

odstavka 32. člena tega zakona, 
9. letnih in polletnih poročilih in revidiranih letnih poročilih 

investicijskega sklada iz 85. člena oziroma iz 90. člena tega 
zakona, 

10. izvršenih ukrepih nadzora nad družbami za upravljanje 
oziroma upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, 

11. poročilih in obvestilih, ki jih je zbrala na podlagi prvega odstavka 
107. člena tega zakona, 

12. informacijah, ki jih je pridobila v okviru izmenjave informacij 
od pristojnih nadzornih organov držav članic. 

(3) Podatke iz drugega odstavka tega člena sme Agencija 
posredovati: 

1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih 
nadzornih organov na podlagi 227. člena tega zakona, 

Z pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad upravljanjem 
investicijskih skladov in če za te organe velja dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu, kot je določen 
v prvem odstavku 303. člena ZTVP-1, 

3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo 
za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad upravljanjem 
investicijskih skladov, ob pogoju vzajemnosti in če za te organe 
velja dolžnost varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu, 
kot je določen v prvem odstavku 303. člena ZTVP-1, 
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4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad družbo za 
upravljanje, 

5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku 
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala letno poročilo 
družbe za upravljanje oziroma investicijske družbe, 

6. Ministrstvu za finance Republike Slovenije, če jih potrebuje 
za sprejemanje zakonskih in podzakonskih predpisov, vodenje 
statistike ali vodenje strategije na področju finančnega sistema 
in na področju davkov, pri čemer zanj velja dolžnost varovanja 
zaupnih podatkov najmanj v obsegu, kot je določen v prvem 
odstavku 303. člena ZTVP-1. 

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena sme Agencija podatke 
iz 12. točke drugega odstavka tega člena posredovati samo, če 
ji je to izrecno dovolil pristojni organ, ki je te podatke posredoval 
Agenciji in kjer je to primerno, samo za namen, za katerega je 
prejela dovoljenje tega organa. 

(5) Agencija zbere podatke iz drugega odstavka tega člena tudi 
na zaprosilo: 

1. pristojnega nadzornega organa države članice, če jih ta 
potrebuje za izpolnjevanje njegovih nalog nadzora nad družbo 
za upravljanje države članice in če zanj velja dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu, kot je določen 
v prvem odstavku 303. člena ZTVP-1, 

2. pristojnega nadzornega organa tuje države, če jih ta potrebuje 
za izpolnjevanje njegovih nalog nadzora nad družbo za 
upravljanje tuje države, ob pogoju vzajemnosti in če zanj 
velja dolžnost varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu, 
kot je določen v prvem odstavku 303. člena ZTVP-1, 

3. Ministrstva za finance Republike Slovenije, če jih ta potrebuje 
za sprejemanje zakonskih in podzakonskih predpisov, vodenje 
statistike ali vodenje strategije na področju finančnega sistema 
in na področju davkov, pri čemer zanj velja dolžnost varovanja 
zaupnih podatkov najmanj v obsegu, kot je določen v prvem 
odstavku 303. člena ZTVP-1. 

Obveščanje Evropske komisije 
229. člen 

Agencija mora obveščati Evropsko komisijo o: 

1. zavrnitvah zahtev za posredovanje obvestila iz četrtega 
odstavka 42. člena tega zakona, 

2. ukrepih iz tretjega odstavka 49. člena tega zakona. 

Razmerja z organi Evropskih skupnosti 
230. člen 

(1) Agencija mora obvestiti Evropsko komisijo o: 

1. izdaji vsakega dovoljenja družbi za upravljanje, katere 
posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba 
s sedežem v tuji državi, 

2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, 
na podlagi katerega tuja oseba postane obvladujoča družba 
družbe za upravljanje. 

(2) Agencija obvešča Evropsko komisijo o vseh pomembnejših 
ovirah, na katere so naletele družbe za upravljanje pri opravljanju 
storitev upravljanja investicijskih skladov v tujih državah. 

(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav 
članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb 
posamezne tuje države, mora Agencija s sklepom prekiniti 
postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o: 

1. zahtevah za izdajo dovoljenja družbi za upravljanje, katere 
posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba 
s sedežem v tuji državi, na katero se nanaša odločitev 
Evropske komisije, 

2. zahtevah za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi 
katerega tuja oseba, na katero se nanaša odločitev Evropske 
komisije, postane obvladujoča družba družbe za upravljanje. 

(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega 
odstavka tega člena, rok za odločitev iz 374. člena ZTVP-1 ne 
teče. 

(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev 
postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora Agencija 
s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz tretjega odstavka 
tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo Evropskega sveta. 

(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za: 

1. ustanovitev družbe za upravljanje kot odvisne družbe družbe 
za upravljanje, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega 
oziroma petega odstavka tega člena upravičena opravljati 
storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici, 
oziroma od te družbe za upravljanje odvisne družbe, 

2. pridobitev kvalificiranega deleža s strani družbe za upravljanje, 
ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega 
odstavka tega člena upravičena opravljati storitve upravljanja 
investicijskih skladov v državi članici, oziroma s strani od te 
družbe za upravljanje odvisne družbe. 

(7) Agencija mora Evropsko komisijo na njeno zahtevo obvestiti 
o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega 
člena, če Evropska komisija te podatke potrebuje za ugotovitev 
dejstev, pomembnih za sprejem odločitve iz tretjega oziroma 
petega odstavka tega člena. 

11. PREOBLIKOVANJE POOBLAŠČENIH 
INVESTICIJSKIH DRUŽB 

Splošne določbe 
231. člen 

(1) Za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb veljajo 
določbe ZISDU in ZPSPID, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Pooblaščena investicijska družba se šteje za preoblikovano v 
redno delniško družbo, t.j. v javni finančni holding, z dnem 
priglasitve vpisa spremembe dejavnosti, firme in statuta v sodni 
register, pri čemer ni dovoljen kasnejši umik priglasitve tega vpisa. 
Ob priglasitvi vpisa spremembe dejavnosti v sodni register se 
mora predložiti tudi odločba Agencije o dovoljenju za preoblikovanje 
pooblaščene investicijske drpžbe. 

Pooblaščena investicijska družba se lahko v celoti uskladi ali 
oddeli del svojih sredstev tudi vzajemni sklad, ki mora ob nastanku 
izpolnjevati pogoje i2 1. do 9. poglavja ZISDU. Rok po ZPSPID za 
preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v redne delniške 
družbe oziroma za uskladitev z določbami ZISDU o investicijskih 
družbah velja tudi za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih 
družb oziroma oddelitve dela sredstev v vzajemni sklad. 
Pooblaščena investicijska družba se šteje za usklajeno z 
določbami ZISDU o vzajemnih skladih s prejemom odločbe 
Agencije o uskladitvi. 
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Če pooblaščena investicijska družba v roku iz ZPSPID ne uskladi 
svojih naložb in poslovanja z določbami iz 1. do 9. poglavja ZISDU 
o investicijskih družbah oziroma o vzajemnih skladih ali se ne 
preoblikuje v redno delniško družbo, je dolžan pristojni organ 
pooblaščene investicijske družbe v roku 60 dni po izteku roka za 
uskladitev oziroma preoblikovanje sprejeti sklep o likvidaciji. 

(2) Investicijska družba iz IV. poglavja ZISDU se ne more 
preoblikovati v javni finančni holding. 

(3) Investicijska družba, pooblaščena investicijska družba, javni 
finančni holding in vzajemni sklad se ne morejo preoblikovati v 
investicijsko družbo tveganega kapitala. 

(4) V vzajemni sklad se sme preoblikovati le: 
pooblaščena investicijska družba, 
investicijska družba, ki ni investicijska družba iz 6.A poglavja 
tega zakona, in 
javni finančni holding v primerih, ki jih določa ta zakon. 

(5) Za preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe ali za 
oddelitev dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v 
vzajemni sklad se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad. 

(6) Vzajemni sklad, ki je nastal s preoblikovanjem ali z oddelitvijo 
sredstev pooblaščene investicijske družbe sme sprejemati nova 
vplačila oziroma prodajati nove enote premoženja vzajemnega 
sklada šele z dnem prejema odločbe Agencije o uskladitvi iz 
četrtega odstavka 244. člena tega zakona. 

Skupščina delničarjev 
232. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki na dan uveljavitve tega zakona 
upravlja pooblaščene investicijske družbe, mora sklicati 
skupščino delničarjev. 

(2) Na skupščini delničarji glasujejo in sprejemajo sklepe, ločeno o: 
preoblikovanju v redno delniško družbo, t.j. v javni finančni 
holding, 
preoblikovanju v oziroma uskladitvi z določbami o investicijski 
družbi, 
razdružitvi pooglaščene investicijske družbe v redno delniško 
družbo, t.j. v javni finančni holding in v investicijsko družbo, in 
preoblikovanju oziroma uskladitvi ali oddelitvi dela sredstev v 
vzajemni sklad. 

(3) Skupščinski sklepi iz preišnieaa odstavka se moraio sprejeti: 

a) z navadno večino na skupščini zastopanih delnic pri 
glasovanju o: 

preoblikovanju oziroma uskladitvi v vzajemni sklad, 
oddelitvi dela sredstev v vzajemni sklad, 
preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe v 
investicijsko družbo; 

b) z najmanj V* večino na skupščini zastopanih delnic in s 
kvalificirano kapitalsko večino, pri glasovanju o: 

preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe v redno 
delniško družbo, t.j. v javni finančni holding, 
razdružitvi pooglaščene investicijske družbe v redno 
delniško družbo, t.j. v javni finančni holding in v 
investicijsko družbo. 

Družba za upravljanje, ki upravlja pooblaščeno investicijsko 
družbo, iz delnic te družbe, katerih imetnica je na podlagi določb 
ZISDU, nima pravice glasovati o sklepih iz tega odstavka. Nihče 
drug ne more uresničevati glasovalne pravice iz teh delnic na 
račun družbe za upravljanje v primerih, v katerih jih družba za 
upravljanje ne more uresničevati. 

Javni finančni holding 
233. člen 

(1) Šteje se, da se je pooblaščena investicijska družba 
preoblikovala v redno delniško družbo na podlagi 143. a člena 
ZISDU in 33. člena ZPSPID z dnem priglasitve vpisa spremembe 
dejavnosti in s priglasitvijo vpisa s to spremembo povezano 
spremembo firme in statuta v sodni register. 

(2) Finančni holding, ki ima več kot 50 delničarjev mora imeti 
status javne delniške družbe oziroma javnega finančnega 
holdinga, delnice katerega morajo biti uvrščene na organiziran 
trg, ki je uvrščen na seznam iz prvega odstavka 183. člena ZTVP- 
1 oziroma petega odstavka 64. člena tega zakona. 

Firma javnega finančnega holdinga mora imeti označbo, da gre 
za finančni holding. 

(3) Glavna dejavnost javnega finančnega holdinga je financiranje 
podjetij, ki sama nimajo ali pa imajo omejen dostop na finančne 
trge oziroma kvalificirano lastništvo oziroma kapitalska udeležba 
v podjetjih, zato javni finančni holding ne vlaga svojih sredstev po 
načelu razpršitve tveganj. Prihodki iz financiranja družb, v katerih 
ima javni finančni holding kvalificirano udeležbo v kapitalu, 
predstavljajo glavnino prihodkov tega holdinga. Dejavnost javnega 
finančnega holdinga ne sme imeti karakteristik dejavnosti 
investicijskih skladov in investicijske družbe tveganega kapitala. 

(4) Finančne naložbe javnega finančnega holdinga morajo 
izpolnjevati naslednje kriterije oziroma pogoje: 

najmanj 75% vseh sredstev javnega finančnega holdinga so 
naložbe v vrednostne papirje in poslovne deleže, 
največ 5% vseh vseh sredstev javnega finančnega holdinga 
so naložbe v tržne vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga iz 64. člena tega zakona, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu, pri čemer morajo biti naložbe v tržne 
vrednostne papirje v največ 10 različnih izdajateljev, 
največ 2% vseh naložb javnega finančnega holdinga so 
naložbe v vrednostne papirje s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu in likvidna sredstva s preostalo zapadlostjo 
do 6 mesecev, pri čemer se med ta sredstva štejejo tudi 
terjatve, 
koeficient letnega obračanja naložb v vrednostne papirje mora 
biti manjši od 1,5 in 
največ 30% vseh finančnih naložb so kratkoročne finančne 
naložbe. 

Metodologijo za izračun koeficienta obračanja naložb v vrednostne 
papirje predpiše Agencija. 

V delež iz druge in tretje alinee tega odstavka se ne upoštevajo 
naložbe v javne delniške družbe, v katerih ima javni finančni 
holding več kot 25% delež glasovalnih pravic. 
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Pri ugotavljanju kvalificiranosti udeležbe javnega finančnega 
holdinga v javni delniški družbi se v 25% kvalificirani delež ne 
prišteva vrednost delnic ciljne delniške družbe, kjer je javni finančni 
holding prevzemnik ali sodeluje pri ponudbi za odkup po postopku 
ZPre. V primeru neuspele ponudbe za odkup se delnice ciljne 
delniške družbe ne upoštevajo pri ugotavljanju kvalificiranosti 
udeležbe še naslednjih 6 mesecev po zaključku ponudbe za 
odkup. 

Javni finančni holding ima lahko naložbe iz tretje alinee v dodatnih 
likvidnih sredstvih, vendar največ do višine 5 % svojih sredstev. 
Izjemoma lahko naložbe javnega finančnega holdinga v dodatna 
likvidna sredstva presegajo to 5% omejitev, pod pogoji: 

da naložbe v dodatna likvidna sredstva ne presegajo 15% 
sredstev javnega finančnega holdinga, 
da je preseganje 5% omejitve začasnega značaja in ne sme 
biti daljše od 6 mesecev, 
da javni finančni holding uskladi preseganje po izteku tega 
roka nazaj na 5% omejitev na način ki ga določi Agencija in o 
tem poroča Agenciji, 
pod pogoji, okoliščinami in za namene, ki jih podrobneje 
predpiše Agencija. 

(5) Navzkrižne transakcije javnega finančnega holdinga z 
osebami, s katerimi je javni finančni holding povezao tako, da 
skupaj z njimi tvori skupino, morajo biti transparentne tako, da je 
kadarkoli mogoče ugotoviti izpostavljenost javnega finančnega 
holdinga do posameznih oseb v skupini, smiselno z določbami 
68., 69. in 70. člena tega zakona. 

(6) Finančni holding mora v skladu z določbami tega zakona 
izpolnjevati v zvezi z varstvom delničarjev naslednje obveznosti: 

1. obveza dati ponudbo za odkup: 

Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena zakona o 
prevzemih, mora oseba, ki je pridobila delež (število oziroma 
odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev javnega 
finančnega holdinga, ki zagotavljajo glasovalno pravico tako, da ji 
ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že 
ima, zagotavljajo najmanj 10-odstotno glasovalno pravico, dati 
ponudbo za odkup vrednostnih papirjev pod pogoji in na način, 
določen z zakonom o prevzemih. Pri ugotavljanju 10% praga se 
vrednostni papirji iz 4. alinee drugega odstavka 4. člena ZPre in 
nakupne opcije iz 5. alinee drugega odstavka 4. člena ZPre 
seštejejo. 

Obveznost dati ponudbo za odkup nastopi, ko določena oseba 
pridobi vrednostne papirje javnega finančnega holdinga, ki 
pomenijo 10% glasovalnih pravic, ne glede na morebitne omejitve 
skupnega deleža glasovalnih pravic za posamezno osebo, ki jih 
posebna redna delniška družba oziroma javni finančni holding 
določi v statutu. 

Ne glede na določbe četrtega odstavka 4. člena zakona o 
prevzemih, mora dati ponudbo za odkup tudi oseba, ki je na 
podlagi uspešne ponudbe za odkup že pridobila manj kot 35% 
vrednostnih papirjev javnega finančnega holdinga in je po končani 
ponudbi za odkup pridobila dodatnih 5% takšnih vrednostnih 
papirjev. 

Ne glede na določbe 5. člena zakona o prevzemih lahko da javno 
ponudbo za odkup vrednostnih papirjev javnega finančnega 
holdinga tudi oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še nima 
več kot 10% vrednostnih papirjev druge družbe, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico in ki želi opraviti prevzem. 

Ne glede na določbe petega odstavka 7. člena zakona o 
prevzemih, mora ponudnik, ki je pred objavo ponudbe za odkup 
delnic javnega finančnega holdinga v nasprotju s tem zakonom in 

z zakonom o prevzemih pridobil več kot 10% celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
mora v ponudbi za odkup ponuditi najvišjo od cen, ki jo je plačal 
za katerokoli pridobitev vrednostnih papirjev po tem, ko je pridobil 
10% vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup. 

Ne glede na določbe petega odstavka 7. člena zakona o 
prevzemih, ki določa da lahko ponudnik, ki je v nasprotju z 
zakonom o prevzemih pridobil več kot 25% vrednostnih papirjev, 
ponudi v ponudbi za odkup izplačilo cene samo v denarju, pa 
velja navedena obveznost ponudnika za izplačilo cene v ponudbi 
za odkup vrednostnih papirjev javnega finančnega holdinga samo 
v denarju v primerih, ko je ta ponudnik v nasprotju določbami tega 
zakona pridobil več kot 10% vrednostnih papirjev posebne 
javnega finančnega holdinga. 

Za delničarje javnih finančnih holdingov ne veljajo določbe druge 
alinee 13. člena zakona o prevzemih. 

Ne glede na določbe tretjega odstavka 13. člena zakona o 
prevzemih ponudba za odkup delnic javnega finančnega holdinga 
ni potrebna, če je oseba na podlagi ponudbe za odkup oziroma 
ponudb za odkup v skladu s tem zakonom in zakonom o 
prevzemih že pridobila najmanj 75% vrednostnih papirjev javnega 
finančnega holdinga iz drugega odstavka 4. člena zakona o 
prevzemih. 

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 60. člena zakona 
o prevzemih, je v primeru, če več oseb, na podlagi delniškega 
sporazuma ali kako drugače, skupno deluje pri uresničevanju 
glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic javnega finančnega holdinga, 
in katerakoli izmed njih pridobi vrednostne papirje te družbe iz 
drugega odstavka 4. člena zakona o prevzemih, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico, tako, da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi 
vrednostnimi papirji, ki jih te osebe že imajo, zagotavljajo 10% 
glasovalnih pravic, je dolžna vsaka oseba dati ponudbo za odkup, 
razen če se ne sporazumejo, da bo dala ponudbo za odkup le 
ena izmed njih. Za osebe, ki skupaj z javnih finančnim holdingom 
tvorijo skupino se šteje, da delujejo skupno. 

Delničar javnega finančnega holdinga je dolžan dati ponudbo za 
odkup vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o prevzemih, 
kadar nadaljuje s pridobivanjem delnic te družbe, v kateri je ob 
uveljavitvi tega zakona presegal 10% delež. 

Oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona v lasti več kot 10% 
delnic javnega finančnega holdinga, mora dati ponudbo za odkup 
vseh delnic v skladu z določbami tega zakona in zakona o 
prevzemih. 

2. poročanje o zagotavljanju spoštovanja določb ZGD. 

Javni finančni holding mora paziti na interese manjšinjskih 
delničarjev na način, ki ga lahko določi Agencija in kot to določa 
zakon o gospodarskih družbah v 485. in 486. členu. V pogodbi o 
odvajanju dobička, ki jo sklene javni finančni holding s krovno 
družbo, mora biti vsebovana klavzula o trdni obveznosti izplačila 
delniških doprinosov v obliki denarnih nadomestil zunanjim 
delničarjem, ki z javnim finančnim holdingom ne tvorijo skupino. 

Finančni holding, ki je od krovne družbe odvisna družba in finančni 
holding, ki ima strukturo lastništva razpršeno tako, da ima prvih 
pet delničarjev dejanski vpliv na upravljanje in poslovanje 
finančnega holdinga, mora polletno poročati Agenciji o ukrepih 
varovanja manjšinjskih delničarjev iz prvega stavka te točke. 

(7) Javni finančni holding o svojem poslovanju in vseh pomembnih 
dogodkih obvešča Agencijo, in javnost na način, z vsebino in v 
rokih, kot jih predpiše Agencija. 
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(9) Nadzor usklajevanja, poslovanja in izpolnjevanja kriterijev in 
obveznosti javnega finančnega holdinga vrši Agencija. 

Agencija prične opravljati nadzor javnega finančnega holdinga v 
roku 6 mesecev šteto od datuma skupščine delničarjev 
pooblaščene investicijske družbe, ki je odločala o preoblikovanju 
pooblaščene investicijske družbe v javni finančni holding oziroma 
v redno delniško družbo oziroma v roku 6 mesecev od izdaje 
odločbe o preoblikovanju oziroma razdružitvi pooblaščene 
investicijske družbe v redno delniško družbo, t.j. v javni finančni 
holding in je dolžna vršiti nadzor javnega finančnega holdinga 10 
let šteto od tega roka dalje. 

Agencija opravlja navedeni nadzor poslovanja in izpolnjevanja 
kriterijev in obveznosti javnega finančnega holdinga tako, da: 
- spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila javnega 
finančnega holdinga, 
- z opravljanjem pregledov poslovanja javnega finančnega 
holdinga, 
- izreka ukrepe nadzora po tem zakonu, pri čemer se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru investicijskih skladov 
in določbe ZTVP-1. 

Agencija lahko v postopku nadzora zahteva vso potrebno 
dokumentacijo in zahteva ustrezno revidiranje poslovanja javnega 
finančnega holdinga za določeno obdobje. 

V primeru, da se ob revidiranju izkaže, da je javni finančni holding 
kršil določbe tega zakona o javnih finančnih holdingih (npr. o 
izpolnjevanju kriterijev/obveznosti), je dolžan stroške revidiranja 
poravnati javni finančni holding, v nasprotnem primeru pa ATVP. 

(10) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka plačuje javni 
finančni holding Agenciji letno nadomestilo za nadzor v višini, kot 
to določa tarifa Agencije. 

Če javni finančni holding ne plača nadomestila za nadzor, mu 
Agencija z odločbo naloži plačilo. Pravnomočna odločba je izvršilni 
naslov. 

(11) Kadar je javnemu finančnemu holdingu izrečen ukrep nadzora 
po tem zakonu, mora javni finančni holding Agenciji plačati 
pavšalno nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in 
obseg kršitev določa tarifa Agencije. 

(12) Če javni finančni holding bistveno ali ponavljajoče krši določbe 
tega zakona o javnih finančnih holdingih, Agencija: 

1 .izreče ukrep sankcij zoper odgovorno in pravno osebo ter z njo 
povezano osebo, ki krši zakon: 

gospodarski prekršek, 
z odredbo naloži nadzornemu svetu javnega finančnega 
holdinga da razreši člana oziroma člane uprave javnega 
finančnega holdinga in imenuje novega člana oziroma člane 
uprave, 
Za bistveno kršitev se šteje tudi, če javni finančni holding ne 
ravna v skladuz odredbo o odpravi kršitev, če uprava javnega 
finančnega holdinga ne opravi dodatnih ukrepov ki jih odredi 
Agencija, če javni finančni holding ponavljajoče krši dolžnost 
pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja 
Agencije ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad 
njenim poslovanjem, 
odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
javnega finančnega holdinga, če član uprave huje krši 
dolžnosti člana uprave in določbe tega zakona oziroma na 
njegovi podlagi izdanih predpisov, ali če ponavljajoče krši 
navedene določbe; 

2. z odredbo naloži nadzornemu svetu javnega finančnega holdinga 
da v roku 90 dni od prejema odredbe Agencije: 
- v primeru, ko gre za kršitev določb o naložbah ali določb o 
dejavnosti tako da ima dejavnost holdinga lastnosti dejavnosti 
investicijskih skladov, izvede vse potrebne postopke za oddelitev 
sredstev oziroma naložb družbe v tržne vrednostne papirje, 
instrumente denarnega trga, druge likvidne naložbe in sredstva, 
v vzajemni sklad, pri čemer se za oddelitev v vzajemni sklad 
smiselno uporabljajo določbe 248. člena tega zakona o 
preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad in določbe 
249. člena tega zakona; 

- v primeru ko finančnih holdingih ne vloži zahteve iz četrtega 
odstavka 246. člena, za izdajo odločbe o uskladitvi z določbami 
tega člena zakona o javnem finančnem holdingu, izvede vse 
potrebne postopke za začetek likvidacije družbe. 

V primeru, ko gre za kršitev določb iz 1. točke šestega odstavka 
tega člena, posamezen delničar iz delnic, pridobljenih na podlagi 
pravnega posla, ki je v nasprotju s temi določbami, nima pravice 
do glasovanja oziroma do upravljanja družbe. Temu pridobitelju 
delnic se pri izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki 
jih že ima, odstotek od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh 
izdanih delnic te delniške družbe, zniža sorazmerno s številom 
delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju z 
določbami 1. točke šestega odstavka tega člena, tako da ima pri 
uresničevanju glasovalne pravice enak odstotek, kot ga je imel 
pred pridobitvijo delnic v nasprotju z določbami 1. točke šestega 
odstavka tega člena, njegove glasovalne pravice pa se razporedijo 
med preostale delničarje sorazmerno z s številom delnic, ki jih 
imajo. 

(13) Če obstoječi delničar javnega finančnega holdinga ali druge 
osebe v skladu z določbami šestega odstavka tega člena in 
ZPre, da eno ali več ponudb za odkup delnic javnega finančnega 
holdinga tako, da na podlagi uspešne ponudbe za odkup postane 
lastnik več kot 75% osnovnega kapitala javnega finančnega 
holdinga, se sme javni finančni holding preoblikovati v nejavno 
delniško družbo. 

(14) Uprava javnega finančnega holdinga mora v primeru iz 
prejšnjega"odstavka, v roku 14 dni od uspešno zaključene ponudbe 
za odkup, na podlagi katere prevzemnik postane lastnik več kot 
75% osnovnega kapitala javnega finančnega holdinga, sklicati 
skupščino, na kateri bodo delničarji glasovali o preoblikovanju v 
nejavno delniško družbo in o umiku delnic z organiziranega trga 
vrednostnih papirjev. 

Statusne spremembe 
234. člen 

(1) Delniška družba izgubi položaj pooblaščene investicijske 
družbe z dnem vpisa spremembe dejavnosti, firme in statuta v 
sodni register. 

(2) Pooblaščena investicijska družba in investicijska družba v 
primeru preoblikovanja v vzajemni sklad, izgubita položaj delniške 
družbe z dnem izbrisa iz sodnega registra, na podlagi sprejetega 
sklepa skupščine. 

(3) Zahtevo za vpis sprememb iz prvega in drugega odstavka 
tega člena vloži predsednik nadzornega sveta družbe. 
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Provizije 
235. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki upravlja: 

investicijsko družbo, oziroma 
pooblaščeno investicijsko družbo, katere delničarji so na 
skupščini sprejeli sklep o preoblikovanju v investicijsko 
družbo, 

mora v roku 30 dni, šteto od datuma uveljavitve metodologije iz 
tretjega odstavka 177. člena tega zakona, pričeti obračunavati 
celotno upravljalsko provizijo za upravljanje investicijske družbe 
oziroma pooblaščene investicijske družbe, v višini in na način, 
kot to določa drugi odstavek 177. člena tega zakona za 
upravljalske provizije, do katerih je upravičena družba za 
upravljanje investicijske družbe iz 6. poglavja tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje, ki upravlja: 
vzajemni sklad, oziroma 
pooblaščeno investicijsko družbo, katere delničarji so na 
skupščini sprejeli sklep o preoblikovanju v vzajemni sklad ali 
oddelitvi dela sredstev v vzajemni sklad, 

mora od datuma, ki ga družba za upravljanje opredeli v pravilih 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma v statutu pooblaščene 
investicijske družbe, dalje obračunavati celotno upravljalsko 
provizijo za upravljanje vzajemnega sklada oziroma za upravljanje 
takšne pooblaščene investicijske družbe, v višini in na način, kot 
to določata prvi in drugi odstavek 123. člena tega zakona za 
upravljalske provizije, do katerih je upravičena družba za 
upravljanje vzajemnega sklada. 

(3) Pri oddelitvi sredstev javnega tinančnega holdinga, investicijske 
družbe ali pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad 
oziroma pri preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe 
oziroma investicijske družbe v vzajemni sklad, je dolžna družba 
za upravljanje, ki upravlja tako nastal vzajemni sklad, vsem 
imetnikom kuponov, ki želijo biti izplačani, obračunati izstopno 
provizijo, v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada, ki 
znaša v prvem letu od preoblikovanja oziroma oddelitve sredstev 
v vzajemni sklad: od 0 do 20% in v drugem letu od 0 do 10%. 

Ne glede na določbe prejšnjega stavka pa mora družba za 
upravljanje v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določiti višino 
izstopne provizije v takšnem % od vrednosti enote vzajemnega 
sklada, ki je enak ali večji od % deleža netržnega in nelikvidnega 
premoženja vzajemnega sklada v celotnem premoženju 
vzajemnega sklada, v nižjem % pa samo pod pogojem, da 
vrednostni obseg in dinamika izplačil enot vzajemnega sklada, 
na podlagi prejetih zahtevkov za odkup in izplačilo investicijskih 
kuponov, ter dejanska struktura in lastnosti_ naložb vzajemnega 
sklada, zagotavljata družbi za upravljanje sirukturno in časovno 
usklajevanje naložb vzajemnega sklada, v skladu z zakonskimi 
določbami tega zakona. 

Izstopna provizija ostane v tem obdobju vzajemnemu skladu do 
prejema odločbe Agencije o uskladitvi vzajemnega sklada z vsemi 
določbami tega zakona, ki veljajo za vzajemni sklad iz 5. poglavja 
tega zakona, in je sestavni del sredstev vzajemnega sklada. 
Izstopne provizije zaračunane od datuma prejema navedene 
odločbe Agencije dalje pa pripadajo družbi za upravljanje. 

12. KAZENSKE DOLOČBE 

Hujše kršitve družbe za upravljanje 
236. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje družba za upravljanje: 

1. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja 
Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za 
upravljanje (prvi odstavek 24. člena); 

2. če s člani uprave in člani nadzornega sveta družbe za 
upravljanje ter njihovimi ožjimi družinskimi člani sklepa posle 
nakupa in prodaje oziroma druge posle, katerih predmet so naložbe 
investicijskih skladov, ki jih upravlja ta družba za upravljanje, 
razen investicijski kuponi oziroma delnice investicijskih skladov 
(28. člen); 

3. če glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, 
ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev oziroma drugih 
poslov, ne razpolaga z ustreznim kapitalom v skladu s prvim 
odstavkom 30. člena tega zakona oziroma s predpisom, ki ga 
izda Agencija na podlagi četrtega odstavka 30. člena tega zakona 
(prvi odstavek 30. člena); 

4. če pridobi poslovni delež oziroma druge pravice v osebni družbi 
oziroma drugi pravni osebi, na podlagi katerih bi lahko neomejeno 
odgovarjala za obveznosti te družbe (prvi odstavek 31. člena); 

5. če je bodisi sama bodisi skupaj z drugimi osebami, povezanimi 
z njo udeležena v drugi pravni osebi v nasprotju z drugim 
odstavkom 31. člena tega zakona; 

6. če ne sestavi letnega poročila z vsebino, določeno s predpisom, 
izdanim na podlagi drugega odstavka 32. člena tega zakona; 

7. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila oziroma 
revidiranega konsolidiranega letnega poročila v rokih, določenih 
v tretjem odstavku 191. člena ZTVP-1; 

8. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila oziroma 
revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja 
v roku in na hačin, določen v prvem odstavku 193. člena ZTVP- 
1 in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi drugega 
odstavka 193. člena ZTVP-1; 

9. če pred vpisom ustanovitve v sodni register ne pridobi dovoljenja 
Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov 
(prvi odstavek 36. člena); 

10. če pred združitvijo z drugo družbo za upravljanje oziroma 
drugo pravno osebo oziroma pred delitvijo ne pridobi dovoljenja 
Agencije (drugi odstavek 36. člena); 

11. če pred ustanovitvijo podružnice v tujini ne pridobi dovoljenja 
Agencije (tretji odstavek 36. člena); 

12. če pred začetkom opravljanja storitev upravljanja finančnega 
premoženja dobro poučenih investitorjev ne pridobi dovoljenja 
Agencije za opravljanje teh storitev (peti odstavek 36. člena); 
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13. če pred odprtjem podružnice v državi članici o tem ne obvesti 
Agencije na način določen v prvem odstavku 42. člena tega 
zakona; 

14. če začne z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja 
investicijskih skladov na območju države članice in o tem ne 
obvesti Agencije na način določen v prvem odstavku 43. člena 
tega zakona; 

15. če storitve upravljanja investicijskih skladov v tujini ne opravlja 
prek podružnice (prvi odstavek 45. člena); 

16. če ustanovi podružnico v tujini brez dovoljenja Agencije (drugi 
odstavek 45. člena); 

17. družba za upravljanje iz prvega odstavka 46. člena tega 
zakona, ki začne poslovati prej, kot je določeno v prvem oziroma 
drugem odstavku 47. člena tega zakona; 

18. družba za upravljanje iz prvega odstavka 50. člena tega 
zakona, ki na ozemlju Republike Slovenije ne opravlja storitev 
upravljanja investicijskih skladov prek podružnice (prvi odstavek 
50. člena); 

19. družba za upravljanje iz prvega odstavka 50. člena tega 
zakona, če pred ustanovitvijo podružnice na ozemlju Republike 
Slovenije ne pridobi dovoljenja Agencije, oziroma če na ozemlju 
Republike Slovenije prodaja in trži investicijske kupone oziroma 
delnice investicijskih skladov, za katere ni dobila dovoljenja 
Agencije (prvi odstavek 51. člena); 

20. če za račun investicijskih skladov, ki jih upravlja, ne sklene 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom (prvi 
odstavek 53. člena); 

21. če s skrbnikom sklepa posle v nasprotju s prepovedjo iz 
prvega odstavka 54. člena tega zakona; 

22. če pred sklenitvijo oziroma pred spremembo pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom ne pridobi dovoljenja 
Agencije (prvi oziroma peti odstavek 59. člena); 

23. če ne loči premoženja investicijskega sklada od svojega 
premoženja in premoženja drugih investicijskih skladov, ki jih 
upravlja, oziroma premoženja iz drugega odstavka 12. člena tega 
zakona na način, določen v členih 61. do 63. tega zakona (60. 
člen); 

24. če premoženje investicijskega sklada nalaga v nasprotju z 
določbami 64., 68., 69. in 70. člena tega zakona oziroma v 
nasprotju s predpisom, ki ga Agencija izda na podlagi 78. člena 
tega zakona; 

25. če za račun investicijskih skladov, ki jih upravlja, pridobi deleže 
delnic oziroma dolžniških vrednostnih papirjev v nasprotju z 
določbami 71. člena tega zakona; 

26. če za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja pridobi 
investicijske kupone oziroma delnice drugih investicijskih skladov 
v nasprotju z določbami 72. člena tega zakona oziroma določbami 
predpisa, ki ga na podlagi 78. člena tega zakona izda Agencija; 

27. če nalaga sredstva investicijskega sklada, ki ga upravlja, v 
standardizirane finančne instrumente in pri tem niso izpolnjeni 
pogoji iz 76. člena tega zakona; 

28. če v primeru iz prvega odstavka 77. člena tega zakona v 
šestih mesecih po prekoračitvi ne zagotovi uskladitve naložb 
investicijskega sklada (drugi odstavek 77. člena); 

29. če ne pripravi letnega oziroma polletnega poročila 
investicijskega sklada na način, z vsebino in v rokih, določenih v 
85. členu tega zakona; 

30. če pred začetkom javne ponudbe investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada oziroma pred začetkom prve javne prodaje 
delnic investicijske družbe ne pridobi dovoljenja Agencije za objavo 
prospekta in izvlečka prospekta (prvi odstavek 96. člena); 

31. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila 
investicijskega sklada, ki ga upravlja, v petnajstih dneh po prejemu 
revizijskega poročila oziroma najkasneje do 15.4. v naslednjem 
letu, ali ne predloži polletnega poročila najkasneje do 15.8. 
posameznega leta (prvi odstavek 101. člena); 

32. če v roku, z vsebino in na način, določen v 102. členu tega 
zakona ter predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 4. točke 105. 
člena tega zakona, ne objavi javno povzetka revidiranega letnega 
poročila in polletnega poročila oziroma ju ne predloži Agenciji na 
način, določen v drugem odstavku 102. člena; 

33. če v rokih, z vsebino in na način, določen s predpisom, ki ga 
Agencija izda na podlagi 5, točke 105. člena, ne objavi pravnega 
oziroma poslovnega dogodka iz prvega odstavka 86. člena tega 
zakona oziroma o njem ne obvesti Agencije oziroma organizatorja 
trga na način, določen v drugem odstavku 103. člena tega zakona; 

34. če krši prepoved uporabe notranje informacije (276. člen ZTVP- 
1 v zvezi z 107. členom tega zakona); 

35. če krši dolžnost poročanja o poslih z investicijskimi kuponi 
vzajemnih skladov oziroma delnicami investicijskih družb (277 
člen ZTVP-1 v zvezi z 107. členom tega zakona); 

36. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov določeno v 109. 
členu tega zakona razen, če gre za primere iz 111. člena tega 
zakona; 

37. če ne organizira poslovanja tako, da je zagotovljeno učinkovito 
varovanje zaupnih podatkov in zaščita pred morebitnimi zlorabami 
teh podatkov (110. člen); 

38. če pred začetkom sprejemanja vplačil investicijskih kuponov 
oziroma postopka za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe 
ne pridobi dovoljenja Agencije za upravljanje tega sklada (116. 
člen oziroma 171. člen); 

39. če za račun investicijskega sklada kot prodajalca sklene 
pogodbo o prodaji vrednostnih papirjev, investicijski sklad pa ob 
njeni sklenitvi ni bil imetnik teh vrednostnih papirjev (78. člen in 
180. člen); 

40. če za račun investicijskega sklada najame dolgoročni kredit 
ali najame kratkoročne kredite, ki presegajo 10% vrednosti 
sredstev investicijskega sklada, ali če najame kratkoročni kredit 
v nasprotju s pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
statutom investicijske družbe (78. člen in 163. člen); 

41. če za račun investicijskega sklada izda poroštvo oziroma 
kakšno drugo obliko jamstva (prvi odstavek 79. člena in 180. 
člen); 

42. če zastavi ali kako drugače obremeni premoženje 
investicijskega sklada (prvi odstavek 81. člena in 180. člen); 

43. če za račun investicijskega sklada posoja vrednostne papirje 
oziroma drugo premoženje investicijskega sklada (drugi odstavek 
81. člena in 180. člen); 
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44. če sklepa za račun investicijskega sklada posle v nasprotju z 
določbami prvega odstavka 137. člena tega zakona (prvi 
odstavek 137. člena in 180. člen); 

45. če ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 
skrbnika ne obvesti o osebah, ki so z njim povezane, oziroma če 
je ne obvešča tekoče o spremembah teh povezav (tretji odstavek 
137. člena in 180. člen); 

46. če prenese upravljanje investicijskega sklada na drugo družbo 
za upravljanje brez dovoljenja Agencije (140. in 183. člen); 

47. če začne postopek za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi 
povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe z vložki, ne 
da bi za to pridobila dovoljenje Agencije (prvi odstavek 157. člena); 

48. če na vpisnih mestih ne zagotovi pogojev, ki jih določi Agencija 
na podlagi drugega odstavka 28. člena ZTVP-1 (28. člen ZTVP-1 
v zvezi s prvim odstavkom 160. člena tega zakona); 

49. če med javno ponudbo delnic investicijske družbe opravi 
pravno dejanje, zaradi katerega se spremenijo pogoji javne 
ponudbe, določeni v prospektu, ali pravic6 imetnikov vrednostnih 
papirjev, kot so navedene v prospektu (27. člen ZTVP-1 v zvezi 
s prvim odstavkom 160. člena tega zakona); 

50. če v petnajstih dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za 
izdajo delnic investicijske družbe, klirinško depotni družbi ne izda 
naloga za izdajo teh delnic v nematerializirani obliki (prvi odstavek 
163. člena); 

51. če investicijska družba pridobi lastne delnice v nasprotju s 
pogoji, določenimi v drugem odstavku 164. člena tega zakona; 

52. če pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni re- 
gister ne pridobi soglasja Agencije k statutu (prvi odstavek 166. 
člena); 

53. če pred vložitvijo predloga za vpis spremembe statuta 
investicijske družbe v sodni register ne pridobi soglasja Agencije 
(prvi odstavek 167. člena); 

54. če zastopa delničarje investicijske družbe pri izvrševanju 
glasovalnih pravic na skupščini investicijske družbe (1. točka 
drugega odstavka 170. člena); 

55. če ob ustanovitvi investicijske družbe začne s postopkom za 
vpis in vplačilo delnic preden pridobi dovoljenje Agencije za 
upravljanje investicijske družbe (171. člen); 

56. če na zahtevo Agencije ne poroča v rokih in na način, ki ga 
določi Agencija na podlagi 203. člena tega zakona in predpisa, ki 
ga izda Agencija na podlagi 204. člena tega zakona; 

57. če ne izpolni odredbe o odpravi kršitev oziroma o tem ne 
poroča Agenciji na način in v roku, ki ga določi Agencija; 

58. če ne izpolni odredbe o odreditvi dodatnega ukrepa iz 207. 
člena tega zakona oziroma o tem ne poroča Agenciji na način in 
v roku, ki ga določi Agencija; 

59. če krši začasno prepoved opravljanja storitev upravljanja 
investicijskih skladov iz prvega odstavka 208. člena tega zakona 
oziroma začasno prepoved opravljanja storitev upravljanja 
finančnega premoženja dobro poučenih investitorjev iz 209. člena 
tega zakona; 

60. če v roku 2 let od uveljavitve tega zakona ne opravi aktivnosti 
navedenih v točkah od 1 do 5*prvega odstavka 244. člena zakona; 

61. če v roku 2 let na vloži zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi 
poslovanja vzajemnega sklada s tem zakonom (drugi odstavek 
244. člena zakona); 

62. če ne vloži zahteve za izdajo soglasij in dovoljenj iz 3. odstavka 
244. člena zakona; 

63. če v roku 18 mesecev od uveljavitve tega zakona na opravi 
dejanj navedenih v prvem odstavku 245. člena zakona; 

64. če v roku 18 mesecev od uveljavitve tega zakona na Agencijo 
ne vloži zahteve za izdajo dovoljenj in soglasij s prilogami, 
navedenih v točkah od 1. do 3. drugega odstavka 245. člena 
zakona; 

65. če najkasneje v šterih letih od uveljavitve tega zakona ne 
uskladiti v celoti naložbe investicijske družbe (4. odstavek 245. 
člena zakona); 

66. če v roku 4 let od uveljavitve zakona na Agencijo ne vloži 
zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja na podlagi 5. 
odstavka 245. člena zakona; 

67. če ne uskladi poslovanja investicijske družbe, ki bo nastala s 
preoblikovanjem ali razdružitvijo pooblaščene investicijske družbe 
po uveljavitvi tega zakona, z določbami tega zakona (dvanajsti 
odstavek 245. člena zakona; 

68. če krši določila 233. člena, 243. člena, 244. člena, 245. člena, 
246. člena, 247. člena, 248. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba družbe za upravljanje, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve družbe za upravljanje 
237. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje družba za upravljanje: 

1. če njena uprava nima najmanj dveh članov oziroma če član 
uprave ne opravlja nalog vodenja poslov družbe za upravljanje s 
polnim delovnim časom (prvi oziroma drugi odstavek 22. člena); 

2. če ne izpolnjuje kadrovskih, tehničnih oziroma organizacijskih 
pogojev, določenih s tem zakonom oziroma s predpisom, ki ga 
izda Agencija na podlagi 29. člena tega zakona; 

3. če ne vodi poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije na način, 
določen v 187. členu ZTVP-1 oziroma predpisu, izdanem na 
podlagi drugega odstavka 32. člena tega zakona; 

4. če o nameravani spremembi dejstev iz prvega odstavka 42. 
člena ne obvesti Agencije najmanj en mesec pred nameravano 
spremembo (peti odstavek 42. člena); 

5. če o nameravani spremembi dejstev iz prvega odstavka 43. 
člena oziroma o pooblastitvi druge osebe za prodajo in trženje 
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, ki jih 
upravlja v državi članici, ne obvesti Agencije najmanj en mesece 
pred nameravano spremembo (četrti in peti odstavek 43. člena); 

6. iz prvega odstavka 46. člena tega zakona, ki ne obvesti Agencije 
o nameravani spremembi podatkov iz 42. člena tega zakona 
najmanj en mesec pred nameravano spremembo (tretji odstavek 
47. člena); 
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7. če skrbniku iz premoženja investicijskega sklada poleg provizije 
iz petega odstavka 53. člena in stroškov, določenih v šestem 
odstavku 53. člena tega zakona, povrne še kakšne druge stroške 
(šesti odstavek 53. člena); 

8. če v primeru prekoračitve iz tretjega odstavka 77. člena tega 
zakona ne obvesti Agencije na način, določen v tretjem odstavku 
77. člena tega zakona; 

9. če za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, ne vodi poslovnih 
knjig, sestavlja knjigovodskih listin, vrednoti knjigovodskih postavk 
in sestavlja letnih in drugih poročil v skladu z določbami tega 
zakona in določbami predpisov, izdanih na njegovi podlagi (1. 
točka prvega odstavka 84. člena); 

10. če ne organizira poslovanja in ne vodi tekoče poslovnih knjig, 
poslovne dokumentacije in druge administrativne oziroma 
poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali 
investicijski sklad posluje v skladu z določbami tega zakona in 
določbami predpisov izdanih na njegovi podlagi (2. točka prvega 
odstavka 84. člena); 

11. če ne vodi evidence imetnikov investicijskih kuponov za vsak 
vzajemni sklad, ki ga upravlja (drugi odstavek 84. člena); 

12. če ne izračunava čiste vrednosti premoženja investicijskega 
sklada na način in v rokih, določenih v 87. členu tega zakona in 
predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 89. člena tega zakona; 

13. če Agenciji v zvezi z vsakim investicijskim skladom, ki ga 
upravlja, mesečno ne poroča na način, z vsebino in v rokih 
določenih v 88. členu tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija 
na podlagi 89. člena tega zakona; 

14. če pred spremembo oziroma dopolnitvijo prospekta oziroma 
izvlečka prospekta ne pridobi dovoljenja Agencije (četrti odstavek 
96. člena); 

15. če v rokih, določenih s tem zakonom za predložitev 
revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila Agenciji, 
ne dopolni prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz letnega 
poročila oziroma polletnega poročila in ju predloži Agenciji (prvi in 
drugi odstavek 97. člena); 

16. če vlagateljem pred pristopom k pravilom upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma pred vpisom in vplačilom delnic 
investicijske družbe, ne izroči brezplačno izvlečka prospekta na 
način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 3. 
točke 105. člena tega zakona; 

17. če vlagateljem na njihovo zahtevo ne zagotovi prospekta na 
način in pod pogoji, določenimi v prvem in drugem odstavku 99. 
člena tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 3. 
točke 105. člena tega zakona; 

18. če javna objava, ki vsebuje povabilo k vplačilu investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe, 
ne vsebuje opozorila vlagateljem o pravici zahtevati izročitev 
prospekta po 99. členu tega zakona (tretji odstavek 99. člena); 

19. če imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma 
delnic investicijske družbe na njegovo zahtevo ne izroči 
brezplačno izvod revidiranega letnega oziroma polletnega poročila 
na način, določen v drugem odstavku 101. člena in s predpisom, 
ki ga izda Agencija na podlagi 3. točke 105. člena tega zakona; 

20. če organizatorju trga vrednostnih papirjev ne predloži 
revidiranega letnega in polletnega poročila investicijske družbe, 
ki jo upravlja, in s katere delnicami se trguje na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev (tretji odstavek 101. člena); 

21. če v rokih, z vsebino in na način, določen s predpisom, ki ga 
izda Agencija na podlagi 6. in 7. točke 105. člena tega zatona 
javno ne objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu iz 
104. člena tega zakona oziroma drugih podatkov in informacij, 
določenih s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 6. in 7. 
točke 105. člena tega zakona; 

22. če pred spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada ne 
pridobi soglasja Agencije (prvi odstavek 121. člena); 

23. če po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja 
vzajemnega sklada o tem ne obvesti imetnikov investicijskih 
kuponov in javnosti na način, določen v petem in šestem odstavku 
121. člena tega zakona in predpisom, ki ga izda Agencija na 
podlagi osmega odstavka 121. člena tega zakona; 

24. če si poleg provizije za upravljanje in stroškov, ki so skladno 
z določbami drugega odstavka 124. člena določeni s pravili 
upravljanja vzajemnega sklada, iz premoženja vzajemnega sklada 
opravi še druga izplačila; 

25. če ne izda investicijskega kupona v petih delovnih dneh po 
koncu obračunskega obdobja, v katerem je bilo opravljeno vplačilo 
na poseben denarni račun vzajemnega sklada (drugi odstavek 
132. člena); 

26. če imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne 
vrednosti na način in v roku iz 134. člena tega zakona; 

27. če za račun investicijskega sklada sklene posel nakupa ali 
prodaje, katerega predmet so vrste naložb, ki so, v nasprotju z 
določbami tega zakona oziroma s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada oziroma z investicijsko politiko, določeno v statutu 
investicijske družbe (četrti odstavek 137. člena in 180. člen); 

28. če po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja o 
prenosu upravljanja investicijskega sklada ne obvesti javnosti in 
imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma 
imetnikov delnic investicijske družbe na način in v rokih, določenih 
s prvim in drugim odstavkom 143. člena tega zakona ter predpisu, 
ki ga izda Agencija na podlagi tretjega odstavka 143. člena (143. 
člen, peti odstavek 146. člena, 183. člen in prvi odstavek 185. 
člena); 

29. če po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega 
sklada o tem ne obvesti Agencije, imetnikov investicijskih kuponov 
oziroma javnosti na način, določen v prvem do tretjem odstavku 
149. člena tega zakona oziroma predpisu, ki ga izda Agencija na 
podlagi četrtega odstavka 149. člena tega zakona; 

30. če po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega 
sklada opravi izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona 
oziroma sprejme pristopno izjavo o pristopu k pravilom 
vzajemnega sklada (prvi in drugi odstavek 150. člena); 

31. če si po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega 
sklada izplača provizijo za upravljanje v nasprotju z določbami 
tretjega odstavka 150. člena tega zakona; 

32. če investicijska družba, ki jo upravlja, opravlja dejavnosti v 
nasprotju z določbami prvega odstavka 153. člena tega zakona; 

33. če najpozneje sedem dni pred začetkom javne ponudbe delnic 
investicijske družbe Agenciji ne predloži prospekta (prvi odstavek 
26. člena ZTVP-1 v zvezi s prvim odstavkom 144. člena ZISDU); 

34. če se končna vsebina prospekta razlikuje od prospekta, ki ga 
je odobrila Agencija (drugi odstavek 26. člena ZTVP-1 v zvezi s 
prvim odstavkom 160. člena tega zakona); 
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35. če pred začetkom postopka za vpis in vplačilo delnic 
investicijske družbe ne objavi javnega poziva za vpis in vplačilo 
delnic oziroma če objavljeni poziv ne vsebuje podatkov, določenih 
v drugem odstavku 161. člena tega zakona, drugem odstavku 
31. člena ZTVP-1 in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 
tretjega odstavka 161. člena tega zakona; 

36. če v treh delovnih dneh po izdaji delnic investicijske družbe ne 
zagotovi izpolnitve pogojev za začetek organiziranega trgovanja 
s temi delnicami oziroma če v istem roku, šteto od izdaje delnic 
ob ustanovitvi delniške družbe ne vloži zahteve za uvrstitev delnic 
v borzno kotacijo (drugi odstavek 163. člena); 

37. če si izplačuje provizijo za upravljanje investicijske družbe v 
nasprotju z določbami statuta oziroma določbami 177. člena tega . 
zakona; 

38. če si poleg provizije za upravljanje, ustanovitvenih stroškov iz 
176. člena tega zakona in stroškov, ki so skladno z določbami 
drugega odstavka 178. člena tega zakona določeni s statutom 
investicijske družbe, iz sredstev investicijske družbe izplačuje 
še druga plačila; 

39. če naslednji delovni dan po zasedanju skupščine investicijske 
družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti 
Agencije (prvi odstavek 189. člena); 

40. če v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske 
družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti 
delničarjev investicijske družbe na način, določen s predpisom, 
ki ga izda Agencija na podlagi četrtega odstavka 189. člena tega 
zakona (drugi odstavek 189. člena); 

41. če v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske 
družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti 
javnosti na način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na 
podlagi četrtega odstavka 189. člena tega zakona (tretji odstavek 
189. člena); 

42. če Agenciji ne poroča na način in v rokih, določenih v 202. 
členom tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 
181. člena tega zakona; 

43. če krši določilo 214. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba družbe za upravljanje, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

Hujše kršitve skrbnika 
238. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje skrbnik: 

1. če ne zagotovi, da se čista vrednost sredstev investicijskega 
sklada izračunava v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, in pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
statutom investicijske družbe (5. točka drugega odstavka 53. 
člena); 

2. če ne zagotovi, da se čista vrednost enote vzajemnega sklada 
izračunava v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in pravili vzajemnega sklada (2. točka tretjega odstavka 
53. člena); 

3. če z družbo za upravljanje sklene posel nakupa ali prodaje 
oziroma drug posel, katerega predmet je naložba investicijskega 
sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve in ki ga upravlja 
ta družba za upravljanje (prvi odstavek 54. člena); 
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4. če pridobi investicijske kupone oziroma delnice investicijskega 
sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve (drugi odstavek 
54. člena); 

5. če za vsak investicijski sklad, za katerega opravlja skrbniške 
storitve, ne odpre posebnega računa v skladu z drugim odstavkom 
61. člena tega zakona; 

6. če vrednostnih papirjev, ki so bili izdani kot pisne listine in niso 
v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, ne hrani ločeno od 
vrednostnih papirjev drugega investicijskega sklada in drugih 
vrednostnih papirjev, ki jih hrani (tretji odstavek 61. člena); 

7. če izroči vrednostne papirje investicijskega sklada v hrambo 
banki oziroma drugi finančni organizaciji v nasprotju z določbami 
četrtega odstavka 61. člena tega zakona; 

8. če izvrši nalog družbe za upravljanje za izplačilo v breme 
posebnega denarnega računa investicijskega sklada, ki je v 
nasprotju s tem zakonom in pravili vzajemnega sklada oziroma 
statutom investicijske družbe (četrti odstavek 63. člena); 

9. če izda družbi za upravljanje soglasje za najetje kredita za 
račun investicijskega sklada, čeprav so pogoji kredita manj ugodni 
kot običajni tržni pogoji (četrti odstavek 78. člena); 

10. če sklene posel s investicijskim skladom, za katerega opravlja 
skrbniške storitve (3. točka prvega odstavka 137. člena in 180. 
člen); 

11. če ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 
družbe za upravljanje ne obvesti o vseh osebah, ki so z njo 
povezane, oziroma je tekoče ne obvesti o vsaki spremembi teh 
povezav (drugi odstavek 137. člena in 180. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba skrbnika, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve skrbnika 
239. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje skrbnik: 

1. če ne zagotovi, da se provizija, do katere je upravičena družba 
za upravljanje, obračunava v skladu s tem zakonom in pravili 
vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe (6. 
točka drugega odstavka 53. člena); 

2. če ne zagotovi, da prodaja, izdaja, odkup in izplačilo vrednosti 
investicijskih kuponov poteka v skladu z določbami tega zakona 
in pravili upravljanja vzajemnega sklada (1. točka tretjega odstavka 
53. člena); 

3. če ne zagotovi, da prva prodaja in izdaja delnic investicijske 
družbe poteka v skladu z določbami tega zakona in statutom 
investicijske družbe (1. točka četrtega odstavka 53. člena); 

4. če ne zagotovi, da odkup lastnih delnic investicijske družbe 
poteka v skladu z določbami tega zakona in statutom Investicijske 
družbe (2. točka četrtega odstavka 53. člena); 

5. če v roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni prenos 
upravljanja vzajemnega sklada iz 145. člena tega zakona ne opravi 
postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo 
pogoje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada in so 
pripravljene prevzeti upravljanje vzajemnega sklada (prvi odstavek 
146. člena); 
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6. če roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni prenos 
upravljanja investicijske družbe iz 184. člena tega zakona ne 
opravi postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki 
izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijske družbe in 
so pripravljene prevzeti upravljanje investicijske družbe (prvi 
odstavek 185. člena v zvezi s prvim odstavkom 146. člena); 

7. če v primerih iz 147. člena tega zakona ne začne likvidacije 
investicijskega sklada (prvi odstavek 147. člena in drugi odstavek 
185. člena); 

8. če ne izpolni obveznosti iz petega odstavka 149. člena oziroma 
petega odstavka 189. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba skrbnika, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Kršitve drugih oseb 
240. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 

1. če zbira denarna sredstva oziroma posreduje pri zbiranju 
denarnih sredstev oziroma kako drugače zagotavlja pogoje za 
zbiranje denarnih sredstev v nasprotju s tretjim odstavkom 2. 
člena tega zakona (četrti odstavek 2. člena); 

2. če v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona ali v nasprotju z četrtim in petim odstavkom 5. člena ter v 
nasprotju s 6. členom tega zakona opravlja storitve upravljanja 
investicijskih skladov; 

3. če javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja 
pogoje za prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada v 
nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona (peti odstavek 
9. člena); 

4. če javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja 
pogoje za prodajo delnic investicijske družbe v nasprotju s četrtim 
odstavkom 10. člena tega zakona (peti odstavek 10. člena); 

5. upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če ne sklene 
pogodbo o opravljanju skrbniških storitev (prvi odstavek 216. 
člena); 

6.upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če se ne opravi 
revidiranje poslovanja vzajemnega pokojninskega sklada.s strani 
pooblaščenega revizorja (prvi odstavek 217. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 3.000 do 450.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba če: 

1. zbira denarna sredstva oziroma posreduje pri zbiranju denarnih 
sredstev oziroma kako drugače zagotavlja pogoje za zbiranje 
denarnih sredstev v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega 
zakona (četrti odstavek 2. člena); 

2. v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov; 

3. javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja 
pogoje za prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada v 

nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona (peti odstavek 
9. člena); 

4. javno ponuja, posredujejo pri prodaji ali kako drugače 
zagotavljajo pogoje za prodajo delnic investicijske družbe v 
nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena tega zakona (peti 
odstavek 10. člena). 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Uskladitev družb za upravljanje 
241. člen 

(1) Družbe za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov na podlagi 
ZISDU, nadaljujejo s poslovanjem kot družbe za upravljanje po 
tem zakonu. 

(2) Družbe za upravljanje iz prvega odstavka tega člena morajo 
uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena morajo družbe za 
upravljanje uskladiti svoje poslovanje s prvim odstavkom 22. člena, 
s 30. in z 31. členom tega zakona v enem letu od uveljavitve tega 
zakona. 

(4) Družba za upravljanje iz prvega odstavka tega člena mora 
Agenciji v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona predložiti 
poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena ter in ji 
priložiti dokaze o uskladitvah. 

(5) Če družba za upravljanje ravna v nasprotju z drugim oziroma 
četrtim odstavkom tega člena, ji lahko Agencija začasno prepove 
opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma 
odvzame dovoljenje. 

(6) Četrti in peti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi 
za uskladitve iz tretjega odstavka tega člena. 

Člani uprav družbe za upravljanje 
242. člen 

Za osebo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave družbe za upravljanje na podlagi ZISDU, se šteje, da ima 
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za 
upravljanje po tem zakonu. 

Kvalificirani deleži v družbi za upravljanje 
243. člen 

(1) Za osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona imetniki 
kvalificiranih deležev oziroma deležev iz drugega odstavka 19. 
člena tega zakona v družbi za upravljanje, se šteje, da so z 
uveljavitvijo tega zakona pridobile dovoljenje Agencije iz prvega 
oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje mora v roku osmih dni po uveljavitvi 
tega zakona Agencijo obvestiti o imetnikih iz prvega odstavka 
tega člena in višini njihovih deležev. Obvestilu iz prejšnjega stavka 
mora priložiti izpisek iz sodnega registra, če je organizirana kot 
družba z omejeno odgovornostjo, oziroma izpisek iz delniške 
knjige, če je organizirana kot delniška družba. 
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Uskladitev vzajemnih skladov 
244. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki ob uveljavitvi tega zakona upravlja 
vzajemni sklad na podlagi ZISDU, mora v 2 letih od uveljavitve 
tega zakona: 

1. s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev 
za vzajemni sklad, ki ga upravlja, 

2. uskladiti prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada 
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, 

3. uskladiti pravila upravljanja vzajemnega sklada z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 

4. uskladiti naložbe vzajemnega sklada z določbami tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, in 

5. uskladiti poslovanje vzajemnega sklada z drugimi določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) Družba za upravljanje iz prvega odstavka tega člena mora v 
dveh letih od uveljavitve tega zakona na Agencijo vložiti zahtevo 
za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja vzajemnega sklada s 
tem zakonom. Zahtevi iz prejšnjega stavka mora priložiti poročilo 
o uskladitvah iz prvega odstavka tega člena, izvod prospekta, 
izvlečka prospekta ter pravil upravljanja vzajemnega sklada, 
fotokopijo pogodbe sklenjene s skrbnikom in mnenje revizorja, iz 
katerega izhaja, da naložbe vzajemnega sklada ustrezajo 
določbam tega zakona o naložbah vzajemnega sklada. 

(3) Hkrati z vložitvijo zahteve za izdajo odločbe iz drugega 
odstavka tega člena mora družba za upravljanje vložiti zahteve 
za izdajo naslednjih dovoljenj oziroma soglasij po tem zakonu: 

1. za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe s skrbnikom, 
Z za izdajo dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka prospekta 

in 
3. za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega 

sklada. 

(4) Če Agencija na podlagi poročila iz drugega odstavka tega 
člena in drugih podatkov in dokazov ugotovi, da je družba za 
upravljanje uskladila poslovanje vzajemnega sklada z določbami 
tega zakona in plačala tarifo Agenciji za vodenje postopka, izda 
odločbo, s katero ugotovi, da je uskladitev opravljena. 

(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo odločbe o uskladitvi iz drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja 118. člen tega zakona. 

(6) Če družba za upravljanje v osemnajstih mesecih od uveljavitve 
tega zakona ne vloži zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi iz 
drugega odstavka tega člena oziroma če Agencija zavrže oziroma 
zavrne zahtevo za Izdajo odločbe o uskladitvi iz drugega odstavka 
tega člena, Agencija družbi za upravljanje z odredbo o odpravi 
kršitev določi dodaten rok, ki ne sme biti krajši od petnajstih dni in 
ne daljši od dveh mesecev za izpolnitev obveznosti iz prvega do 
tretjega odstavka tega člena. 

(7) V primeru iz petega odstavka tega člena lahko Agencija družbi 
za upravljanje tudi začasno prepove upravljanje vzajemnega 
sklada. Za začasno prepoved upravljanja vzajemnega sklada se 
smiselno uporabljajo drugi, četrti in peti odstavek 208. člena ter 
tretji do šesti odstavek 221. člena tega zakona. 

(8) Če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo o 
odpravi kršitev iz šestega odstavka tega člena, nastopi razlog za 
odvzem dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov družbi za upravljanje. V tem primeru se opravi prisilni 

prenos vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje v 
skladu z določbami podpoglavja 5.7.2. tega zakona. V kolikor 
prisilni prenos ni mogoč mora skrbnik začeti likvidacijo vzajemnega 
sklada v skladu z določbami 5.8. poglavja tega zakona. 

(9) Do popolne uskladitve vzajemnega sklada iz ZISDU z 
določbami tega zakona o vzajemnih skladih, mora vzajemni sklad 
iz ZISDU v imenu nositi oznako »poseben« vzajemni sklad, po 
uskladitvi z vsemi določbami tega zakona pa oznako »vzajemni 
sklad«. 

(10) Pravila upravljanja vzajemnega sklada, prospekt in vsa 
promocijska literatura morata v imenu oziroma firmi vsebovati 
označbo »poseben vzajemni sklad«, kot je opredeljena v prvem 
odstavku 11. člena tega zakona toliko časa, dokler se vzajemni 
sklad ne uskladi z določbami 4.3. poglavja tega zakona o naložbah 
investicijskih skladov in z drugimi določbami tega zakona. 

Uskladitev investicijskih družb 
245. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki ob uveljavitvi tega zakona upravlja 
investicijsko družbo iz ZISDU, mora v roku 18 mesecev od 
uveljavitve tega zakona: 
1. s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev 

za investicijsko družbo, ki jo upravlja, 
2. uskladiti prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe 

z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, 

3. uskladiti statut investicijske družbe z določbami tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 

4. uskladiti poslovanje investicijske družbe z drugimi določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 

ter Agenciji predložiti dokazila o vpisu spremembe dejavnosti in 
firme investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske 
družbe, v sodni register. 

(2) Družba za upravljanje iz prejšnjega odstavka mora v roku 18 
mesecev od uveljavitve tega zakona vložiti na Agencijo zahteve 
za Izdajo naslednjih dovoljenj oziroma soglasij po tem zakonu: 
1. za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe s skrbnikom, 
2. za izdajo dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka 

prospekta, in 
3. za izdajo soglasja k spremembam statuta investicijske družbe 
ter zahtevi priloži poročilo o usklajevanju naložb investicijske 
družbe z določbami tega zakona od datuma preoblikovanja iz 
pooblaščene investicijske družbe dalje. 

(3) Za investicijske družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona poslujejo 
kot investicijske družbe na podlagi ZISDU, veljajo prva štiri leta 
oo uveljavitvi tega zakona naslednje izjeme od pravil o naložbah 
in izpostavljenosti investicijske družbe do posameznih oseb: 

1. premoženje investicijske družbe lahko predstavljajo tudi 
naložbe v nepremičnine, ki niso nepremičnine iz drugega 
odstavka 64. člena tega zakona, 

2. vrednost vrst naložb iz tretjega odstavka 64. člena tega 
zakona skupaj ne sme presegati 40 % vrednosti sredstev 
investicijske družbe, 

(4) Družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo iz 
prejšnjega odstavka, mora takoj pričeti z usklajevanjem 
poslovanja, naložb in izpostavljenosti investicijske družbe do 
posamezne osebe ter najkasneje v štirih letih od uveljavitvi tega 
zakona, v celoti uskladiti tudi naložbe in izpostavljenost 
investicijske družbe do posamezne osebe. 
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(5) Družba za upravljanje mora v roku 4 let od uveljavitve tega 
zakona vložiti na Agencijo zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi 
poslovanja investicijske družbe z določbami tega zakona. Zahtevi 
mora priložiti poročilo skrbnika o uskladitvah naložb in 
izpostavljenosti do posameznih oseb, v katerem morajo biti 
podrobno opisane morebitne neusklajenosti, izvod prospekta in 
izvlečka prospekta, fotokopijo pogodbe sklenjene s skrbnikom, 
fotokopijo statuta iz prvega odstavka tega člena, dokazila o plačilu 
takse Agenciji za vodenje postopka in mnenje revizorja, iz katerega 
izhaja, da naložbe in izpostavljenosti investicijske družbe do 
posameznih oseb ustrezajo določbam tega zakona, ki veljajo za 
investicijske družbe iz 6. poglavja tega zakona. 

(6) Če Agencija na podlagi poročila iz petega odstavka tega člena 
in drugih podatkov in dokazov ugotovi, da je družba za upravljanje 
uskladila poslovanje investicijske družbe z določbami tega zakona 
in plačala tarifo Agenciji za vodenje postopka, izda odločbo, s 
katero ugotovi, da je uskladitev opravljena. 

(7) Za odločanje o zahtevi za izdajo odločbe o uskladitvi iz petega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja 173. člen tega zakona. 

(8) Če družba za upravljanje v roku 4 let od uveljavitve tega 
zakona ne vloži zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi iz petega 
odstavka tega člena oziroma če Agencija zavrže oziroma zavrne 
zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi, Agencija družbi za 
upravljanje z odredbo o odpravi kršitev določi dodaten rok, ki ne 
sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši od dveh mesecev za 
izpolnitev obveznosti iz prvega, drugega, četrtega in petega 
odstavka tega člena. 

(9) Če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo o 
odpravi kršitev iz osmega odstavka tega člena, nastopi razlog za 
odvzem dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov družbi za upravljanje. V tem primeru se opravi prisilni 
prenos investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje v 
skladu z določbami podpoglavja 6.4.2. tega zakona. V kolikor 
prisilni prenos ni mogoč mora skrbnik začeti likvidacijo investicijske 
družbe v skladu z določbami 6.5. poglavja tega zakona. 

(10) Do popolne uskladitve investicijske družbe iz IV. poglavja 
ZISDU z določbami tega zakona o investicijski družbi, mora 
investicijska družba iz IV. poglavja ZISDU v firmi nositi oznako 
»posebna« investicijska družba, po uskladitvi z vsemi določbami 
tega zakona pa oznako »investicijska družba«. 

(11) Statut investicijske družbe, kot tudi prospekt in vsa 
promocijska literatura morata v imenu oziroma firmi vsebovati 
označbo »posebna investicijska družba«, kot je opredeljena v 
prvem odstavku 11. člena tega zakona toliko časa, dokler se 
investicijska družba ne uskladi z določbami 4.3. poglavja tega 
zakona o naložbah investicijskih skladov in z drugimi določbami 
tega zakona. 

(12) Za uskladitev z določbami tega zakona veljajo za investicijske 
družbe, ki bodo nastale s preoblikovanjem oziroma uskladitvijo 
pooblaščenih investicijskih družb na podlagi ZISDU in ZPSPID 
po uveljavitvi tega zakona, določbe tega člena in druge določbe 
tega zakona, pri čemer pričnejo posamezni roki iz tega člena teči 
od datuma prejema odločbe Agencije o preoblikovanju 
pooblaščene investicijske družbe v investicijsko družbo. 

Uskladitev javnih finančnih holdingov 
246. člen 

(1) Javni finančni holding, ki ob uveljavitvi tega zakona posluje 
kot redna delniška družba nastala na podlagi ZISDU, mora 
Agenciji v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona predložiti: 

podrobni načrt usklajevanja z določbami tega zakona o javnih 
finančnih holdingih za celotno obdobje do popolne uskladitve, 
v katerem opredeli predvidene ukrepe za izvedbo uskladitve 
z določbami tega zakona o javnih finančnih holdingih in način 
uskladitve naložb, poslovanja ter lastniške strukture ter 
predvidene ukrepe povezane z varstvom delničarjev teh 
družb, in 
izjavo prvih treh največjih delničarjev družbe o povezanosti 
in načinu povezanosti z desetimi največjimi delničarji te 
družbe. 

Ne glede na določbe prejšnjega stavka mora javni finančni hol- 
ding, ki nastane po uveljavitvi tega zakona s preoblikovanjem 
pooblaščene investicijske družbe, v 30 dneh po zasedanju 
skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki je odločala o 
preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe v javni finančni 
holding, Agenciji predložiti: 

dokumentacijo iz prve in druge alinee prejšnjega stavka, in 
izvod zapisnika skupščine delničarjev in vseh prilog k temu 
zapisniku, iz katerih bodo razvidna glasovanja posameznih 
delničarjev o posameznih predlaganih skupščinskih sklepih. 

Načrt usklajevanja mora pisno odobriti nadzorni svet javnega 
finančnega holdinga. Javni finančni holding mora pisne odobritve 
nadzornega sveta predložiti Agenciji hkrati z dokumentacijo iz 
prve in druge alinee prvega oziroma drugega stavka tega 
odstavka. 

Javni finančni holding mora tekoče obveščati Agencijo o vseh 
pomembnih dejstvih, ki bi nastala v postopku usklajevanja z 
določbami tega zakona o javnih finančnih holdingih. 

Javni finančni holding prične tekoče poročati Agenciji o 
usklajevanju z določbami tega zakona o javnih finančnih holdingih 
v rokih, z vsebino in na način ki jih predpiše Agencija. 

(2) Javni finančni holding, ki ob uveljavitvi tega zakona posluje 
kot redna delniška družba nastala na podlagi ZISDU, mora takoj 
pričeti z usklajevanjem in se najkasneje v roku 2 let od uveljavitve 
tega zakona uskladiti z določbami tega zakona o javnih finančnih 
holdingih in izvršiti vpis glavne dejavnosti holdingov v sodni re- 
gister. 

(3) Najkasneje do izteka roka iz prejšnjega odstavka mora 
neodvisni pooblaščeni revizor revidirati uskladitev javnega 
finančnega holdinga z določbami 233. člena ter z določbami tega 
člena in izdelati poročilo. 

Revizorjevo poročilo mora vsebovati mnenje o usklajenosti javnega 
finančnega holdinga z določbami tega zakona o javnem finančnem 
holdingu. 

Revizorjevo poročilo je sestavni del letnega poročila javnega 
finančnega holdinga. 
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(4) Javni finančni holding mora do roka iz drugega odstavka tega 
člena na Agencijo vložiti zahtevo za izdajo odločbe o usklajenosti 
z določbami tega zakona o javnih finančnih holdingih. 

Zahtevi mora priložiti poročilo o uskladitvi in eventuelnih 
neuskladitvah, fotokopijo statuta, izpiskov iz sodnega registra, 
dokazilo o priglasitvi vpisa spremembe dejavnosti v sodni regis- 
ter z žigom sodnega registra, izpisek iz delniške knjige družbe s 
stanjem delničarjev, ki ni starejši od 45 dni, zadnje letno poročilo 
in poročilo revizorja iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če Agencija na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka tega 
člena in pozitivnega mnenja revizorja ter drugih podatkov in 
dokazov ugotovi, da se je finančni holding uskladil z določbami 
tega zakona o javnih finančnih holdingih in da je plačal takso za 
vodenje postopka, izda odločbo, s katero ugotovi, da je uskladitev 
opravljena. 

(6) Za redne delniške družbe, ki bodo nastale s preoblikovanjem 
pooblaščenih investicijskih družb na podlagi ZISDU in ZPSPID 
po uveljavitvi tega zakona, veljajo določbe 233. člena in tega 
člena, pri čemer pričnejo posamezni roki iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena teči od datuma odločbe Agencije o 
preoblikovanju oziroma razdružitvi pooblaščene investicijske 
družbe v javni finančni holding dalje. 

Preoblikovanje investicijskih skladov 
247. člen 

Vzajemni sklad oziroma investicijska družba, ki je prejela odločbo 
Agencije iz četrtega odstavka 243. člena oziroma iz šestega 
odstavka 244. člena tega zakona o usklajenosti z določbami tega 
zakona o vzajemnih skladih iz 5. poglavja oziroma o investicijskih 
družbah iz 6. poglavja tega zakona, ne smejo uskladiti svojega 
poslovanja oziroma naložb ali se preoblikovati v investicijske 
sklade, ki jih ta zakon ne ureja oziroma v »posebne« investicijske 
sklade ali investicijsko družbo tveganega kapitala. 

Preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad 
248. člen 

(1) Investicijska družba se lahko preoblikuje v vzajemni sklad na 
podlagi sklepa skupščine investicijske družbe, in sicer pod 
naslednjimi pogoji: 

1. če posamezen delničar investicijske družbe pridobi delež vseh 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je enak njegovemu 
deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe, 
2. če je izstopna provizija, določena s pravili upravljanja vzajemnega 
sklada, skladna s tretjim odstavkom 238. člena tega zakona, 
3. provizija za upravljanje ni višja od provizije iz 177. člena tega 
zakona. 

(2) V primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad 
mora družba za upravljanje, ki je upravljala investicijsko družbo, 
prenesti celotno premoženje investicijske družbe, skupaj z vsemi 
obveznostmi, na vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba za 
upravljanje, investicijska družba pa preneha brez posebnega 
postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni regis- 
ter. 

(3) V primeru oddelitve dela investicijske družbe v vzajemni sklad 
se sorazmerni del premoženja investicijske družbe prenese na 
vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba za upravljanje, 
investicijska družba pa za znesek prenesenega premoženja 
zmanjša svoj osnovni kapital ter se preoblikuje v investicijsko 
družbo, in sicer z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v 
sodni register. 

(4) V primeru preoblikovanja po tem členu mora družba za 
upravljanje imetnikom izdati investicijske kupone vzajemnega 
sklada v osmih dneh po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala 
oziroma prenehanju investicijske družbe v sodni register. 

(5) Za preoblikovanje ali oddelitev dela investicijske družbe v 
vzajemni sklad po tem členu se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o ustanovitvi vzajemnega sklada. 

(6) V primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad 
po tem členu, je dolžna družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni 
sklad, vsem imetnikom kuponov, ki želijo biti izplačani, obračunati 
izstopno provizijo v višini iz tretjega odstavka 238. člena tega 
zakona. Tako izračunana izstopna provizija povečuje sredstva 
vzajemnega sklada. 

Dodatne določbe preoblikovanja v vzajemni sklad 
249. člen 

(1) Pristojni organ javnega finančnega holdinga, ki oddeli del naložb 
v vzajemni sklad oziroma družba za upravljanje, ki upravlja 
pooblaščeno investicijsko družbo katere delničarji so sprejeli na 
skupščini sklep o oddelitvi dela sredstev oziroma preoblikovanju 
v vzajemni sklad, mora opraviti naslednje aktivnosti: 
1. s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev 
za novo oblikovani vzajemni sklad, ki ga bo upravljala, 
2. izdelati prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada, 
3. sprejeti pravila upravljanja vzajemnega sklada, 
4. vložiti zahtevo Agenciji za izdajo dovoljenja za upravljanje 
vzajemnega sklada v skladu 100. členom tega zakona, 
5. uskladiti naložbe vzajemnega sklada v skladu z določbami 
desetega odstavka tega člena zakona in z drugimi določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter 
6. uskladiti poslovanje z drugimi določbami tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za vzajemni sklad, 
pristojni organ javnega finančnega holdinga pa tudi skleniti 
pogodbo z družbo za upravljanje, ki bo upravljala vzajemni sklad. 

(2) Družba za upravljanje mora pred začetkom sprejemanja vplačil 
in pred začetkom izvrševanja izplačil enot novo oblikovanega 
vzajemnega sklada pridobiti dovoljenje Agencije za upravljanje 
vzajemnega sklada. 

(3) Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada 
mora vložiti družba za upravljanje in zahtevi priložiti: 
- izvod prospekta in izvlečka prospekta, 
- fotokopijo pogodbe sklenjene s skrbnikom, 
- izvod pravil upravljanja iz 3. točke petega odstavka tega člena, 
- dokazilo o plačilu takse Agenciji za vodenje postopka in 
- drugo dokumentacijo iz 100. člena tega zakona. 

(4) Hkrati z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka, mora družba za upravljanje vložiti zahteve za izdajo 
naslednjih dovoljenj oziroma soglasij po tem zakonu: 
1. za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe s skrbnikom, 
2. za izdajo dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka prospekta, 
3. za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada. 

(5) Za odločanje o izdaji dovoljenja za upravljanje vzajemnega 
sklada se smiselno uporabljajo določbe 101. člena tega zakona 

Izdaja predpisov 
250. člen 

(1) Agencija mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega 
zakona izdati predpise na podlagi tega zakona, potrebne za 
uskladitev poslovanja družbe za upravljanje in za uskladitev 
poslovanja vzajemnih skladov oziroma Investicijskih družb. 
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(2) Agencija mora v roku osmih mesecev od uveljavitve tega 
zakona izdati preostale predpise na podlagi tega zakona, ki niso 
predpisi iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona veljajo predpisi, 
izdani na podlagi ZISDU. 

Razveljavitev predpisov 
251. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona nehajo veljati: 

1. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94, 68/96-odl. US, 25/97,10/98, 26/99 in 
56/99), razen X. poglavje tega zakona, v delu, ki se nanaša 
na pooblaščeno investicijsko družbo oziroma pooblaščeno 
družbo za upravljanje, ki upravlja samo pooblaščene 
investicijske družbe ter preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb, 
2. tretji in četrti odstavek 335. člena, 379. člen in 380. člen 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00 in 109/91), 
1. peti odstavek 33. člena Zakona o prvem pokojninskem 
skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
(Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99), 
2. 80. člen Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97), in 
3. 9. člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih 
(Uradni list RS, št. 23/99). 

(2) Ne glede na določbe 1. točke prvega odstavka tega člena se 
za omejitev naložb pooblaščenih investicijskih družb uporablja 
tudi četrti odstavek 76. člena tega zakona. 

Začetek uporabe posameznih določb zakona 
252. člen 

(1) Določbe 3. točke drugega odstavka 5. člena, petega odstavka 
19. člena, 41. do 44. člena, 46. do 49. člena, 95. člena, 2. točke 

tretjega odstavka in 1. točke petega odstavka 228. člena, 229. 
člena in 230. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena 
se: 
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža 

osebe države članice uporablja tretji odstavek 20. člena tega 
zakona, 

2. za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov izven 
območja Republike Slovenije uporablja 45. člen tega zakona, 

3. za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družb 
za upravljanje držav članic uporablja 50. do 52. člen tega 
zakona, 

4. za posredovanje podatkov in odločanje o zaprosilih nadzornih 
organov držav članic uporabljajo določbe 3. točke tretjega 
odstavka in 2. točke petega odstavka 228. člena tega zakona. 

(3) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se: 
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža 

osebe države članice preneha uporabljati tretji odstavek 20. 
člena tega zakona, 

2. za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov izven 
območja Republike Slovenije preneha uporabljati 45. člen tega 
zakona, 

3. za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družb 
za upravljanje držav članic preneha uporabljati 50. do 52. člen 
tega zakona, 

4. za posredovanje podatkov in odločanje o zaprosilih nadzornih 
organov držav članic preneha uporabljati 3. točka tretjega 
odstavka in 2. točka petega odstavka 228. člena tega zakona. 

Uveljavitev zakona 
253. člen 

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

1. TEMELJNE DOLOČBE (1. poglavje) 

V prvem odstavku 1. člena predloga je določena splošna definicija 
investicijskega sklada glede na namen njegovega delovanja v 
skladu z drugim odstavkom 1. člena Direktive 2001/108/EC, in 
sicer ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri se ta 
podjem opravlja (primerjajprvi odstavek 1. člena predloga zakona 
in tretji odstavek 1. člena Direktive 85/611/EEC). Takšna opredelitev 
je potrebna zaradi jasne prepovedi zbiranja denarnih sredstev v 
katerikoli drugi obliki oziroma na katerikoli drug način kot s prodajo 
enot premoženja vzajemnih skladov in s prodajo delnic 
investicijskih družb. 

V nadaljnjih členih 1. poglavja predlog zakona opredeli in med 
seboj razmeji pravne institute, ki so pomembni za pravno ureditev 
poslovanja investicijskih skladov v skladu s cilji in temeljnimi načeli 
zakona, razloženimi v uvodu in opredeli storitve, ki jih opravlja 
družba za upravljanje. 

2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE (2. poglavje) 

V prvem razdelku (STATUSNE DOLOČBE) je urejen korporacijski 
ustroj družb za upravljanje. Družba za upravljanje je lahko 
organizirana kot delniška družba ali kot družba z omejeno 
odgovornostjo (prvi odstavek 15. člena). Ker je družba za 
upravljanje organizirana v pravnoorganizacijski obliki kapitalske 
družbe, se zanjo uporabljajo ustrezne določbe ZGD, razen glede 
vprašanj, ki jih predlog zakona zaradi posebnih značilnosti storitev 
upravljanja investicijskih skladov drugače ureja (drugi odstavek 
15. člena). 

Zaradi posebnih značilnosti dejavnosti, ki jo opravlja družba za 
upravljanje, in zlasti zaradi uskladitve z ureditvijo v Direktivi 85/ 
611/EEC (zlasti 4. do 6. člen Direktive) in z ureditvijo v prvi in drugi 
alinei točke a) prvega odstavka 5.a člena Direktive 2001/107/EC, 
so kot specialna (drugače kot v ZGD) urejeni naslednji pravni 
instituti: 

najnižji znesek osnovnega kapitala (17. člen), 
delnice (18. člen), 
poseben (dodaten) nadzor nad kvalificiranimi deleži (19. do 
21. člen), 
poudarjena odgovornost uprave in nadzor nad člani uprave 
(22. do 28. člen). 

Prav tako pa so v nadaljnjih razdelkih 2. poglavja zaradi posebnih 
značilnosti dejavnosti družbe za upravljanje urejena dodatna 
pravila o obvladovanju tveganj (30. in 31. člen), poslovnih knjigah 
in poslovnih poročilih ter revidiranju (32. člen) ter o stečaju (33. do 
35. člen). Ta pravila so urejena na istovrsten nači kot so v ZTVP- 
1 določena za borzno posredniške družbe, ki opravljajo storitve 
v zvezi z vrednostnimi papirji. 

3. OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA 
INVESTICIJSKIH SKLADOV (3. poglavje) 

Poglavje je razdeljeno na štiri razdelke: 
dovoljenja v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja 
investicijskih skladov, 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov izven 
območja Republike Slovenije 
podružnica in prosto opravljanje storitev družb za upravljanje 
držav članic, 
opravljanje storitev tujih družb za upravljanje. 

V razdelku DOVOLJENJA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 
STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV (36. do 
40. člen) je uzakonjen poseben vidik načela nadzora in sicer 
preventivnega nadzora, v skladu s katerim je potrebno predhodno 
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: 
Agencija) kot pristojnega nadzornega organa za začetek 
opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov (dovoljenje 
za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov), in za 
združitev oziroma delitev družb za upravljanje, 

Razdelek OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA 
INVESTICIJSKIH SKLADOV IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE (41. do 45. člen) ureja pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da bi naše (domače) družbe za upravljanje lahko opravljale storitve 
upravljanja investicijskih skladov izven območja RS in pri tem loči 
med opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov v 
državi članici in opravljanjem storitev upravljanja investicijskih 
skladov v tuji državi. Ureditev opravljanja storitev upravljanja 
investicijskih skladov v državi članici (41. do 44. člen) že uzakonja 
načelo enotne licence in nadzora domače države, zato se bo 
začela uporabljati šele s pristopom Republike Slovenije k EU 
(primerjaj 244. člen). 

Razdelek PODRUŽNICA IN PROSTO OPRAVLJANJE 
STORITEV DRUŽB ZA UPRAVLJANJE DRŽAV ČLANIC (46. do 
49. člen) uzakonja zrcalno sliko načela enotne licence in nadzora 
na območju domače države za družbe za upravljanje držav članic, 
ki bodo opravljale storitve upravljanja investicijskih skladov na 
območju RS, zato se bodo določbe tega razdelka začele uporabljati 
šele s pristopom Republike Slovenije k EU (primerjaj 244. člen), 
do takrat pa se bodo tudi za družbe za upravljanje držav članic 
uporabljale določbe razdelka OPRAVLJANJE STORITEV TUJIH 
DRUŽB ZA UPRAVLJANJE (50. do 52. člen). 

4. SKUPNE DOLOČBE O UPRAVLJANJU 
INVESTICIJSKIH SKLADOV (4. poglavje) 

V četrtem poglavju so določena skupna pravila, ki veljajo za obe 
obliki investicijskih skladov, ki jih ureja zakon, in sicer tako za 
vzajemne sklade kakor tudi za investicijske družbe. 

V razdelku SKBNIŠKE STORITVE V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM 
INVESTICIJSKIH SKLADOV je uzakonjen nov pravni institut 
skrbniških storitev v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov. 
Takšna ureditev je potrebna zaradi uskladitve z Direktivo 85/611/ 
EEC (7. do 17. člen te direktive). V 53. členu je urejena vsebina 
skrbniških storitev. V 54. členu so z namenom preprečiti morebitno 
nasprotje interesov urejeni prepovedani posli in naložbe skrbnika, 
omejevanje pretoka zaupnih informacij znotraj skrbnika in 
poročanje skrbnika. 

Kadar skrbniške storitve opravlja banka, so razmerja v zvezi z 
odločanjem o dovoljenju za opravljanje teh storitev (55. člen) in v 
zvezi z nadzorom med Agencija in banko Slovenije, urejena na 
enak način kot po ZTVP-1 v primeru, kadar storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji opravlja banka. Kadar skrbniške storitve 
opravlja druga institucija iz 55. člena zakona so razmerja v zvezi 
z odločanjem o dovoljenju za opravljanje teh storitev in v zvezi z 
nadzorom urejena na način kot je urejen nadzor Agencije po 
ZTVP-1. Načelo nadzora pa je izraženo tudi v pravilu 59. člena, 
po katerem mora družba za upravljanje pred sklenitvijo pogodbe 
o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom pridobiti dovoljenje 
Agencije. 
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V prvem odstavku 57. člena je urejena dolžna skrbnost skrbnika 
kot profesionalna skrbnost (skrbnost dobrega strokovnjaka - 
primerjaj drugi odstavek 6. člena OZ). Posledica kršitve 
profesionalne skrbnosti je odškodninska odgovornost skrbnika 
(drugi odstavek 57. člena). Tretji do peti odstavek 57. člena pa 
urejajo procesno legitimacijo za uveljavljanje zahtevka na 
povrnitev škode proti skrbniku. 

Razmerja med skrbnikom in družbo za upravljanje so urejena v 
58. členu. 

Razdelek LOČITEV PREMOŽENJA INVESTICIJSKEGA 
SKLADA OD PREMOŽENJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE ureja 
pravila, ki zagotavljajo, da je premoženje investicijskega sklada 
pravno ločeno tako od premoženja družbe za upravljanje, ki ga 
upravlja, kakor tudi od premoženja skrbnika (60. do 63. člen). 

V razdelku NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV (64. do 77. 
člen) so v skladu z 19. do 26. členom Direktive 85/611/EEC in v 
skladu s 1. točko do vključno 19. točke 1. člena Direktive 2001/ 
108/EC urejena pravila o naložbah investicijskih skladov, o tehnikah 
in orodjih upravljanja s premoženjem in tveganji investicijskih 
skladov in oblike skladov glede na naložbeno usmeritev. 

V razdelku SPLOŠNE OBVEZNOSTI INVESTICIJSKIH SKLADOV 
(78. do 83. člen) so v skladu z 36. in 37. členom ter prvim 
odstavkom 41. člena Direktive 85/611/EEC in v skladu z 20. in 21. 
točko 1. člena Direktive 2001/108/EC, urejena pravila 
zadolževanja, dajanja posojil in poroštev, zastave in posojanje 
premoženja ter nekrite prodaje vrednostnih papirjev iz premoženja 
investicijskih skladov. 

V razdelku POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 
INVESTICIJSKEGA SKLADA TER REVIDIRANJE (84. do 107. 
člen) so določena nekatera posebna pravila o poslovnih knjigah 
in poslovnih poročilih, prilagojena značilnostim investicijskih 
skladov in potrebam nadzora. 

V razdelku POROČANJE IN JAVNA OBJAVA INFORMACIJ O 
POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA (91. do 105. člen) 
so določena pravila, s katerimi se zagotavlja obveščanje imetnikov 
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskega sklada in 
javnosti o poslovanju tega sklada in drugih okoliščinah, 
pomembnih za odločitev o nakupu oziroma prodaji investicijskih 
kuponov oziroma delnic investicijskega sklada. 

Prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij je urejena v 
ZTVP-1 kot splošnem predpisu (primerjaj 275. do 278. člen ZTVP- 
1). V razdelku PREPOVED TRGOVANJA Z INVESTICIJSKIMI 
KUPONI OZIROMA DELNICAMI INVESTICIJSKE DRUŽBE NA 
PODLAGI NOTRANJIH INFORMACIJ (106. do 108. člen) pa so 
urejena nekatera posebna pravila, zlasti glede oseb, ki so jim 
neposredno dostopne notranje informacije in o poročanju teh oseb. 

Razdelek VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV (109. do 111. člen) 
ureja to področje na istovrsten način kot je urejeno v ZTVP-1. 

5. VZAJEMNI SKLAO (5. poglavje) 

V 5. poglavju so urejena posebna pravila za investicijski sklad, ki 
je organiziran kot vzajemni sklad. 

V razdelku TEMELJNE DOLOČBE je opredeljen vzajemni sklad. 
V naši zakonodaji uporaba pojma sklad ni vedno pravnosistemsko 
dosledna. Sklad je namreč skup določenega premoženja, ki nima 
lastne pravne osebnosti In ki se upravlja z določenim namenom. 
Na enak način je v prvem in drugem odstavku 112. člena 
opredeljen vzajemni sklad. 

V razdelku PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA 
(119. do 121. člen) so ta opredeljena kot tista, ki urejajo vsebino 
pravnih razmerjih med družbo za upravljanje in imetniki 
investicijskih kuponov (prvi odstavek 119. člena). V drugem in 
tretjem odstavku 119. člena pa je določena obvezna vsebina teh 
pravil. Zaradi zagotovitve, da je vsebina pravil upravljanja v skladu 
z določbami zakona in drugih predpisov, začnejo pravila 
upravljanja veljati šele, ko da k njim soglasje Agencija (120. člen). 
V 121. členu pa je urejen postopek in pravni učinki sprememb 
pravil upravljanja. 

Razdelek PROVIZIJE IN POVRNITEV STROŠKOV DRUŽBI ZA 
UPRAVLJANJE (122. do 125. člen) so določene vrste provizij in 
stroškov, do povrnitve katerih je družba za upravljanje upravičena, 
način določitve teh, izračun celotnih stroškov, ki bremenijo imetnike 
enot premoženja vzajemnega sklada in razkritje teh stroškov s 
strani družbe za upravljanje. 

V razdelku INVESTICIJSKI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA 
(126. do 134. člen) je urejen pravni institut investicijskega kupona 
vzajemnega sklada. Investicijski kupon je vrednostni papir, ki ga 
izda družba za upravljanje, je prenosljiv in se z njim lahko trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (125. člen). Glede na 
namen poslovanja vzajemnega sklada (zbiranje denarnih 
sredstev) se investicijski kupon lahko vplača samo v denarju 
(128. člen). V 129. do 134. členu so urejene medsebojne pravice 
in obveznosti imetnikov in družbe za upravljanje v zvezi z vplačili 
in izplačili investicijskih kuponov. 

Razdelek UPRAVLJANJE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA 
SKLADA (135. do 138. člen) ureja pravila ravnanja (profesionalne 
skrbnosti), ki jih mora družba za upravljanje spoštovati pri 
upravljanju premoženja vzajemnega sklada. Posledica kršitve teh 
pa je odškodninska odgovornost družbe za upravljanje. 

V razdelku PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA 
(139. do 147. člen) so urejeni postopki in pogoji za prenos. Predlog 
ureja dve obliki prenosa, in sicer: 

prostovoljni prenos upravljanja, ki se opravi na podlagi 
pogodbe med prejšnjo in novo družbo za upravljanje (139. 
člen), in 
prisilni prenos upravljanja, ki se opravi, če družba za 
upravljanje neha izpolnjevati pogoje za upravljanje 
vzajemnega sklada (145. člen). 

Razdelek LIKVIDACIJA VZAJEMNEGA SKLADA (148. do 151. 
člen) ureja pravila za likvidacijo vzajemnega sklada, torej za 
prodajo celotnega premoženja vzajemnega sklada in razdelitev 
denarnih sredstev, doseženih z unovčenjem, imetnikom 
investicijskih kuponov. 

6. INVESTICIJSKA DRUŽBA (6. poglavje) 

V 6. poglavju so urejena posebna pravila za investicijski sklad, ki 
je organiziran kot investicijska družba. 

V razdelku STATUSNE DOLOČBE je urejen korporacijski ustroj 
investicijske dmžbe. Ker je investicijska družba delniška družba 
(prvi odstavek 10. člena), se zanjo uporabljajo določbe ZGD o 
delniški družbi, razen glede vprašanj, ki jih predlog zakona zaradi 
posebnih značilnosti investicijske družbe drugače ureja (152. 
člen). Kot specialni (drugače kot v ZGD) so urejeni naslednji 
pravni instituti: 

1. Osnovni kapital iti sicer tako glede najnižjega zneska 
osnovnega kapitala, kakor tudi glede korporacijskih dejanj, 
povezanih s spremembo osnovnega kapitala (155. do 158. 
člen). 
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2. Vprašanja povezana s ponudbo, v plačilom in izdajo delnic 
ter njihovimi lastnostmi (159. do 164. člen). 

3. Vprašanja v zvezi z obveznimi sestavinami statuta in 
spremembami statuta (165. do 167. člen). Zaradi zagotovitve, 
da je vsebina statuta v skladu z določbami zakona in drugimi 
predpisi, je treba pridobiti soglasje Agencije k statutu. 

4. Organi investicijske družbe: 
ker vse posle in druga pravna dejanja v imenu in za račun 
investicijske družbe opravlja družba za upravljanje, 
investicijska družba ne potrebuje lastnega organa, ki bi 
oblikoval njeno poslovno voljo, zato nima uprave (168. člen); 

ker investicijska družba nima uprave, jo v razmerjih do družbe 
za upravljanje zastopa nadzorni svet (četrti odstavek 169. 
člena) kot obvezen organ investicijske družbe (prvi odstavek 
169. člena); 

zaradi zaščite interesov delničarjev pa morajo člani 
nadzornega sveta imeti ustrezna znanja in izkušnje (drugi 
odstavek 169. člena) in pri njih ne sme obstajati morebitno 
nasprotje interesov (tretji odstavek 169. člena); 

namen prepovedi zastopanja pri izvrševanju glasovalnih 
pravic na skupščini delničarjev, določene v drugem odstavku 
170. člena je prav tako preprečiti nasprotje interesov. 

Razdelek DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKE 
DRUŽBE (171. do 173. člen): Zaradi potrebnega (preventivnega) 
nadzora mora družba za upravljanje pred začetkom postopka za 
vpis in vplačilo delnic investicijske družbe pridobiti dovoljenje 
Agencije. 

V razdelku PRAVNA RAZMERJA MED INVESTICIJSKO DRUŽBO 
IN DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE je urejena vsebina medsebojnih 
pravic in obveznosti med družbo za upravljanje in investicijsko 
družbo, katerega pravni temelj je pogodba o upravljanju 
investicijske družbe (174. člen). V razdelku provizije in povrnitev 
stroškov družbi za upravljanje (176. do 179. člen) so določene 
vrste provizij in stroškov, do povrnitve katerih je upravičena družba 
za upravljanje in način določitve teh stroškov. Upravljanje 
premoženja investicijske družbe je urejeno (180. do 182. člen) 
podobno kot upravljanje premoženja vzajemnih skladov. 

V razdelku PRENOS UPRAVLJANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE 
so urejeni postopki in pogoji za prenos. Predlog ureja dve obliki 
prenosa, in sicer: 

prostovoljni prenos (183. člen), za katerega se smiselno 
uporabljajo pravila o prostovoljnem prenosu upravljanja 
investicijskega sklada, in 
prisilni prenos, ki se opravi, če družba za upravljanje neha 
izpolnjevati pogoje za upravljanje investicijske družbe (184. 
do 185. člen). 

V razdelku LIKVIDACIJA INVESTICIJSKE DRUŽBE so urejena 
nekatera posebna pravila za njeno likvidacijo (186. do 190. člen). 
Po 191. členu pa nad investicijsko družbo ni mogoče začeti 
postopka prisilne poravnave oziroma likvidacije. 

7. INVESTICIJSKA DRUŽBA TVEGANEGA 
KAPITALA (7. poglavje) 

V 7. poglavju (192. do 197. člen) so urejena pravila za poseben 
investicijski sklad, ki je organiziran kot investicijska družba 
tveganega kapitala. 

Za investicijsko družbo tveganega kapitala veljajo določbe tega 
zakona kot veljajo za investicijsko družbo, razen izjem pri 
naložbah in izpostavljenosti do posameznih oseb. Statut, prospekt, 
izvleček prospekta ter drugi dokumenti, namenjeni prodaji delnic 
investicijske družbe tveganega kapitala morajo vsebovati 
opozorilo, da je vlaganje v takšno družbo primerno samo za 
dobro poučene investitorje. Vlagatelj mora o tem podati tudi pisno 
izjavo. 

8. NADZOR NAD DRUŽBAMI ZA UPRAVLJANJE 
(8. poglavje) 

V poglavju je nadzor urejen na istovrsten način kot je v ZBan, 
ZTVP-1 in ZZavar urejen nadzor nad drugimi finančnimi 
organizacijami (bankami, borzno posredniškimi družbami in 
zavarovalnicami). 

V prvem odstavku 198. člena predlog zakona opredeli namen 
nadzora: nadzor se opravlja z namenom preverjanja, ali družbe 
za upravljanje spoštujejo pravila upravljanja investicijskih skladov 
in druga pravila, določena z zakoni in drugimi predpisi. V poglavju 
so urejeni vsi instrumenti nadzora: 

pasivni nadzor s spremljanjem in preverjanjem poročil (202. 
do 204. člen), 
izrekanje ukrepov nadzora (205. do 214. člen). 

Ukrepi nadzora so stopnjevani in prilagojeni tako vrsti kot tudi teži 
kršitve na istovrsten način kot ukrepi nadzora nad borzno 
posredniškimi družbami (primerjaj tudi 201. do 208. člen ZTVP- 
V- 

V posebnem razdelku NADZOR NAD VZAJEMNIMI 
POKOJNINSKIMI SKLADI IN NJIHOVIMI UPRAVLJALCI TER 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLJNEVATI UPRAVLJALCI 
VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV (215. do 223. člen) so 
urejena nekatera posebna pravila nadzora prilagojena 
posebnostim vzajemnih pokojninskih skladov po ZPIZ-1. V tem 
razdelku je urejeno tudi opravljanje skrbniških storitev za vzajemni 
pokojninski sklad in revidiranje poslovanja vzajemnih pokojninskih 
skladov. 

9. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI (9. poglavje) 

Zaradi učinkovitejšega in celovitega nadzora nad javnim zbiranjem 
denarnih sredstev z namenom nalaganja teh v vrednostne papirje 
in druge oblike likvidnih finančnih naložb je smotrno, da Agencija 
opravlja nadzor tudi nad osebami, ki te storitve opravljajo v 
nasprotju s prepovedmi, določenimi v zakonu (224. do 226. člen). 

10. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN 
ORGANI EVROPSKE UNIJE (10. poglavje) 

Poglavje ureja sodelovanje med domačimi nadzornimi organi (227. 
člen) ter sodelovanje z nadzornimi organi držav članic, tujih držav 
in organi EU (228. do 230. člen). Posebne določbe o sodelovanju 
z nadzornimi organi držav članic in organi EU se bodo začele 
uporabljati šele s pristopom Republike Slovenije k EU (244. člen) 

11. PREOBLIKOVANJE POOBLAŠČENIH 
INVESTICIJSKIH DRUŽB (11. poglavje) 

Ureja splošne določbe o preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb, ki dopolnjujejo določbe 143. in 143. a člena ZISDU ter 5. 
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poglavja ZPSPtD o preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb. Poglavje tudi s kriteriji opredeli redno delniško družbo, 
nastalo po preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, kot 
javni finančni holding in določa nadzor takšnega javnega 
finančnega holdinga s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev 
z namenom preprečiti nelojalno konkurenco investicijskim 
skladom (231. člen do 235. člen). 

12. KAZENSKE DOLOČBE (12. poglavje) 

Kazenske določbe (236. do 240. člen) so oblikovane ob 
upoštevanju teže kršitve (hujše in lažje kršitve) in glede na 
subjekte, ki storijo posamezno vrsto kršitve. 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(13. poglavje) 

Prehodne določbe urejajo način in roke za uskladitev obstoječih 
investicijskih družb, vzajemnih skladov in rednih delniških družb 
oziroma t.i. javnih finančnih holdingov nastalih iz pooblaščenih 
investicijskih družb, ter investicijskih družb, vzajemnih skladov 
ter javnih finančnih holdingov, ki bodo nastali s preoblikovanjem 
pooblaščenih investicijskih družb po uveljavitvi tega zakona, z 
novo ureditvijo (241. člen do 249. člen) in druga vprašanja prehoda 
na novo ureditev, pri čemer predlog zakona razveljavlja sedaj 
veljavni zakon (ZISDU) razen v delu, kise nanaša na pooblaščene 
investicijske družbe in njihovo preoblikovanje. Zakon začne veljati 
15 dan po objavi (253. člen), uveljavitev posameznih določb 
zakona, ki uzakonjajo načelo enotne licence pa se začnejo 
uporabljati s pristopom Republike Slovenije k EU (252. člen). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost: 

Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-1 )-hitri postopek. 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

Sprejem zakona je pogojen s priključevanjem Republike Slovenije 
Evropski uniji in je predmet harmonizacije naše zakonodaje z 
evropsko. 

Predloženo gradivo se nanaša na točko i) prvega odstavka 45. 
člena poglavja II. »Pravica do ustanavljanja« Evropskega 
sporazuma o pridružitvi in na drugo alineo 2. točke priloge IX.a k 
temu sporazumu. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ne pride v poštev. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Gradivo je v celoti usklajeno z direktivami o investicijskih skladih: 
85/611/EEC, 88/220/EC, 95/26/EC, 2001/108/EC, in delno 
usklajeno z direktivo 2001/107/EC. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

Predlog akta je usklajen z ostalimi viri prava ES. 

Predloženo gradivo je usklajeno v vseh bistvenih določbah z 
direktivo 2001/107/EC, neusklajenost je le v podrobnejših določbah 
posameznih vsebinskih sklopov. Gradivo je le delno usklajeno z 
navedeno direktivo, ker gre za relativno novo direktivo, ki je stopila 
v veljavo šele s 13. februarjem 2002, rok za njeno implementacijo 
pa je do 13. februarja 2004. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto): 2004 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da, razen direktive 2001/107/EC. 

6) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, Taiex, 
Komisija ES, države članice EU, SIGMA, OECD, Univerza) 

Ne. 

7) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka uskladitev 

Ne. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Zemljič Petra 
v.d. vodje pravne službe 

Podpis ministra: 

mag. Anton ROP 
minister 
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Predlog zakona o 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZdrZ) 

- prva obravnava - EPA 569 - III 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 13.6.2002 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije vlagajo podpisani poslanci 

Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju 
- redni postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Predlagajo, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po rednem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na 
sejah delovnih teles in sejah državnega zbora sodelovali vsi 
trije predlagatelji - podpisniki. 

1. Stanislav Brenčič, l.r. 
2. Janez Podobnik, dr. med., l.r. 

3. Franci Rokavec, l.r. 

Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Slovenija ima na področju zdravstvenega zavarovanja več kot 
110 letno tradicijo, saj je bila prva bolniška blagajna na njenem 
območju uvedena že leta 1889. Od takrat je prišlo do vrste 
sprememb v družbenem in političnem življenju in tudi na področju 
zdravstvenega varstva, vendar je osnovna zamisel o 
zagotavljanju zdravstvene varnosti slovenskega prebivalstva, 
po vzoru socialnega zdravstvenega zavarovanja, ostajala stalnica 
razvoja slovenske družbe. Tako se je po skoraj 40 letni prekinitvi 
v tej tradiciji, leta 1992, Slovenija ob svoji osamosvojitvi ponovno 
odločila za uvedbo socialnega zdravstvenega zavarovanja. To 
se je zgodilo s sprejetjem zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki je skupaj s še nekaterimi drugimi 
zakoni pomenil začetek reforme zdravstvenega varstva pri nas. 

1.1. Ponovna uvedba zdravstvenega zavarovanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
sprejet leta 1992, je predstavljal krovni zakon, ki je urejal načela 
zdravstvenega varstva nasploh, poleg tega pa podrobneje tudi 
zdravstveno zavarovanje. Z uzakonitvijo zdravstvenega 

zavarovanja se je Slovenija, podobno kot na drugih področjih 
socialne varnosti (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti), odločila za poseben način 
financiranja in upravljanja s tem področjem. Zanj je značilno, da 
se financira z namenskimi sredstvi, zbranimi s prispevki 
delodajalcev, delojemalcev in drugih zavezancev, s katerimi tudi 
upravljajo njihovi izvoljeni predstavniki. Ti se v okviru razpoložljivih 
sredstev tudi pogajajo z izvajalci zdravstvenih storitev o programu 
zdravstvenih storitev, o njihovem vrednotenju, cenah storitev in 
drugih pogojih njihovega uresničevanja. Značilnost takšne ureditve 
je v razmejitvi pristojnosti med državnimi organi in organi 
upravljanja nosilca zavarovanja. Po tej je država zadolžena za 
sprejemanje zakonov in podzakonskih aktov, skrbi in nadzoruje 
njihovo uresničevanje in posreduje v primeru motenj v delovanju 
sistema. Njena funkcija je regulacijska, upravljavska in nadzorna 
na makroravni. Poleg tega je ustanovitelj, lastnik in upravljavec 
javnih zdravstvenih zavodov. Izvajanje zavarovanja samega je 
prenešeno na nosilca zavarovanja, ki v zakonskih okvirih 
samostojno uresničuje javna pooblastila, opredeljena v zakonu. 

Zdravstveno zavarovanje, uvedeno leta 1992 je bilo ustanovljeno 
z namenom: 

ohraniti doseženo raven zdravstvene varnosti prebivalstva 
z njegovim obveznim zavarovanjem, za katerega pa morajo 
skladno s svojimi zmožnostmi vsi tudi plačevati prispevke; 

- doseči izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva; 
■ ohraniti in nadgraditi solidarnost tudi ob prehodu na tržno 

gospodarstvo; 
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zagotoviti vsem upravičencem enake možnosti in pogoje pri 
uveljavljanju zahtev in potreb po zdravstvenih storitvah in do 
drugih pravicah iz zavarovanja in zagotoviti varstvo pravic 
zavarovanih oseb; 
ustvariti stabilen sistem zdravstvene varnosti, ki bo v skladu 
z gospodarskimi možnostmi države in njenimi cilji 
gospodarskega in socialnega razvoja; 
ustvariti avtonomen sistem zdravstvenega zavarovanja, s 
katerim bodo upravljali predstavniki delodajalcev in 
zavarovanih oseb in ki ne bo podvržen pritiskom dnevnih 
političnih interesov; 
vzpostaviti demokratične odnose in postopke pri upravljanju 
s programom zdravstvenih storitev v državi, ki morajo temeljiti 
na pogajanjih med predstavniki različnih interesnih skupin. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je 
posebej poudaril in razmejil odgovornost posameznika, družine, 
delodajalcev, zdravstvene službe, nosilca zdravstvenega 
zavarovanja in države za zdravje in zdravljenje in jim naložil 
ustrezne (tudi materialne) obveznosti. Skrbi po dostopni 
zdravstveni varnosti vsega prebivalstva je sledila zakonska 
opredelitev o obveznosti zavarovanja vsega prebivalstva. Ta 
obveznost ni pomenila le zagotovitev pravic, temveč določitev 
obveznosti in zavezancev za plačevanje prispevkov za vsako 
zavarovano osebo. Zaradi javnega interesa je področje bilo 
opredeljeno kot neprofitno in vsemu prebivalstvu dostopna 
dejavnost. Rezultat demokratizacije slovenske družbe je bila tudi 
odločitev, da država ustanovi Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in nanj prenese naloge izvajanja in upravljanja z obveznim 
zdravstvenim zavarovanjem v državi. Za uresničevanje teh nalog 
je z zakonom pooblastila predstavnike delodajalcev in zavarovanih 
oseb, organiziranih v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in jim pri njihovem uresničevanju omogočila določeno 
avtonomnost. Nadaljnji dokaz demokratičnih sprememb v Sloveniji 
je bila tudi uzakonitev pogajalskih postopkov, pri urejanju 
medsebojnih pravic in obveznosti med Zavodom in izvajalci 
zdravstvenih programov in storitev. Leto pozneje (1993) je bilo še 
uvedeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, z namenom 
povečati finančne vire za uresničevanje razvojnih ciljev 
zdravstvenega varstva. Pri tem je reforma, ki se je uveljavljala 
postopoma (zaradi postopnega sprejemanja nekaterih 
podzakonskih in drugih aktov), bila za ljudi neboleča, čeprav je 
bila v sistemskem pogledu zelo dosledna in temeljita. 

1.2. Rezultati in pomanjkljivosti, ugotovljene po 
desetletnem izvajanju zakona 

Od leta 1992 dalje je prišlo do vrste spremembe v strukturi 
prebivalstva, njegovi socialno - demografski sestavi, v obolevnosti, 
zahtevnosti in razvoju nove medicinske tehnologije, prav tako pa 
v družbenoekonomskem okolju. K temu je treba dodati nove 
zahteve po izboljšanju delovnih pogojev zdravnikov in drugih 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. Smo tudi pred priključitvijo 
Evropski uniji. Vse to zahteva določene spremembe in dopolnitve 
obstoječe zakonodaje. Pred pripravo korenitejših sprememb in 
dopolnitev pa je vsekakor nujno potrebna temeljita analiza stanja. 
Najbolj objektivno oceno o tem dobimo, če preverimo doseženo 
stanje in rezultate, ki jih je dosegel sistem kot celota v obdobju 
veljavnega pravne ureditve. Ti rezultati se lahko odražajo 
predvsem: 

z izboljšanjem zdravstvenega stanja prebivalstva in 
spremenjenim družbenim odnosom ter odgovornostjo do 
zdravja; 
z zadovoljstvom zavarovanih oseb z dostopnostjo In kvaliteto 
zdravstvenih storitev in z odnosi zdravstvenih delavcev; 

s stopnjo izenačenosti možnosti (pravičnostjo) vseh kategorij 
zavarovanih oseb pri uveljavljanju zdravstvenega varstva; 

- z zadovoljstvom prebivalstva z obveznim in prostovoljnim 
zdravstvenim zavarovanjem; 
v ohranitvi, razširitvi ali racionalnejšem koriščenju obstoječih 
zdravstvenih zmogljivosti oziroma izboljšanju materialnega 
položaja izvajalcev; 

- s finančno in vsebinsko s stabilnostjo sistema (stabilen delež 
BDP za zdravstveno varstvo, stabilnost v pravicah in 
obveznostih ter postopkih itd.). 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je opredelil, da 
predstavlja zdravstveno varstvo, "sistem družbenih, skupinskih 
in individualnih aktivnosti ukrepov, in storitev za krepitev zdravja, 
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 
zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih." To 
načelo je tudi v zakonu obdelano in so posebej navedene 
pristojnosti in naloge države, občin, delodajalcev in posameznikov. 
Za vsakega od teh so bile določene naloge,ki naj bi jih uresničil in 
z njimi prispeval k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva 
oziroma k uresničevanju zdravstvenega varstva nasploh. 

Če ocenjujemo uresničevanje nalog države, lahko ugotovimo, da 
je bila najbolj dosledna na področju epidemiologije nalezljivih 
bolezni, zdravstvene vzgoje, varstva okolja, razvoja zdravstveno 
- informacijskega sistema v Sloveniji in nekaterih drugih področjih. 
Z imenovanjem Sveta za zdravje naj vzpostavila tudi 
samonadzorno telo, ki bi opozarjalo državni zbor in izvršilno oblast 
na posledice njihovih odločitev na zdravstveno stanje prebivalstva, 
kar se žal ni uresničilo. Država je bila tudi zadolžena za pripravo 
in sprejem plana zdravstvenega varstva države, s katerim naj bi 
začrtali strateške opredelitve in okvire razvoja zdravstvenega 
varstva in zavarovanja v državi. Zadolžitve občin in delodajalcev 
so bile v zakonu razen nekaj izjem manj dorečene, zato tudi 
težko govorimo o njihovem aktivnejšem sodelovanju v 
uresničevanju zdravstvenega varstva. Tudi odgovornost 
posameznikov za zdravje in zdravstveno varstvo je bila zapisana 
v zakonu bolj načelno, konkretna je bila določitev njihovih 
obveznosti do plačevanja prispevkov. Sicer gre za načelno in 
moralno odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih. Ob tem 
že zakon ni enačil te odgovornosti s krivdo, ki bi lahko imela zanje 
tudi finančne posledice, če svoje odgovornosti ne bi uresničili 
dosledno in če bi potem vseeno zboleli. 

Pretežni del zakonskih opredelitev o odgovornosti za zdravje je v 
zakonu ustrezno zastavljen in sledi usmeritvam, ki jih glede tega 
priporočata Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska unija. 
Manjkalo je konkretnih aktivnosti za njihovo uresničitev, kar se 
odraža tudi v nekaterih slabših rezultatih pri izboljševanju 
zdravstvenega stanja prebivalstva. Zato bi zakonska določila 
kazalo dopolniti z nekaterimi bolj konkretnimi in zavezujočimi 
določili, ki bi nakazovale tudi na njihovo izvedbo z zagotavljanjem 
materialnih podlag za določene naloge. To velja tudi jasnejšo 
opredelitev odgovornosti, obveznosti in pooblastila ter skrb države 
(republike in občin) do zdravstvenih zavodov glede vlaganj, 
vzdrževanja, upravljanja, poslovanja, širitve njihove dejavnosti, 
uvajanja nove tehnologije, funkcionalne povezanosti njenih 
posameznih ravni, javne in zasebne službe itd. V zakonu je še 
najslabše opredeljena odgovornost izvajalcev do zdravja in 
zdravstvenega varstva prebivalstva. 

V zadnjih 10 letih je država vsaj pravno - formalno uresničila 
naloge, ki se nanašajo na pripravo in sprejem nekaterih zakonov 
in podzakonskih aktov, plan zdravstvenega varstva R Slovenije, 
letnih imunlzacijskih programov, naloge plačevanje prispevkov 
za določene skupine zavarovancev in nekatere druge. Pri tem je 
vedno odprto vprašanje, kako je bila pri tem uspešna in učinkovita. 
Še najmanj je sprememb je bilo doseženih na področjih, kot so: 
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celotno področje javnega zdravstva, kjer bi morala biti 
izrazitejša in aktivnejša vloga države pri usmerjanju 
zdravstvenega varstva k obvladovanju najresnejših 
zdravstvenih problemov (bolezni srca in ožilja, rak, poškodbe) 
in pri uresničevanju posebnih programih (od krepitve zdravja, 
preventive do zgodnjega odkrivanja, zdravljenja in 
rehabilitacije) za ta stanja. Glede tega tudi Nacionalni pro- 
gram zdravstvenega varstva ni prinesel pričakovanih 
sprememb, ker ne opredeljuje konkretnih ciljev, nosilcev nalog 
in sredstev za njihovo realizacijo; 

delovanje Sveta za zdravje. Ta v danih pogojih ni mogel 
uresničiti svojih nalog, zapisanih v zakonu. Njegove naloge 
so izredno zahtevne in obsežne, ki jih ni mogoče uresničiti 
brez ustrezne podpore vlade (in večine njenih resorjev). 

uresničevanje odgovornosti delodajalcev za zdravstveno 
varstvo in zdravje zaposlene populacije. Raven varnosti in 
zdravja pri delu pri nas ni na zadovoljivi ravni. Podatki o številu 
poškodb na delu, število smrtnih primerov, ki so posledica le 
teh, gibanje zdravstvenega absentizma in nekateri drugi 
kazalci kažejo, da se ne zavedajo dovolj svoje odgovornosti 
do varnosti in zdravja zaposlenih. 

planiranje razvoja zdravstvenega varstva, ki predstavlja 
metodo njegovega usmerjanja in obvladovanja. Načrtovanje 
zdravstvenega varstva je predvideno tudi v našem zakonu. 
Plan zdravstvenega varstva, ki ga sprejema Državni zbor 
naj bi imel funkcijo opredelitve strategije razvoja, prednostnih 
področij, naloge in cilje zdravstvenega varstva, zagotavljanje 
virov za izvajanje programov, za razvoj zdravstvenega 
zavarovanja in merila za določitev mreže zdravstvene službe. 
Kljub temu, da je bil Nacionalni program zdravstvenega varstva 
R Slovenije do leta 2004 sprejet, ni dal pričakovanih rezultatov. 
Dokument ni v zadostni meri razrešil vprašanj nadaljnjega 
razvoja zdravstvenega varstva v državi in ni opredelil njegove 
strategije, zaradi česar se pojavljajo določene težave. Sploh 
je najbolj pomanjkljiv v opredeljevanju strategije razvoja 
zdravstvenega (obveznega in prostovoljnega) zavarovanja. 

Ob vsem tem smo vendarle dosegli tudi določene pozitivne 
spremembe na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja. 
Med temi je najpomembnejše izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva. To je najbolj očitno pri zmanjšanju umrljivosti 
dojenčkov, ki se je v letih 1992 -1999 skoraj prepolovila. Podaljšala 
se je tudi pričakovana povprečna življenjska doba moških (za 
2,37 leti) in žensk (za 2,27 let.) Pri splošni umrljivost ni zaznati 
sprememb in izboljšanja. Kljub tem izboljšanjem, Slovenija zaostaja 
po vseh teh kazalcih zdravstvenega stanja za vsemi državami 
Evropske unije in ima boljše stanje le v primerjavi s srednje in 
vzhodnoevropskimi državami. Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, 
da ima Slovenija bistveno višjo umrljivost kot ostale države 
Evropske unije zaradi bolezni srca in ožilja, raka in poškodb. To 
pa so bolezni in stanja, pri katerih bi z ustreznimi ukrepi in programi 
za spreminjanje življenjskih navad, za zgodnje odkrivanje 
dejavnikov tveganja ter zgodnjim zdravljenjem lahko dosegali 
boljše rezultate. 

1.3. Vplivi uvedbe zdravstvenega zavarovanja 

Drugo pomembno pridobitev, ki izhaja iz zakona iz leta 1992 
predstavlja uvedba obveznega zdravstvenega zavarovanja, v 
katerega je vključeno celotno prebivalstvo, ne glede na materialni 
ali drugačen položaj posameznika. Takšna stopnja solidarnosti je 
ena izmed tradicionalnih pridobitev naše države, ki je ne poznajo 

vse države Evrope in še manj drugje. Mnogi se tega pri nas ne 
zavedajo dovolj ali celo mislijo, da je to nekaj samoumevnega. 
Omogoča pa uveljavljanje potreb po zdravstvenih storitvah ne 
glede na materialni status, posameznika ali njegove družine. S 
tem je celotnemu prebivalstvu zagotovljena našim danostim 
ustrezna raven zdravstvene in z njo povezane socialne varnosti. 
Zadovoljivo je rešeno tudi vprašanje zavarovanja socialno 
šibkejših oseb in oseb brez dohodkov (nezaposlene osebe, 
prejemniki socialnih pomoči itd.) Vzpodbudno je, da je število oseb, 
ki so zavarovani po tej osnovi in za njih plačujejo prispevke država, 
občine oziroma Republiški zavod za zaposlovanje, neznatno. 
Sorazmerno visoka stopnja zdravstvene varnosti, ki je ostala 
vseh zadnjih deset let nespremenjena, je pomenila tudi pomemben 
prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju ter stabilnosti 
države. Nekatere spremembe so vseeno potrebne zaradi 
sprememb v drugih zakonih, ki posledično vplivajo na področje 
zdravstvenega zavarovanja. Ob desetletnem izvajanju zakona 
seje pokazalo, da bi bile nujne dopolnitve in spremembe predpisov 
in z njo povezane prakse, ki se nanaša na: 

področje obveznosti prijave, odjave in spremembe statusa 
zavarovane osebe in posledic opustitve te obveznosti. Kljub 
uvedbi obveznega zdravstvenega zavarovanja namreč iz 
zakonskih rešitev ni povsem jasno, kdo in kdaj mora sebe ali 
druge prijaviti v zavarovanje, sporočiti spremembe v 
zavarovanju in skladno s tem tudi nositi odgovornost za 
plačevanje prispevkov ali tudi za posledice opustitve te 
odgovornosti.To je jasno določeno le za delodajalce, že mnogo 
manj za kmete in samozaposlene ter za občine in Republiški 
zavod za zaposlovanje. Glede na dejstvo, da je zakon uvedel 
obvezno zavarovanje, bi moralo biti v zakonih tudi opredeljeno, 
kako to "prisilo" (obveznost do zavarovanja) uresničiti, po 
kakšnih postopkih, kateri organi naj bi to uresničili, in kakšne 
bi bile posledice za tiste, ki teh določil ne bi spoštovali. Tako 
pa se dogaja, da določeno (sicer manjše) število ljudi nima 
urejenega zavarovanja, kar ni dobro za njihovo zdravstveno 
varnost, hkrati pa za njih nihče ne plačuje prispevkov, kar je 
v nasprotju z načeli solidarnosti; 

določitev osnov za prispevke za osebe, ki opravljajo 
samostojno gospodarsko ali drugo pridobitno dejavnost, za 
podjetnike, vrhunske športnike in šahiste ter nekatere druge 
osebe.). Za te osebe določa sedanji zakon isto osnovo kot za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki pa si jo posameznik 
sam izbere. S tem jim je omogočeno izbrati nerealno nizko 
osnovo, s čimer so glede obveznosti na boljšem kot ostali 
zavezanci za plačilo prispevkov. V pokojninskem in 
invalidskem pomeni nižja osnova (in prispevki) tudi nižjo 
pokojnino, ko bo zavarovanec do nje upravičen. V 
zdravstvenem zavarovanju pa imajo te osebe enake pravice 
kot ostale zavarovane osebe, a si z nižjo izbrano osnovo 
lahko (tudi špekulativno) zmanjšajo obveznosti do 
zdravstvenega zavarovanja. 

prispevke za zavezance, katerim obveznosti njihovega 
plačevanja odloži ali odpiše država z zakonom.Takih primerov 
je bilo v preteklosti več, čeprav je po zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zavarovanju pristojen za Odpis prispevkov le Zavod 
za zdravstveno zavarovanje. Tako je slednji ostal brez 
prihodkov, čeprav je zavarovancem, za katere je zavezanec 
plačeval prispevke, moral zagotoviti vse pravice. V državah 
z Bismarckovim modelom socialnega zavarovanja prevzame 
z zakonom odpisane prispevke zavezancem prevzame 
država in jih poravna iz proračunskih sredstev. 
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1.4. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja 

Bistvo socialnega zdravstvenega zavarovanja je, da vsaki 
zavarovani osebi zagotovi možnost uveljavljanja potreb po 
zdravstvenih storitvah in ob tem tudi kritje stroškov. Pri tem pa se 
potrebe ljudi prepletajo tudi z zahtevami, ki niso vedno tudi 
utemeljene. Oboje se povezuje še z možnostmi njihovega 
zadovoljevanja, ki jih narekujejo zdravstvene zmogljivosti in 
materialne možnosti zavarovanja. Zaradi jasnosti, katere pravice 
naj bi bile pod določenimi pogoji zagotovljene zavarovanim oseba 
so te opredeljene v zakonu, deloma pa tudi v aktih obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. O tem, kaj je "prava košarica" pravic 
na tem področju so vedno (in povsod) različna mnenja in pogledi, 
še bolj pa interesi. Absolutne resnice o tem, kaj bi bila prava mera 
pravic ni in si jih vsaka država ureja po svoje glede na obolevnost 
prebivalstva, razvitost zdravstvene službe, tradicije, ekonomske 
danosti ter njeno naravnanost do področja socialne varnosti in 
zdravstvenega varstva. 

Ureditev glede pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev 
je pri nas že v zakonu zastavljena dokaj restriktivno. Le nekaterim 
skupinam oseb in pri določenih diagnozah je namreč zagotovljeno 
kritje celotnih stroškov zdravstvenih storitev. Pri vseh ostalih 
osebah in stanjih je določeno doplačilo zavarovanih oseb, 
kateremu pa se lahko izognejo s prostovoljnim zdravstvenim 
zavarovanjem. Tudi ta obseg pravic je še dodatno omejen s 
standardi in predpisanimi postopki. Po vrsti teh opredelitev je naša 
ureditev dokaj stroga in omejevalna in ne presega ravni pravic v 
nam primerljivih državah s socialnim zavarovanjem. To še zlasti 
velja za države Evropske unije, s katerimi se bomo morali v 
kratkem še bolj primerjati na vseh področjih življenja. 

V času od leta 1992 dalje smo se soočali s težnjo po širitvi pravic, 
ki so jih izražale različne skupine zavarovanih oseb ali neredko 
izvajalci zdravstvenih storitev ali pa so bile posledica novih 
spoznanj medicinske vede in tehnologije. K temu je prispevala 
tudi boljša dostopnost informacij o možnostih diagnostike in terapije 
pri raznih boleznih in stanjih in večja zahtevnost ljudi, kot posledica 
pričakovanj in zahtev po višji kvaliteti življenja. To so svetovni 
trendi, ki se jim tudi Slovenija ne more izogniti. Odločanje o teh 
zahtevah, ali vsaj o delu njih, se je vedno končalo ob dilemi, ali je 
v sodobni slovenski družbi mogoče in pravično posamezniku 
odreči možnost nekega, morda tudi dragega zdravljenja (ali 
rehabilitacije) ali obravnave, če bi to prispevalo k njegovemu 
"boljšemu" zdravju in kvaliteti življenja. Ta dilema gre vzporedno 
še z drugo, in sicer kako te naraščajoče potrebe in zahteve 
uskladiti z omejenimi materialnimi in drugimi viri. Podobno kot drugje 
bomo tudi pri nas morali postopoma in premišljeno povečevati 
vlaganja v zdravstveno varstvo, iskati zato nekatere nove vire in 
vzporedno s tem pa po načelih prioritet uvajati določene novosti 
(pravice), za nekatera dejavnosti in programe. Glede pravic do 
zdravstvenih storitev (vključno z zdravili in medicinskimi 
pripomočki) slovenski zavarovanci nimajo večjih ugodnosti ali 
pravic. To velja za pravno ureditev pravic, ki pa ne vključuje 
možnosti uveljavljanja zapisanih pravic. Glede slednjega, smo v 
Sloveniji na približno isti ravni kot v primerljivih državah v osnovni 
in še nekaterih drugih dejavnostih, zaostajamo pa pri dostopnosti 
do nekaterih specialističnih (ambulantnih in bolnišničnih) storitev 
ter do najzahtevnejših storitev diagnostike in terapije 
(transplantologija, kardiologija, itd.). Morda imamo na določenih 
ožjih zdravstvenih področjih nekoliko manjše zmogljivosti kot 
gospodarsko razvitejše države ali celo nekatere države v 
tranziciji. V nekaterih primerih gre pri tem za racionalno ravnanje 
(število bolnišničnih postelj) v preteklosti, v drugih pa tudi za 
zavestno zadrževanje širitve zmogljivosti zaradi naših slabših 
ekonomskih zmožnostih, deloma pa tudi zaradi odsotnosti 
dolgoročnega načrtovanja zdravstvenih dejavnosti. 

Težko je najti dokaze za mnenja, da imamo pri nas preobsežne 
pravice npr. na področju zdraviliškega zdravljenja, zobozdravstva 
(predvsem pri protetiki!) in pri prevozih z reševalnimi ter drugimi 
vozili, kar naj bi povzročalo finančne težave obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Izkušnje zadnjih let in javnomnenjske 
raziskave ter primerjava z drugimi državami in razpoloženje 
slovenske javnosti kažejo na to, da ni veliko možnosti in ne 
utemeljitev za občutnejše zmanjševanje pravic do zdravstvenih 
storitev, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. Na 
tem področju so morda potrebne nekatere manjše dopolnitve 
sedanje ureditve in prilagoditve, pogojene z novostmi v razvoju 
medicinske tehnologije in drugimi spremembami, do katerih je 
prišlo v času po letu 1992. 

Najpomembnejše je, da glede pravic do zdravstvenih storitev v 
slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja ni razlik med 
zavarovanimi osebam in da imajo vse osebe skladno s svojim 
zavarovanjem in lastnostjo zavarovane osebe enake pravice. S 
vzpostavljeno solidarnostjo je to zagotovljeno tudi osebam z nižjimi 
dohodki ali brez njih. To področje je eno od tistih, po katerem nas 
ocenjuje Svetovna zdravstvena organizacija in druge mednarodne 
organizacije, ki pričakujejo zagotovitev odprave morebitne 
neenakosti, ki lahko pomeni enega izmed razlogov za slabo 
zdravstveno stanje predvsem ekonomsko šibkejših skupin. 

1.5. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja 

Z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je bil uveden tudi sistem doplačil zavarovanih oseb 
ob uveljavljanju zahtev do zdravstvenih storitev. Celotno kritje 
izdatkov za zdravstvene storitve je zagotovljeno otrokom, 
šolarjem, študentom, drugim osebam pa ob posameznih stanjih 
in boleznih. Za ostale so predvidena doplačila, ki se gibljejo med 5 
in 75 % cene storitev, v odvisnosti od razloga obravnave in višine 
tveganja. Zakon je podal možnost, da se zavarovane osebe za to 
tveganje doplačil posebej prostovoljno zavarujejo. To je bila 
določena novost v našem zdravstvenem zavarovanju, ki pa je 
bila med ljudmi zelo dobro sprejeta. V nekaterih krogih je mogoče 
slišati tudi kritična razmišljanja o tem zavarovanju. Menijo namreč, 
da se zaradi tega dopolnilnega zavarovanja, v katera je vključena 
večina prebivalstva, le to ne zaveda stroškov za zdravstvene 
storitve in nekritično ter neprizadeto uveljavlja zahteve po 
zdravstvenih storitvah. Prav tako menijo, da zaradi tega ker gre 
za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev iz obveznega 
zavarovanja, ne bi šlo za "prava" prostovoljna zavarovanja. Zaradi 
tega bi po njihovem mnenju bilo primerneje odpraviti možnost 
zavarovanja za doplačila in ponovno uvesti neposredno 
doplačevanje zavarovanih oseb. Po mnenju drugih bi morali 
zmanjšati obseg pravic iz obveznega zavarovanja (katere?) in ji 
prenesti na eno izmed oblik prostovoljnega zavarovanja. Omeniti 
velja le dejstvo, da takšna dopolnilna zdravstvena zavarovanja 
poznajo tudi drugje po Evropi. Po drugi strani pa je obseg 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj sorazmerno majhen. Pred 
dokončno oceno ustreznosti stanja in drugačnih mnenj upoštevati 
nekatera dejstva. Ta pa so naslednja: 

dopolnilna zdravstvena zavarovanja predstavljajo prav tako 
obliko doplačil kot participacije, le da si ljudje, ki se zato 
prostovoljno odločijo, medsebojno enakopravno (in po načelih 
vzajemnosti) porazdelijo to tveganje. Ne gre torej za dilemo 
doplačila da ali ne, ampak na kakšen način si zavarovane 
osebe porazdelijo njihova bremena. Gotovo pa bi bilo za 
zavarovance najbolj nesprejemljivo imeti hkrati dve vrsti 
doplačil (dopolnilno zavarovanje in neposredno doplačevanje); 
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- sredstva dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
predstavljajo že nekaj več kot 13,8 odstotkov vrednosti 
celotnega programa zdravstvenih storitev v Sloveniji. Tega 
zneska ni mogoče nadoknaditi z morebitnimi neposrednimi 
doplačili zavarovanih oseb in prav tako z drugimi vrstami 
prostovoljnih zavarovanj. Lastne slovenske izkušnje(podobne 
so tudi v drugih državah) izpred nekaj let, ko smo imeli 
participacijo kažejo, da se s temi doplačili lahko zbere med 1 
do 3 odstotki sredstev.To pa bi pomenilo manj sredstev za 
zdravstvene programe in za izvajalce in poslabšanje možnosti 
uveljavljanja pravic zavarovanih oseb; 

razmišljanja, po katerih bi se dalo nekatere pravice do 
zdravstvenih storitev izločiti iz zdravstvenega zavarovanja 
in jih prenesti na prostovoljna zavarovanja so morda teoretično 
ustrezna, vendar so glede na slovenske razmere komajda 
uresničljiva. Skoraj gotovo tako spremembo prostovoljnih 
zavarovanj ne bi mogli zbrati 13 in več odstotkov sredstev, 
potrebnih za program storitev v državi; 

ponovna uvedba participacije bi prizadela najbolj bolno in 
zdravstveno ogroženo populacijo (starejše in kronično bolne), 
ki je ponavadi tudi materialno najšibkejša. To bi nujno povzročilo 
uvedbo oprostitev doplačil (za posamezne bolezni, skupine 
zavarovancev itd.), s čimer bi se osnovni namen participacij 
izgubil; 

neposredna doplačila zavarovanih oseb rušijo načela 
solidarnosti oziroma vzajemnosti, ki pa je osnovna značilnost 
javnih zdravstvenih zavarovanj; 

ni zadostnih dokazov o tem, da bi neposredno doplačevanje 
ali plačevanje zdravstvenih storitev vplivalo na zmanjšanje 
zahtev zavarovanih oseb ali na zmanjšanje stroškov 
zdravstvenega varstva. Države z največjimi doplačili ali 
najnižjimi pravicami iz javnih sredstev izkazujejo najvišji delež 
BDP - a za zdravstveno varstvo ali pa so po tem podatku 
med vodilnimi; 

število oseb vključenih v dopolnilno zavarovanje (okrog 
1.400.000) dokazuje, da so ga ljudje dobro sprejeli, javnomnenjske 
raziskave pa celo potrjujejo, da so z njim zadovoljni. 

Iz navedenih razlogov je ohranitev sedanjega sistema doplačil 
oziroma dopolnilnih zavarovanj najbolj realna rešitev. Gotovo bodo 
potrebne na tem področju nekatere manjše, vendar ne sistemske 
spremembe. Obstoječi način doplačil ni v nasprotju z direktivami 
Evropske unije in zato ni nobenih pritiskov na Slovenijo od zunaj, 
da bi morala v večje spremembe tega področja zdravstvenega 
zavarovanja. 

Druge vrste prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih je 
omogočil zakon iz leta 1992 niso zaživela v večjem obsegu. Na 
tem področju v Sloveniji nimamo tradicije, pa tudi interes in možnosti 
izvajalcev za opravljanje storitev, ki bi jih lahko ponudila razna 
prostovoljna zavarovanja, niso bila ustrezne. Vendar je med drugim 
zaradi prilagoditvi zakonu o zavarovalnicah in predvideni vključitvi 
v Evropsko unijo potrebno področje prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj pravno na novo urediti. 

1.6. Pravice do denarnih prejemkov 

V državah s socialnim zavarovanjem so sestavni del pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja tudi določene denarne dajatve. To 
so nadomestila plač v času začasne zadržanosti z dela iz 
bolezenskih razlogov, nadomestila potnih stroškov, pogrebnine 
in posmrtnine. Vsi ti denarni prejemki dosegajo v izdatkih 
obveznega zdravstvenega zavarovanja okrog 10 odstotkov, med 

katerimi predstavljajo najvišjo postavko nadomestila plač. Prav 
na tem področju ugotavljamo največjo potrebo po spremembah v 
zakonih in v praksi. Glede teh pravic slovenska zakonodaja najbolj 
odstopa od ureditve v drugih državah in omogoča zavarovancem 
višje pravice kot zavarovancem v drugih, zlasti zahodnoevropskih 
državah. To velja predvsem za trajanje začasne zadržanosti z 
dela iz bolezenskih razlogov in za višino nadomestil za ta čas. 

1.7. Varstvo pravic zavarovanih oseb 

Varstvu pravic zavarovanih oseb posvečajo po svetu izredno 
pozornost. V dosedanjem zakonu je ta opredeljena na več mesiih, 
vendar so najpomembnejše opredelitve vrtijo okrog izvedenskega 
in upravnega postopka, v katerih se rešujejo zahteve in pritožbe 
zavarovanih oseb glede njihovih pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja. Izvedenski organi so po teh določilih zdravniške 
komisije, ki imajo določene strokovne naloge ocenjevanja 
upravičenosti do posameznih storitev, podajanja mnenj in ocen 
itd. Delujejo na dveh ravneh (I. in II. stopnja). Zakon poleg tega tudi 
določa, o katerih zadevah in ravneh odloča Zavod za zdravstveno 
zavarovanje o spornih vprašanjih v upravnem postopku. Ta 
določila zakona bo po sklepu Ustavnega sodišča potrebno 
spremeniti.Te spremembe so tudi možnost, da se delo zdravniških 
komisij poenostavi in racionalizira. Zakonska določila o varstvu 
pravic bi morali razširiti tudi na primere kršenja ali kratenja pravic 
zavarovanih oseb v zdravstvenih zavodih oziroma pri zasebnih 
zdravstvenih delavcih. To področje je namreč doslej precej 
zanemarjeno, čeprav se veliko ljudi obrača na Zavod prav s 
takimi zahtevami.To bi bila lahko prilika za pravno ureditev naloge 
in pristojnosti nadzornih zdravnikov in zdravniških komisij pri 
izvajanju nadzorne funkcije. 

1.8. Partnerski model urejanja odnosov med izvajalci 
zdravstvenih storitev in njihovim plačnikom 

Uzakonitev pogajanj med nosilci različnih interesov kot metode 
upravljanja s programom zdravstvenih storitev je prav tako 
pomenila za naše razmere novost. Tudi to področje je država 
zaupala in prenesla v odločanje partnerjem, ki jih je definiral zakon. 
Takšna odločitev je bila v skladu s prizadevanji po nadaljnji 
demokratizaciji odnosov v zdravstvenem varstvu, ki je dala 
pozitivne rezultate. Kljub različnim interesom izvajalcev in plačnika, 
so se ti uspeli pogoditi o večini odprtih vprašanj, odločitev Vlade o 
neusklajenih podrobnostih je bila potrebna le v neznatnem obsegu. 
V začetku niso bili vsi partnerji enako usposobljeni za pogajalske 
postopke, vendar se vsako leto bolj zavedajo svoje vloge in 
odgovornosti do celotnega področja zdravstvenega varstva v 
državi. Metoda pogajanj med interesnimi skupinami izvajalcev 
zdravstvenih storitev in njihovim plačnikom (Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje) se je pokazalo kot primeren in najbolj 
demokratičen način urejevanja njihovih medsebojnih pravic in 
obveznosti. Izkušnje pa so pokazale tudi na nekatere 
pomanjkljivosti v sedanji ureditvi. Če omenimo le najpomembnejše, 
so te naslednje: 

zakon ni dovolj jasen, kdo zastopa interese izvajalcev in 
njihovih posameznih skupin. Predvsem ni jasno iz katerih 
združenj ali organizacij prihajajo in kakšen mandat imajo. 
Neustrezno je vprašanje mešanja pristojnosti združenj in 
zbornic, ki ne predstavljajo delodajalcev v zdravstvenih 
zavodih in od tu pravna dilema, kako lahko te prevzamejo 
pogodbene obveznosti; 

- postopki pogajanj so premalo dorečeni, pri čemer niso dovolj 
konkretno urejena vprašanja pristojnosti, vloge posameznega 
partnerja in nekatera druga vprašanja; 
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partnerji - izvajalci se premalo zavedajo, da možnost pogajanja 
pomeni tudi odgovornost za realizacijo dogovorjenih nalog in 
programov; 

roki za sklenitev dogovor in pogodb so nedorečeni in ohlapni, 
zaradi česar se pogajanja lahko predolgo zavlečejo, kar 
povzročate v načrtnem gospodarjenju v okviru razpoložljivih 
sredstev izvajalcem in Zavodu za zdravstveno zavarovanje; 

ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo se pojavlja v 
dvojni vlogi, ki sta med seboj nezdružljivi. Najprej predstavlja 
enega izmed enakopravnih pogajalskih partnerjev. Če pa pride 
med njimi do nesporazumov, odloča o tem arbitraža in če še 
tam ni soglasja, odloča o spornem vprašanju Vlada. Da bo ta 
predvsem sledila mnenje ministrstva,pristojnega za 
zdravstveno varstvo je povsem normalno. S tem pa 
ministrstvo ni več enakopraven, ampak nadrejen partner; 

izkušnje nakazujejo, da bi se postopki sklepanja pogodb in 
reševanja sporov (po arbitražah) lahko v primerjavi z 
zakonsko ureditvijo poenostavili. 

Drugo skupino vprašanj, povezanih s pogajanji so področja, ki jih 
naj to vključuje. Že sedaj zakon predvideva pogajanj o 
zdravstvenih storitvah, pri čemer pod tem pojmom razume poleg 
"čistih" zdravstvenih storitev tudi zdravila in medicinske 
pripomočke. Iz tega izhaja, da bi morala zdravila in medicinski 
pripomočki biti predmet pogajanj med njihovimi proizvajalci oziroma 
dobavitelji ter plačnikom storitev. S takšno ureditvijo bi bilo nujno 
dopolniti zakon. 

1.9. Makroekonomski vidiki uresničevanja 
zdravstvenega zavarovanja 

Skeptiki so se bali, da bo sedanja zakonska ureditev glede 
odločanja o višini prispevne stopnje privedla do izgub v 
zavarovanju, v finančne težave ali v občutno povečevanje deleža 
javnih sredstev za potrebe zdravstvenega varstva. Drugi so 
menili, da je tako zahtevno področje kot je zdravstveno varstvo 
sposobna upravljati in voditi le država. Čas in rezultati so ovrgli 
pomisleke obojih. 

Prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje je bila v letu 1992 
dokaj visoka, kar je bilo utemeljeno,saj je bilo potrebno odpraviti 
posledice večletnega neustreznega in deficitarnega financiranja 
področja iz prejšnjih let. Nato se je višina prispevne stopnje znižala 
in že leta 1993 uravnovesila na ravni okrog 13, 25% od bruto 
plače. Povečala se je šele zadnje leto, ko prihodki ne zadoščajo 
več za ohranitev dosežene ravni zdravstvenega varstva. Do 
tega je prišlo zaradi dejavnikov iz okolja, na katere Zavod za 
zdravstveno zavarovanje ni imel nobenega vpliva (uvedba davka 
na dodano vrednost, zvišanje plač v zdravstveni službi, rast cen 
zdravil, nove obveznosti področja itd.) V zadnjih letih so zaradi 
novih nalog, ki so bile naložene Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje dosegle zahtevale nekaj čez 52 milijard Sit, ob tem 
pa so ostali njegovi viri prihodkov (prispevna stopnja) 
nespremenjeni. Čelo več, s strani DURS - a ni bilo pobranih in 
izterjanih nekaj več kot 11 milijard Sil prispevkov. Tako je v času 
1993 - 2000 delež javnih sredstev iz bruto domačega proizvoda 
ostal nespremenjen oziroma je imel celo rahlo tendenco zniževanja 
(od 6, 95 na 6,64). Občutno se je povečal le delež zasebnih 
sredstev iz prostovoljnih zavarovanj (od 0,50 na okrog 1,3 % 
BDP). Gibanje prispevne stopnje in deleža javnih sredstev v BDP 
kažejo, da je področje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
spoštovalo tudi narodno gospodarske interese države. To je tem 
bol) vredno poudarka, ker je ob navedenih trendih ohranilo 
stabilnost področja in je do nedavnega poslovalo brez izgube. 
Ohranjene so bile tudi pravice zavarovanih oseb, z nekaterimi 
dodatnimi programi (srčne operacije, operacije sive mren, žolča, 

ožilja itd.) pa so se celo nekoliko izboljšali pogoji in možnosti 
njihovega uresničevanja. Izboljšala pa se je tudi materialni položaj 
izvajalcev, kar še posebej velja za plače v zdravstvenih dejavnosti. 

1.10. Zaključne ugotovitve 

Uveljavitev zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju leta 
1992 je pomenila ponovno uvedbo " samoupravnega "sistema 
socialnega zdravstvenega zavarovanja z vsemi njegovimi 
značilnostmi in opustitev etatističnih modelov zdravstvenega 
varstva. Najpomembnejša sprememba po uveljavitvi novega 
zakona, se je odrazila v dejstvu, da je področje zdravstvenega 
zavarovanja in s tem posredno zdravstvenega varstva 
razpolagalo z lastnimi namenskimi sredstvi in stalnimi, vnaprej 
znanimi viri. Že v začetku posameznega leta je bilo možno oceniti, 
s kakšnimi sredstvi bo razpolagalo obvezno zavarovanje in 
kolikšen del od tega bo lahko namenjen za program zdravstvenih 
storitev. Prav tako so organi upravljanja obveznega 
zdravstvenega zavarovanja sprejeli vrsto aktov, s katerimi so 
podrobneje uredili pravice zavarovanih oseb, njihove standarde 
ter postopke njihovem uresničevanju. Z avtonomnostjo področja 
je uspelo ustvariti zadovoljivo raven pravic zavarovanih oseb in 
pogoje za vzpostavitev pogajalskih postopkov in upravljanja s 
programi zdravstvenih storitev. Čas in rezultati so potrdili, da je 
zdravstveno zavarovanje in njegovo financiranje s prispevki ter 
avtonomnost področja za Slovenijo primerno in da na tem področju 
niso potrebne večje spremembe, pač pa določene dograditve in 
dopolnitve. 

Večina zavarovancev je to uvedbo takšnega zdravstvenega 
zavarovanja sprejela kot "svoje" zavarovanje in v njem vidi 
možnost uresničitve solidarnosti in enakosti v trenutku, ko bodo 
potrebovali zdravstvene storitve. To potrjujejo javnomnenjske 
raziskave, ki kažejo, da je okrog 84 odstotkov anketirancev 
zadovoljnih s sistemom zdravstvenega zavarovanja in s 
solidarnostjo, ki vlada v njem. Kljub temu, so se v času od 
uveljavitve zakona občasno pojavljali posamezni poskusi 
preusmeriti razvoj področje in ga ponovno, vsaj v določenih delih 
(zlasti v finančnem) "podržaviti". Bilo je nekaj primerov 
nesistemskih obremenitev zdravstvenega zavarovanja z 
obveznostmi do denarnih dajatev, ki so praviloma naloge drugih 
nosilcev socialne varnosti. Podobni poskusi povečati vpliv države 
na finančno poslovanje so bili prisotni pri pripravi zakona o javnih 
financah in nekatere težnje po posredni ali neposredni vključitvi 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v integralni 
proračun države, s čimer bi prišlo do okrnitve te avtonomije. To 
velja tudi za nekatere zamisli o vključevanju predstavnikov 
izvajalcev oziroma Vlade v organe upravljanja obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. To so predlogi, ki so v nasprotju z 
načelom, ki velja v sistemih socialnih zdravstvenih zavarovanj, 
da naj s sredstvi prispevkov upravljajo in odločajo tisti, ki jih za 
svoje zdravstveno zavarovanje plačujejo. 

Ob tem se čedalje bolj kažejo razpoke v načrtovanju 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih zmogljivosti in pomanjkanje 
strategije razvoja tega področja. Gre za področje, ki je tesno 
povezano z zdravstvenim zavarovanjem, a je zanj v pretežni 
meri odgovorna država. Posledice tega so čedalje očitnejša 
neskladja v razvoju zdravstvenih zmogljivosti in organizaciji 
zdravstvene službe, še zlasti pa v pričakovanjih in možnostih 
njihovega zadovoljevanja potreb zavarovanih oseb. Te se kažejo 
pri izvajalcih in zavarovanih osebah in niso značilna samo za 
Slovenijo. Gre ža razvojna dogajanja v zdravstvenem varstvu, ki 
ga je mogoče reševati le z dolgoročnim strateškim načrtovanjem 
na strokovnih in znanstvenih podlagah, z zagotavljanjem 
stabilnosti sistema, ki ne sme biti tudi pod pritiski raznih političnih 
in kratkoročnih pritiskov. Zaradi pomanjkanja takšnega usmerjanja 
zdravstvenega varstva, so tudi mnogi pozitivni dosežki sistema 
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zdravstvenega zavarovanja postavljeni pod dvom, čeprav je jasno, 
da le to samo ni pristojno in sposobno reševati celotne 
problematike zdravstvenega varstva v državi. 

V desetih letih se je pokazalo, da so nekatere zakonske opredelitve 
zastarele oziroma jih je potrebno prilagoditi novim potrebam in 
izzivom. To je pogojeno s spremembami v socialni in demografski 
strukturi prebivalstva, z uvajanjem novih metod odkrivanja in 
zdravljenja bolezni ter z tem povezanimi ukrepi za učinkovitejše 
in obvladovanje razvoja področja in zlasti izdatkov za zdravstveno 
varstvo ter z novimi zahtevami zaposlenih v zdravstveni 
dejavnosti. Prav tako je potrebno dopolniti predpise, ki bodo 
povečali odgovornost in disciplino pri prijavljanju zavarovanih oseb 
v zavarovanje in pri plačevanju prispevkov. Na novo je potrebno 
urediti tudi področje prostovoljnih zavarovanj še zlasti pa dopolniti 
partnerske modele pogajanj med izvajalci zdravstvenih storitev, 
proizvajalci in uvozniki zdravil ter dobavitelji medicinskih 
pripomočkov in njihovimi plačniki. S spremembami v pravni ureditvi 
bo posebno in večjo pozornost potrebno nameniti tudi varstvu 
pravic zavarovanih oseb, vlogo območnih svetov in organov 
upravljanja obveznega zdravstvenega zavarovanja nasploh. 

Glede na doseženo stopnjo razvoja zdravstvenega varstva ter 
na jasnejšo razmejitev pristojnosti in nalog med državno upravo 
in samoupravo zdravstvenega zavarovanja pri nas bi bilo primerno 
tudi v zakonodajnem pogledu ločiti in razmejiti zdravstveno varstvo 
in zavarovanje. Ob tem morata ostati še vedno funkcionalno med 
seboj povezani. 

2. MEDNARODNE PRIMERJAVE 

Slovenija ima povsem primerljiv sistem zdravstvenega 
zavarovanja z drugimi, zlasti evropskimi državami. To velja za 
države, ki imajo uvedeno socialno zdravstveno zavarovanje. To 
pa so srednjeevropske države (Avstrija, Nemčija, Belgija, 
Nizozemska, Francija, Luksemburg), po spremembah v družbeno 
političnem sistemu v devetdesetih letih pa tudi vse 
vzhodnoevropske države oziroma države v tranziciji, ki skupaj 
predstavljajo več kot dve tretjini evropskega prebivalstva. Ob 
tem so med njimi nekatere razlike, ki se kažejo v obsegu vključenih 
oseb v zavarovanje, v organizaciji in številu bolniških blagajn v 
državi, v njihovi avtonomnosti, načinu financiranja, uresničevanju 
partnerskih odnosov oziroma pooblastil pogajalskih skupin, 
razvitosti prostovoljnih zavarovanj, itd. Te razlike izstopajo zlasti, 
če primerjamo zahodne in srednje evropske države s tistimi iz 
Vzhoda. Vzhodne evropske države oziroma države v tranziciji 
so se sicer odločile za prehod iz nekdanjega socialističnega 
zdravstvenega varstva v socialno zdravstveno zavarovanje, 
vendar ga iz ekonomskih, socialnih in političnih razlogov in 
možnosti še niso povsem v celoti uvedle. V teh državah (z izjemo 
Češke) imajo v resnici mešanico starega socialističnega sistema 
in določenih nastavkov Bismarckovega zdravstvenega 
zavarovanja. Zato je primerjava s temi državami tudi iz vidika 
slovenske ureditve komaj možna. Ne glede na te razlike pa v 
vseh teh državah z zdravstvenim zavarovanjem velja načelo, da 
so v obvezno zavarovanje vključeni vsi prebivalci države. Izjemo 
predstavljata le Nemčija in Nizozemska, kjer osebe z dohodki 
nad določenim limitom niso obvezno zavarovani. 

2.1. Značilnosti socialnih zdravstvenih zavarovanj 

V državah s socialnim zdravstvenim zavarovanjem so jasno 
razmejene pristojnosti in odgovornosti med državnimi organi in 
nosilci zavarovanj, ki so običajno bolniške blagajne oziroma 
socialne zavarovalnice. Ta temelji na zgodovinskem dejstvu, ko 
je država prenesla pristojnosti in odgovornosti za izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja na nosilce teh zavarovanj in jim za 

to dala tudi ustrezna javna pooblastila. Razlog za to temelji na 
dejstvu, da se obvezna zavarovanja ne financirajo iz davkov 
oziroma proračunskih sredstev, ampak s sredstvi prispevkov, ki 
jih namensko vplačujejo delodajalci, zavarovanci in drugi 
zavezanci. Slednji, po svojih predstavnikih, upravljajo in odločajo 
o možnostih zadovoljevanja svojih interesov in potreb glede na 
lastne materialne sposobnosti. Pri tem delodajalci skrbijo, da so 
obremenitve v obliki prispevnih stopenj za gospodarstvo 
sprejemljive, zavarovanci pa za ustrezno raven zdravstvene 
varnosti. S samostojnostjo bolniških blagajn je zagotovljeno, da 
se sredstva zdravstvenega zavarovanja uporabljajo namensko 
in da se ne mešajo z drugimi proračunskimi sredstvi in potrebami. 
To zagotavlja tudi stabilnost področja, ki zagotavlja zavarovanim 
osebam neprekinjeno stabilno raven pravic, pa tudi stabilen vir 
za financiranje izvajalcev. 

Bolniške blagajne imajo v zahodni Evropi v okviru zakonsko 
določenih pooblastil visoko stopnjo avtonomije. Gre za 
demokratično ureditev,v kateri ne odločajo o občutljivih vprašanjih 
zdravstvenega zavarovanja in varnosti le parlamenti in vlade, 
ampak v večji meri delodajalci in zavarovanci. Ti so zato tudi 
odgovorni za stanje področja. Država ima ob tem še vedno 
pomembne in odločujoče funkcije usmerjanja in načrtovanje 
razvoja zdravstvenega varstva in zavarovanja, sprejemanja 
zakonov, nadzora nad področjem ter posebne naloge s področja 
javnega zdravstva, skrbi za načrtovanje mreže zdravstvene 
službe itd. Avtonomnost bolniških blagajn sega od določanja 
prispevnih stopenj, do opredeljevanja podrobnejših pravic 
zavarovancev, do volitev in imenovanj organov upravljanja, 
določanja prioritet in strategije razvoja zavarovanja ter do pogajanj 
in financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev ter proizvajalcev 
zdravil in medicinskih, tehničnih pripomočkov. S celotno njihovo 
dejavnostjo upravlja izvoljena skupščina bolniške blagajne, 
izvršilne naloge pa opravlja njen upravni odbor ali predsedstvo. V 
organih upravljanja ni predstavnikov vlade ali izvajalcev, saj bi se 
s tem vloga enih in drugih podvojevala. Država bi prek svojih 
predstavnikov neposredno posegala v odločanje o pravicah in 
sredstvih zavezancev za plačevanje prispevkov. Izvajalci pa bi 
že ob sprejemanju finančnih načrtov usmerjali denarne tokove 
mimo njihovih interesov in možnosti in občutno zožili področje 
partnerskih odnosov. V večini držav se bolniške blagajne pogajajo 
z izvajalci poleg cen storitev tudi o plačah zdravstvenih delavcev 
in o materialnih stroških. V ta vprašanja se država ne vmešava, 
ali pa je za to zadolžena le v primeru, če bi prišlo do resnih motenj 
pri uresničevanju zdravstvenega varstva. Pač pa je povsod 
zagotavlja investicije v zdravstvene objekte in opremo. Drugače 
je glede tega ureditev v državah v tranziciji, kjer je vloga države 
v zdravstvenem zavarovanju še vedno močna in smatra bolniške 
blagajne za "agencije" za razdeljevanje denarja izvajalcem. Razlog 
za to je v tem, ker določene skupine zavarovancev (kmetje, 
nezaposleni, upokojenci) ne morejo iz socialnih razlogov plačevati 
prispevkov in namesto njih namenja določen znesek za njihovo 
zdravstveno varnost proračun. Sicer pa v državah z razvitim 
sistemom zdravstvenega zavarovanja država financira predvsem 
zdravstvene zmogljivosti, nekatere programe nacionalnega 
pomena in plačuje prispevke za osebe brez dohodkov. 
Financiranje celotnega zdravstvenega zavarovanja poteka 
praviloma le s prispevki bolniških blagajn. 

Tudi v pogajanjih z izvajalci zdravstvenih storitev so bolniške 
blagajne samostojne. V državah z razvitim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in tradicijo v partnerskih modelih je 
se pojavlja država (resorno ministrstvo) v vlogi usklajevalca in 
se kaže v sprejemu aktov in usmeritev za postopke pogajanj. V 
njih predvsem opredeljuje narodnogospodarske interese, skrb 
za posebne javnozdravstvene programe za izboljšanje 
zdravstvenega stanja prebivalstva in predlaga partnerjem 
smernice in aktivnosti za doseganje planskih ciljev. Pomaga jim z 
ukrepi za obvladovanje izdatkov npr. za zdravila, pri določanju 
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davkov itd. Pri tem se v pogajanja sama praviloma ne vključuje. 
Izjema so pogajanja o cenah in količini zdravil, ki jih krije obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

2.2. Pravice do zdravstvenih storitev v sistemih 
zdravstvenega zavarovanja 

Pravice do zdravstvenih storitev so v državah s socialnim 
(obveznim) zdravstvenim zavarovanjem opredeljene z zakonom 
in so na celotnem območju države enake, tudi če je število bolniških 
blagajn veliko. Imajo pa bolniške blagajne možnost prilagajanja 
določenih pravic svojim materialnim možnostim in potrebam. 
Možnosti prilagajanja pravic je urejena na različne načine, vendar 
povsod prisotna. To še zlasti velja za postopke uresničevanja 
pravic. Med pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
so storitve iz osnovne, specialistične, bolnišnične, in zdraviliške 
dejavnosti ter do zdravil in medicinskih, tehničnih pripomočkov. 
Le nekatere države ne poznajo med pravicami možnosti do 
zdraviliškega zdravljenja, vendar imajo zato zelo razvejano mrežo 
rehabilitacijskih centrov in fizioterapije. 

Praktično vse države imajo uvedena doplačila k ceni zdravstvenih 
storitev. Ta so uvedena predvsem pri zdravilih, pri zobni protetiki, 
medicinskih, tehničnih pripomočkih, zdraviliškem zdravljenju in 
ponekod tudi v okviru bolnišničnega zdravljenja. Pri uveljavljanju 
zahtev po teh storitvah mora zavarovana oseba doplačati vnaprej 
določen znesek ali poravnati iz lastnih sredstev odstotek cene 
storitve. Ta doplačila nimajo posebnega finančnega učinka, saj z 
njimi zberejo med 2 in 3 odstotki vrednosti celotnega programa 
zdravstvenih storitev v državi. V določenem številu držav 
(Francija, Belgija, Nizozemska itd.) se za ta doplačila lahko 
zavarovanci prostovoljno zavarujejo. 

Sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
so tudi pravice do denarnih prejemkov kot so nadomestila plač v 
času začasne zadržanosti z dela iz bolezenskih razlogov, 
povračila potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine. Pravice do 
nadomestil plač imajo le aktivni zavarovanci, ki zato plačujejo tudi 
prispevke. V pretežnem številu držav pridobijo to pravico šele po 
določenem predhodnem zavarovanju, pri čemer poznajo tudi 
čakalne dneve (začetne dneve, ko ni nadomestila) v trajanju od 1 
- 3 dni. Trajanja pravice do nadomestila je tudi časovno omejena 
na 6 do 18 mesecev. 

Skoraj vse države imajo ločeno zavarovanje za primer bolezni in 
poškodbe izven dela od zavarovanja poškodbe na delu in poklicne 
bolezni. Slednje namreč financirajo v celoti delodajalci, pri čemer 
je višina prispevne stopnje odvisna od višine stroškov, ki nastanejo 
pri delodajalcih za zdravljenje in rehabilitacijo poškodb na delu in 
poklicnih bolezni. 

2.3. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Evropi, 
kot sestavina socialne varnosti 

Prav tako poznajo vse države Evropske unije, pa tudi vrsta drugih, 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Vendar je to področje 
posebej pravno urejeno, saj obravnavajo tudi ta zavarovanja kot 
sestavino socialne varnosti državljanov. Zato morajo 
zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja 
upoštevati posebna zakonska določila, ki veljajo na tem področju. 
Določena od teh zavarovanj so opredelili kot javni interes države, 
kar še zlasti velja za zavarovanja za doplačila, deloma pa tudi z 
dodatna zavarovanja. Vsekakor tudi za ta zavarovanja velja 
nacionalna zakonodaja, za katero ni predvideno, da bi se morala 
prilagajati direktivam Evropske unije. 

V evropskih državah nasploh poznajo v glavnem mešane modele 
izvajanja in financiranja zdravstvenega varstva. Izvajalci 
zdravstvenih programov so lahko javni zavodi ali pod določenimi 
pogoji zasebniki in privatne zmogljivosti. Za izvajanje programov 
pa koristijo poleg javnih sredstev tudi zasebna sredstva. V tem 
pogledu je naša ureditev povsem enaka. Delež javnih in zasebnih 
sredstev je pri tem različen in odvisen od podrobnejših ureditev 
področja. 

2.4. Določanje, pobiranje in izterjava prispevkov 

Značilnost držav s socialnim zdravstvenim zavarovanjem je tudi, 
da bolniške blagajne same nadzorujejo obračunavanje prispevkov, 
jih same pobirajo in izterjujejo. Neredko opravljajo to nalogo tudi 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zavarovanje za 
primer brezposelnosti. To je odraz njihove samostojnosti v 
poslovanju, pri čemer tudi ne poznajo ureditve, po kateri bi morali 
svoja sredstva nalagati v enotni,državni zakladniški račun. Takšno 
ureditev sta preizkušali Poljska in Madžarska, posledica tega pa 
je bil finančni zlom nosilcev zavarovanja in potreba po novi reformi 
zdravstvenega zavarovanja. 

2.5. Opredeljevanje zdravstvenih zmogljivosti 

Določanje zdravstvenih zmogljivosti ni v pristojnosti bolniških 
blagajn, čeprav z načinom financiranja in razpoložljivimi sredstvi 
na njih vplivajo. V državah z zdravstvenim zavarovanjem je razvoj 
mreže zdravstvene službe, skrb za vzgojo zdravstvenih kadrov 
ter za raziskovalno dejavnost v zdravstvenem varstvu v dolžnost 
države. Zato tega področja tudi ne urejajo zakoni s področja 
zdravstvenega zavarovanja. 

2.6. Primerjava slovenskega sistema zdravstvenega 
zavarovanja z ureditvijo v državah s primerljivo 
ureditvijo 

Vse te značilnosti socialnega zdravstvenega zavarovanja so 
prisotne tudi v zdravstvenem zavarovanju v R Sloveniji. Morda 
se od ureditve v drugih državah razlikujemo po podrobnostih. 
Prav zato so odveč razmišljanja o potrebnih spremembah našega 
zdravstvenega zavarovanja in njegovega morebitnega večjega 
"podržavljanja". Ob ocenjevanju Slovenije glede njene 
pripravljenosti za vključitev v Evropsko unijo je bilo ugotovljeno, 
da ima demokratičen sistem upravljanja, v katerega se vključujejo 
predstavniki raznih interesnih skupin in je zato primeren. Pozitivno 
je bil ocenjen tudi naš partnerski model, saj se po veljavni praksi 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje pogaja, poleg 
predstavnikov različnih strokovnih organizucij in zbornic, tudi 
neposredno več kot 1300 posameznih zdravstvenih zavodov in 
zasebnih zdravstvenih delavcev. Ocenjevalci so dali tudi pozitivno 
mnenje glede ekonomskih vlaganj v zdravstveno zavarovanje, 
saj so ugotovili, da država vlaga v to področje približno tolikšen 
delež bruto domačega proizvoda kot druge ekonomsko enako 
razvite države, kar je omogočilo ohranjanje finančne stabilnosti 
obveznega zdravstvenega zavarovanja vse do preteklega leta. 
To seveda ne pomeni, da so s tem zadovoljene vse potrebe in 
zahteve, vendar tega ni mogoče zagotoviti nikjer v svetu. Podobno 
kot drugje v svetu bo zato tudi pri nas potrebno iskati nove in 
večje vire za potrebe zdravstvenega varstva. Iz opisanega je 
vidno, da je naš sistem zdravstvenega zavarovanja povsem 
primerljiv z ureditvami z državami z enakim sistemom in vzor 
mnogim državam v tranziclji. Glede na to, da je področje 
zdravstvenega varstva in zavarovanja v Evropski uniji 
prepuščeno nacionalni zakonodaji, tudi pri nas niso potrebne 
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spremembe, ki bi jih zahtevale evropske direktive, še zlasti ne 
ker je naša ureditev povsem primerljiva z deželami s socialnimi 
zdravstvenim zavarovanjem. 

Vse to pa ne pomeni, da na področju ni odprtih vprašanj in da bi 
lahko bili s stanjem povsem zadovoljni. Predvsem se bo v razvoju 
potrebno v večji meri usmeriti na iskanje rešitev za učinkovitejše 
obvladovanje razvoja zdravstvenega razvoja, na racionalizacijo 
in boljšo organizacijo dela v zdravstvi službi, na dvig kvalitete in 
varstvo pravic zavarovancev ter na potrebno prilagajanje novim 
izzivom. 

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
ki je v veljavi že deset let, je v mnogih svojih opredelitvah zastarel. 
Poleg tega so bili naknadno sprejeti nekateri zakoni na drugih 
področjih, ki so s svojimi opredelitvami vplivali tudi na področje 
zdravstvenega varstva in zavarovanja. To velja za zakon o varnosti 
in zdravju pri delu, zakon o javnih financah, zakon o zdravniški 
službi, zakon o zavarovalnicah, o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zakon o prispevkih za socialno varnost itd. Vse ti so 
vnesli določene novosti, ki niso povsem usklajene z obstoječim 
zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Tudi ustavno sodišče je že ugotovilo neustreznost določil tega 
zakona glede izvedenskih in upravnih postopkov pri uresničevanju 
in varstvu pravic zavarovanih oseb. Vse to so razlogi za 
spremembe ali za novo opredeljevanje posameznih ožjih področij 
obveznega in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. 

Poleg navedenih neskladij med posameznimi zakoni, so izkušnje 
pokazale, da so nekatera določila veljavnega zakona pomanjkljiva 
in ponekod nedorečena. Tako je zakon pred desetimi leti sicer 
uvedel obvezno zdravstveno zavarovanje v državi, vendar ni 
določil konkretnih zadolžitev, pristojnosti in odgovornosti 
posameznih pravnih in fizičnih oseb za zagotovitev spoštovanja 
tega načela. Predvsem je pomanjkljiva zakonodaja na področju 
prijavljanja in odjavljanja oseb v zavarovanje in s tem povezanimi 
posledicami na njihove pravice in obveznosti. Zato imamo v 
določenem manjšem deležu prisotno "lažno" solidarnost, ko 
nekateri zahtevajo in uveljavljajo pravice, ne da bi izpolnili tudi 
svoje obveznosti do tega zavarovanja. Zaradi neurejenosti 
področja posamezniki, ki so sicer po zakonu obvezno zavarovani, 
a nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
morajo plačevati stroške za zdravstvene storitve. To ni v skladu 
z načeli obveznega zdravstvenega zavarovanja in solidarnosti 
znotraj njega. 

Nedorečenost ali pomanjkljivost sedanje ureditve se kaže tudi v 
neenakosti glede obveznosti, ki jih imajo pravne in fizične osebe 
do obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako so obveznosti 
delodajalcev in delojemalcev ter upokojencev glede plačevanja 
prispevkov zelo jasne, medtem ko so za samozaposlene osebe 
in nekatere druge kategorije te odvisne od njihove odločitve o 
osnovi za določitev prispevkov ali tudi od tega, kdaj bodo prijavile 
osebe v zavarovanje. Neredko so te osnove, po zakonu iste, kot 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer pa so od tega 
odvisne tudi pravice, kar pa v zdravstvenem zavarovanju ni primer. 
Zato so po sedanjih predpisih "solidarni" predvsem tisti, za katere 
imamo evidence in možnost, da se jim obveznost obračuna brez 
njihove vednosti, medtem ko se drugi lahko obnašajo do teh 
obveznosti tudi manj odgovorno. Takšno stanje ni v skladu z 
načeli enakosti in pravičnosti in jih je za to potrebno zakonsko na 
novo opredeliti. 

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja so v pretežni meri ustrezno 
opredeljene v sedanjem zakonu. Prav posebej se je pokazalo, da 

je za slovensko prebivalstvo povsem sprejemljivo sistem delnega 
kritja izdatkov za zdravstvene storitve ob ustreznem doplačilu 
("co - payment"). Je pa razvrščanje skupin storitev glede na 
višino kritja iz obveznega zavarovanja neustrezno. Predvsem je 
potrebno povečati kritje ali ga zagotoviti v celoti (brez doplačil ali 
prostovoljni zavarovanj) brezposelnim osebam, osebam, ki so 
prejemniki stalnih socialnih pomoči in osebam brez dohodkov. 
Posebej pa je potrebno zaostriti odgovornost zavarovanih oseb 
do lastnega ravnanja glede poškodb izven dela, kjer je med vzroki 
med njimi najpogosteje "človeški faktor".Za spremembo tega 
stanja so potrebne nove zakonske rešitve. Podobno velja za 
področje pravic do nadomestil plač v času začasne zadržanosti 
z dela iz bolezenskih razlogov. Na tem področju omogoča 
slovenska zakonodaja zavarovancem precej široke pravice in ni 
naravnana na vzpodbujanje delavcev k čim hitrejši vrnitvi na 
delo. Evropska praksa kaže na možnosti, ki bi jih morali vnesti 
tudi v naše predpise s področja zdravstvenega zavarovanja. 

Neustrezni in močno pomanjkljivi so sedanji predpisi, ki urejajo 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni usklajen s pozneje 
sprejetim zakonom o zavarovalnicah. Odprto je vprašanje, kakšno 
vrsto zavarovanja predstavljajo ta zavarovanja, po kakšnih načelih 
in pravilih jih je možno izvajati itd. Prav posebej se odpira vprašanje, 
v kakšni meri predstavljajo ta zavarovanja javni interes države, 
kako tega opredeliti in kakšne pristojnosti v zvezi s tem ima 
država. To je predmet nujno potrebnih zakonskih sprememb in 
uskladitev, med drugim tudi z evropsko prakso. 

Praksa zadnjih let je pokazala, da je sedanja ureditev glede urejanja 
odnosov med nosilcem zdravstvenega zavarovanja in izvajalci 
zdravstvenih storitev sicer dala določene rezultate. Hkrati 
desetletne izkušnje opozarjajo na določene pomanjkljivosti v teh 
postopkih, ki izhajajo iz nedorečenosti zakonodaje in s tem 
povezane premalo učinkovite prakse. Vsekakor je potrebno 
partnerske in pogajalske postopke, kot demokratičnega načina 
urejanja odnosov ohraniti, a jih z novimi zakonskimi rešitvami 
narediti uspešnejše in učinkovitejše. V tej smeri je z novimi 
zakonskimi opredelitvami potrebno jasneje opredeliti vlogo in 
odgovornosti posameznih partnerjev v pogajalskih postopkih in 
jih poenostaviti, ne da bi s tem izgubili svojo pravico zastopanja 
svojih interesov. Na novo je potrebno opredeliti predmet pogajanj 
in ga razširiti tudi na področje zdravil. Izdatki za slednje namreč 
čedalje bolj posegajo v celotni program zdravstvenih storitev in 
mu zožujejo razvojne možnosti. Poleg tega predpisi in praksa 
obvladovanja izdatkov za zdravila pri nas ne sledi v zadostni 
meri izkušnje drugih držav Evropske unije. Novo, drugačno in 
odgovornejšo vlogo mora v teh partnerskih postopkih prevzeti 
tudi ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo, ki mora 
predvsem prevzeti in uresničiti vlogo nosilca načrtovanja in 
usmerjanja razvoja glede na zdravstvene potrebe, prednostne 
naloge ter ekonomske danosti Slovenije in razsodnika v primeru 
nesporazumov med pogajalci ali v primeru motenj pri 
uresničevanju programa obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in zdravstvene varnosti prebivalstva. 

Posebno poglavje, ki zahteva spremembe so izvedenski in upravni 
postopki v zvezi z uresničevanjem pravic zavarovanih oseb. 
Poleg odločbe ustavnega sodišča o nujnosti sprememb sedanjega 
82. in 83. člena zakona, so tudi izkušnje Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje nakazale na nujnost iskanja novih rešitev teh 
vprašanj. Bolje, kot doslej je potrebno opredeliti vlogo izvedencev 
v zdravstvenem zavarovanju in katere zadeve se rešujejo v 
upravnem postopku. Pokazalo se je, da delovanje zdravniških 
komisij na I. stopnji v sestavi 3 članskega senata ni potrebno in ni 
ustrezno. Nove zakonske rešitve na tem področju bi lahko 
povečale učinkovitost delovanja teh izvedenskih organov in hkrati 
s tem poenostaviti tudi postopke varstva pravic zavarovanih oseb. 
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Glede na dejstvo, da morajo v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja imeti osrednjo vlogo zavarovanci, so potrebne za 
doseganje tega cilja nekatere zakonske spremembe. Vidnejšo 
vlogo naj bi dobili območni sveti. Predvsem naj bi nastopali kot 
območni sveti za varstvo pravic zavarovanih oseb, ko te 
uveljavljajo svoje pravice v zdravstveni službi. Na tem področju 
je največ različnih pritožb zavarovanih oseb, a je njihovo reševanje 
zelo različno urejeno in v glavnem neustrezno urejeno. Zato bi z 
novim zakonom bilo mogoče bolje razrešiti tudi ta vprašanja. 

Nenazadnje je potreben nov zakon zaradi potrebe po zakonskih 
opredelitvah, ki bi v večji meri prispevale k učinkovitejšemu 
obvladovanju izdatkov zdravstvenega zavarovanja in večji 
racionalizaciji in transparentnosti porabe sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. K temu naj bi poleg drugih opredelitev 
prispevala nadaljnja samostojnost področja obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in podrobnejša opredelitev njegovih 
javnih pooblastil in s tem povezane razmejitve pristojnosti in 
odgovornosti državnih organov in organov upravljanja obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Prav v zvezi s tem bi bila ustrezna 
ločitev pravne ureditve področij zdravstvenega varstva in 
zavarovanja. Za zdravstveno varstvo kot politiko in prakso v 
zvezi s prizadevanji za boljše zdravstveno stanje mora biti 
odgovorna predvsem država, medtem ko naj bi bilo izvajanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi javnih 
pooblastil v pristojnosti nosilca zdravstvenega zavarovanja. Prav 
to razmejitev bi morale prinesti nove zakonske opredelitve. 

Za spremembe na navedenih področjih in za dvig kvalitete 
zdravstvenega zavarovanja in varstva sedanji zakon ne daje 
dovolj možnosti. Zato je potrebno sprejeti nov zakon o 
zdravstvenem zavarovanju. 

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Osnovni namen tega zakona je celostno urediti področje 
zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji. Pri tem izhaja iz načela, 
da je to zavarovanje obvezno za vse prebivalce Slovenije in 
osebe, ki na njenem območju opravljajo kakršnokoli pridobitno ali 
poklicno dejavnost. To zavarovanje naj bi po načelih solidarnosti 
zagotovilo vsem dostopno in našim razmeram uresničljivo raven 
zdravstvene varnosti. Pri tem pa morajo vsi skladno s svojimi 
možnostmi prispevati k uresničevanju tega zavarovanja. Zakon 
opredeljuje področje obveznega in prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, zavarovance in zavarovane osebe, način in 
obveznost njihovega prijavljanja in odjavljanja v obvezno 
zdravstveno zavarovanja, zavarovanje za primer bolezni in 
poškodb izven dela, opredeljuje obseg pravic do zdravstvenih 
storitev in denarnih dajatev ter posebej izpostavlja večjo 
odgovornost delodajalcev za zdravje zaposlenih. Posebno poglavje 
namenja zavarovanju za poškodbe na delu in poklicne bolezni. 
Ureja tudi financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
upravljanje s prihodki, urejanje odnosov med plačniki zdravstvenih 
storitev in njihovimi partnerji in na tem področju predvideva 
partnerske in pogajalske odnose. Zakon tudi opredeljuje nosilca 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar bi naj bila Slovenska 
zdravstvena zavarovalnica. Določa tudi organe upravljanja 
Zdravstvene zavarovalnice, način njihove Izvolitve in imenovanja 
ter njihove pristojnosti. Predlog zakona opredeljuje obseg pravic 
iz obveznega zavarovanja, raven kritja vrednosti storitev oziroma 
višino doplačil ter in postopke za uveljavljanje pravic. Posebno 
poglavje pa namenja postopku povrnitve škode. 

Od uveljavitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki je stopil v veljavo leta 1992 je preteklo 10 let. V 
tem času je zakon doživel le manjše spremembe in dopolnitve, 
kljub temu, da je bila v tem obdobju sprejeta vrsta novih zakonov, 

ki s svojimi določbami segajo tudi na področje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, kot so na primer zakon o 
pokojninskim in invalidskem zavarovanju, zakon o zavarovanju 
in zaposlovanju za primer brezposelnosti, zakon o zdravniški 
službi, zakon o javnih financah in drugi, kar zahteva določene 
uskladitve in dopolnitve. 

Bistvene novosti zakona so: 

Zakon vsebuje le določbe, ki se nanašajo na ureditev 
zdravstvenega zavarovanja, na zdravstveno varstvo pa le na 
stičnih področjih. Predlog zakona vsebuje določbe o obveznem, 
kakor tudi o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, ker obe 
vrsti zavarovanja v določenem delu, ki se nanaša na dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje tvorita neločljivo celoto in sestavino 
zdravstvene ter socialne varnosti celotnega slovenskega 
prebivalstva. Na novo opredeljuje tudi zavarovalne podlage, ki so 
pogoj in obveznost za vključitev v obvezno zdravstveno 
zavarovanje in jih razširja tudi na osebe, ki so na služenju 
vojaškega roka. Odpravlja pa ureditev, ki je pridobitev statusa 
zavarovanca oziroma zavarovane osebe vezala na stalno 
prebivališče na območju R Slovenije in ga sedaj veže le na 
prebivališče, kot mesto kjer namerava oseba pretežno bivati. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na postopke prijave in odjave iz 
obveznega zdravstvenega zavarovana so posodobljene v taki 
meri, da omogočajo zavezancem za prijavo enostavnejše 
postopke in predvidevajo tudi možnost uveljavitve prijav v 
elektronski obliki. Vendar postavlja roke za prijavo oseb v obvezno 
zavarovanje in ukrepe, če zavezanci to svojo dolžnost 
zanemarijo.V tem delu zakon predvideva tudi vključitev oseb, ki 
izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zdravstveno 
zavarovanje po uradni dolžnosti. 

V primeru zavarovanja za primer bolezni in poškodbe izven dela 
uvaja zakon novo obveznost zavarovanih oseb za odpravo 
posledic poškodb, ki je bila povzročena na podlagi krivdnega ali 
malomarnega ravnanja zavarovane osebe ali povzročena po tretji 
osebi. V večji meri poudarja odgovornost delodajalca za 
uresničevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in pri financiranju 
teh ukrepov, kot tudi financiranja zdravstvenih storitev zaradi 
poškodb na delu in poklicnih bolezni. 

Na novo je tudi urejeno točno ločevanje med storitvami, ki sodijo 
med storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in tistimi, 
ki so potrebne za uveljavljanje pravic iz drugih področij (invalidsko 
zavarovanje, zavarovalnice, sodišča itd.) in se ne plačujejo iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Slednje si 
morajo zavarovane osebe plačati same, ali pa je za njih določen 
drug plačnik. 

V poglavju pravic do denarnih dajatev zakon na novo uvaja 
nadzornega zdravnika, ki na prvi stopnji odloča tudi o pravici do 
začasne zadržanosti z dela s pravico do nadomestila plače in 
ponovno uvaja pravici do pogrebnine in posmrlnine, ki nista vezani 
dohodkovni cenzu$ zavarovane osebe. Ureja tudi pravico do 
prevoznih stroškov na način, kot te bil uzakonjen pred sprejemom 
sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju v letu 2001. 

V poglavju o pravici do nadomestila plače med začasno 
zadržanostjo z dela je predvsem pomembna novost, da zakon, 
za razliko od dosedanje ureditve trajanje te pravice limitira na 
obdobje 18 mesecev, oziroma 20 mesecev v obdobju 2 let, v 
izjemnih primerih, ko gre za novo bolezensko stanje pa podaljšanje 
te pravice predvideva še za 6 mesecev. Glede na višino nadomestil 
v času začasne zadržanosti od dela iz bolezenskih razlogov 
predlaga zakon tudi določeno znižanje nadomestil plač, ki ga 
zagotavlja obvezno zavarovanje, razen pri odsotnostih zaradi 
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poškodb na delu, pri dajanju organov za transplantacijo in še v 
nekaterih primerih. Takšen pristop je v skladu z usmeritvami z 
državami Evropske unije. Kljub temu naj bi bila zavarovancem 
zagotovljena še vedno dokaj visoka stopnja socialne varnosti v 
času njihove bolezenske odsotnosti z dela. V tem poglavju zakon 
uvaja tudi krajše obdobje predhodnega zavarovanja za 
uresničevanje pravice do nadomestila plače. 

Posebno poglavje je namenjeno zavarovanje za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni. V njem so na novo opredeljene kategorije 
zavarovancev, ki so zavarovani za te primere in natančno 
določene obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem delovnih 
pogojev, javljanjem poškodb pri delu, predvidene pa so tudi 
določene bonitete delodajalca, ki z dobrim delovnim okoljem in 
uresničevanjem ukrepov za varnost in zdravje pri delu prispeva, 
da se število poškodb pri delu oziroma poklicnih bolezni pri njem 
zaposlenih delavcev in s tem število dni začasne nezmožnosti 
zmanjša. 

Poglavje o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, ki je sestavni 
del zdravstvenega zavarovanja Opredeljuje njegov namen, 
obveznosti in pravice zavarovanih oseb, izravnalne sheme, 
zavarovalnice in pogoje za izvajanje teh zavarovanj ter postopke 
sklepanja zavarovanj in uveljavljanja pravic. Na tem področju 
uvaja novo klasifikacijo prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, 
pogoje o njihovem izvajanju, ter o opredelitvi javnega interesa 
dopolnilnih zavarovanj. Zakon posebej ureja področje dopolnilnih 
zavarovanj, ki se nanašajo na zavarovanje za doplačila do polne 
cene zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja. Glede na 
javni interes je na tem področju predvidel uvedbo enakih premij 
za vse zavarovance pri isti zavarovalnici in uvedbo izravnave 
razlik v tveganjih, ki so posledica razlik v starostni in bolezenski 
strukturi zavarovalnega portfelja med zavarovalnicami. Na tem 
področju bo dobilo novo nalogo Slovensko zavarovalno združenje. 

Urejanju odnosov med plačniki zdravstvenih storitev in njenimi 
partnerji je opredeljena povsem na novo in opredeljuje partnerske 
odnose in pogoje za sklepanje pogodb. V pogajalske postopke 
naj bi se, po predlogu zakona, vključilo tudi področje zdravil, 
predpisanih na recepte. Prav posebej nakazuje predlog možnosti 
poenostavitev in povečanja učinkovitosti pogajalskih postopkov 
med izvajalci zdravstvenih storitev in njihovim plačnikom. Zakon 
določa partnerje, ki se vključujejo v pogajanja, njihova pooblastila 
in pogajalska področja ter postopke, kot tudi reševanje morebitnih 
sporov med njimi. 

Zakon pooblašča za izvajanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja Slovensko zdravstveno zavarovalnico, ki jo 
opredeljuje kot samostojno javno službo z lastnimi organi 
upravljanja in lastnimi, namenskimi sredstvi za izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. V njenih organih upravljanja so 
izvoljeni predstavniki delodajalcev in zavarovancev, ki izvajajo 
javna pooblastila, podana z zakonom. Na novo predvideva predlog 
zakona ustanovitev zdravstveno ekonomskega sveta, kot 
posvetovalnega organa zdravstvene zavarovalnice. 

Vsebuje tudi določbe, ki na novo opredeljujejo vlogo kartice 
zdravstvenega zavarovanja in ji, poleg funkcije javne listine za 
uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
daje tudi vlogo nabora podatkov, ki so za izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in spremljanja stroškov pomembni. 

Zakon predvideva tudi ustanovitev posebne samostojne službe 
za izterjavo prispevkov iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Predvideva tudi obvezo za poravnavo odpisanih 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Zavodu in 
posebno poglavje posveča določbam o povračilu škode. Te 
določbe zagotavljajo pogoje za večji pravni red in racionalizacijo 
nad razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 

5. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejem zakona nima neposrednih posledic za proračun R 
Slovenije ali proračune občin. Njihove dosedanje obveznosti do 
plačevanja prispevkov za osebe brez dohodka in nekatere druge 
kategorije zavarovancev ostajajo po predlogu zakona 
nespremenjene.To velja tudi za njihove obveznosti do zagotavljanja 
sredstev za investicije v zdravstvene zmogljivosti, katerih 
ustanovitelj so. Sam zakon neposredno tudi ne določa obveznosti 
delodajalcev, delojemalcev in drugih zavezancev za plačevanje 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ampak le opredeljuje 
način njihovega določanja in organe, ki o tem odločajo. Višina 
prispevna stopnja pa se določi glede na potrebe in ekonomske 
možnosti plačnikov prispevkov. 

Pač pa predvideva predlog zakona nekatere spremembe v 
pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za nekatere skupine zavarovancev. Tako bi po 
novem bilo zagotovljeno brezposelnim osebam in osebam brez 
dohodkov celotno kritje izdatkov za zdravstvene storitve na račun 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar doslej ni bil slučaj. 
Zato pa bi morali doplačevati ali se dopolnilno zavarovati za storitve 
nege na domu in v socialnih zavodih ter zdravljenje nekaterih 
nalezljivih bolezni, kar je v sedanji ureditvi v celoti vključeno v 
obvezno zavarovanje. S tem bi prišlo do določene prerazporeditve 
kritja izdatkov za posamezne pravice med sredstvi obveznega 
in prostovoljnega (dopolnilnega) zavarovanja. Učinki teh 
prerazporeditev pa ne pomenijo rušenja razmerja med tema 
dvema zavarovanjema na ravni države. 

V finančnem pogledu je pomembna predvidena sprememba glede 
kritja stroškov za zdravstvene storitve pri zdravljenju in 
rehabilitaciji poškodb izven dela. Pri teh naj bi bila raven kritja iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja nižja kot doslej. Glede 
zavarovanja do polne cene storitev bi imele zavarovalnice, ki 
izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja (za doplačila) 
možnost, da krijejo le določen del tega tveganja ali celotno tveganje 
ob višji premiji. S tem naj bi motivirali zavarovance k bolj 
odgovornemu ravnanju in obnašanju v prometu, rekreaciji in 
prostem času. 

Za celotni sistem zdravstvenega varstva bi utegnile imeti pozitivne 
posledice opredelitve, ki se nanašajo na dogovarjanje med 
proizvajalci in uvozniki zdravil ter drugimi partnerji glede 
predpisovanja in porabe zdravil ter izdatkov za nje. Predlog zakona 
na tem področju povzema nekatere izkušnje drugih evropskih 
držav, ki pomenijo zavestno obvladovanje tega področja in na 
porazdelitvi odgovornosti vseh ki delujejo na tem področju. 

9t 
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II. BESEDILO ČLENOV 

Temeljne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja področje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
v R Sloveniji, določa zavarovane osebe ter uresničevanje načel 
solidarnosti in pravic ter obveznosti zavarovanih oseb, 
delodajalcev, oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali 
poklicno dejavnost, ter drugih pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo 
kakršnokoli pridobitno ali poklicno dejavnost na območju države 
ali imajo bivališče na njenem območju. 

Zakon določa tudi naloge države, lokalnih skupnosti, delodajalcev, 
zdravstvenih in drugih zavodov ter zasebnih zdravstvenih 
delavcev pri zagotavljanju pogojev za uresničevanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja ob preprečevanju, zgodnjem 
odkrivanju, zdravljenju ter rehabilitaciji bolezni in poškodb. 

Zakon tudi podrobneje ureja področja prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj, njihove vrste, pogoje izvajanja in njihovo ureditev kot 
sestavino celovite zdravstvene varnosti zavarovanih oseb. 

2. člen 

V tem zakonu pomenijo: 

1. zavarovana oseba - zavarovanec iz 5. člena tega zakona in 
po njem zavarovani družinski člani; 

2. bivališče - kraj, kjer se posameznik naseli z namenom, da v 
njem prebiva, ker je to središče njegovih interesov, kar se 
presoja na podlagi poklicnih, ekonomskih in socialnih vezi 
med njim in naseljem, kjer živi; 

3. obvezno zdravstveno zavarovanje - zavarovanje za primer 
bolezni in poškodb, v obsegu, določenem po tem zakonu in 
drugih predpisih 

4. prostovoljno zdravstveno zavarovanje - zavarovanje za 
zdravstvene storitve in druge pravice, ki jih ne zagotavlja 
obvezno zavarovanje in za katerega se zavarovanec odloči 
sam; 

5. predhodno zavarovanja - najkrajša doba zavarovanja za 
izpolnitev pogoja pridobitve določene pravice iz zavarovanja; 

6. karenčna doba - doba od sklenitve zavarovanja do roka, ko 
lahko zavarovanec uveljavlja pravice; 

7. kartica zdravstvenega zavarovanja - identifikacijski 
dokument, s katerim se zavarovana oseba izkazuje v 
zdravstveni službi in pri službi Zdravstvene zavarovalnice; 

8. medicinski, tehnični pripomočki - pripomočki, ki jih zagotavlja 
obvezno zavarovanje zavarovanim osebam in jim omogočajo 
samostojno življenje, gibanje in izboljšanje življenjskih funkcij; 

9. zavezanec - pravna ali fizična oseba, ki je po zakonu dolžna 
prijaviti in odjaviti sebe ali druge osebe v obvezno zdravstveno 
zavarovanje in plačevati prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje; 

10. prispevek • pavšalni znesek ali znesek, izračunan v 
odstotnem deležu od osnove, ki ga je zavezanec dolžan 
plačati za obvezno zdravstveno zavarovanje; 

11. osebni zdravnik - zdravnik v osnovni dejavnosti, ki si ga 
zavarovana oseba sama izbere in ki ima javna pooblastila za 
opravljanje določenih nalog na račun obveznega zavarovanja; 

12. nadzorni zdravnik - zdravnik zaposlen ali v pogodbenem 
odnosu z Zdravstveno zavarovalnico, ki ima posebne naloge 
v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do začasne zadržanosti 
z dela, do zdraviliškega zdravljenja, do zahtevnejših 
pripomočkov in do nekaterih drugih pravic ter opravlja nadzor 

nad izvajanjem pogodb, sklenjenih med Zdravstveno 
zavarovalnico in izvajalci. 

3. člen 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotavlja R Slovenija 
vsem zavarovanim osebam, ki jih določa zakon, uresničljivo in 
enako raven zdravstvene varnosti brez razlik med njimi, ki bi 
izhajale iz spola, starosti, narodnosti, gmotnega položaja ali iz 
drugih razlik. 

Obvezno zavarovane in druge osebe se lahko prostovoljno 
zavarujejo za storitve oziroma za kritje stroškov za zdravstvene 
storitve in druge pravice, ki jim jih ne zagotavlja obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

4. člen 

Izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji je 
javni zavod Slovenska zdravstvena zavarovalnica (v nadaljnjem 
besedilu: Zdravstvena zavarovalnica). 

Zdravstvena zavarovalnica je pravna oseba, s katero upravljajo 
organi, sestavljeni iz izvoljenih predstavnikov delodajalcev in 
zavarovanih oseb ter direktor. Ti so pri sprejemanju svojih 
odločitev, v okviru zakonskih opredelitev, samostojni. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji lahko izvajajo 
domače in tuje vzajemne ali delniške zavarovalne družbe, ki 
izpolnjuje pogoje po zakonu o zavarovalnicah in po tem zakonu. 

Zavarovanci in zavarovane osebe 

5. člen 

V obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in 
poškodb izven dela so vključene zavarovane osebe, med katere 
štejejo zavarovanci in njihovi družinski člani. 

Zavarovanci po tem zakonu so: 

1. osebe, ki so v delovnem razmerju v R Sloveniji in osebe v 
delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v R Sloveniji 
poslane na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso 
zavarovane po predpisih drugih držav ter osebe, ki so v 
učnem razmerju In se na podlagi učne pogodbe izpopolnjujejo 
pri delodajalcu. V to skupino štejejo tudi izvoljeni in imenovani 
nosilci javne ali druge funkcije v zakonodajnih, izvršilnih in 
sodnih organizacijah ali v organih lokalne samouprave, če za 
to svoje funkcijo prejemajo plačo ali nadomestilo; 

2. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev s 
sedežem v R Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo določeno 
drugače; 

3. osebe, z bivališčem v R Sloveniji, zaposlene pri tujem 
delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu 
zdravstvenega oziroma socialnega zavarovanja; 

4. osebe, ki na območju R Slovenije samostojno opravljajo 
gospodarsko, poklicno, kultwno, zdravstveno, duhovniško 
ali drugo dejavnost kot edino ali glavno dejavnost ter osebe, 
ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost 
kot glavni in edini poklic, ko so na delu ali strokovnem 
Izpopolnjevanju v tujini in niso zavarovane po predpisih druge 
države; 
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5. lastniki zasebnih podjetij v R Sloveniji ter poslovodne osebe 
in družbeniki družb s sedežem v Sloveniji, ki so obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovani in če niso zavarovani 
na drugi podlagi; 

6. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki 
opravljajo v R Sloveniji kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni 
poklic in sicer tisti, ki so na podlagi svoje dejavnosti 
pokojninsko in invalidsko zavarovani kot tudi drugi, če njihovo 
kmetijsko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva 
mesečno najmanj tolikšen katastrski in drug dohodek, ki 
ustreza znesku 50% zajamčene plače, zmanjšane za davke 
in prispevke; 

7. vrhunski kategorizirani športniki in šahisti, člani klubov, 
društev, vključenih v športne in šahovske organizacije v 
Sloveniji, če nimajo zavarovanja iz drugega naslova; 

8. osebe z bivališčem v R Sloveniji, ki prejemajo pokojnino po 
predpisih R Slovenije, osebe, ki prejemajo preživnino po 
predpisih o preživninskem varstvu kmetov; 

9. brezposelne osebe, ki prejemajo, po predpisih R Slovenije, iz 
naslova zavarovanja za brezposelnost, nadomestilo plače 
ali denarno pomoč; 

10. osebe z bivališčem v R Sloveniji, ki prejemajo pokojnino od 
tujega nosilca zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni 
določeno drugače 

11. družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu 
zdravstvenega zavarovanja, ki imajo bivališče v Sloveniji in 
niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu 
zavarovanja; 

12. tujci, ki se izpopolnjujejo ali izobražujejo v Sloveniji in niso 
zavarovani iz drugega naslova; 

13. osebe z bivališčem v Sloveniji, ki so prejemniki invalidnin po 
predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic 
po predpisih o varstvu vojnih veteranov, žrtev vojaškega 
nasilja in udeležencev drugih vojn, prejemniki republiških 
priznavalnin, ter prejemniki priznavalnin po predpisih o varstvu 
udeležencev vojne, če niso zavarovane iz drugega naslova; 

14. osebe z bivališčem v Sloveniji, ki prejemajo stalno denarno 
pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih o socialnem 
varstvu ter osebe, ki prejemajo nadomestilo po zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih 
oseb, če niso zavarovane na drugi podlagi; 

15. vojaški obvezniki z bivališčem v Sloveniji, na rednem oziroma 
na civilnem služenju vojaškega roka; 

16. prejemniki nadomestila za čas porodniškega dopusta po 
prenehanju delovnega razmerja in prejemniki nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, če niso zavarovani na drugi podlagi; 

17. osebe z bivališčem na območju R Slovenije, ki opravljajo delo 
na podlagi pogodb ali opravljajo dejavnost kot stranski poklic 
z manj kot polovico polnega delovnega časa ali imajo druge 
prihodke in niso zavarovani na drugi podlagi; 

18. državljani Slovenije, z bivališčem v Sloveniji, ki niso zavarovani 
iz drugega naslova. 

6. člen 

Po zavarovancih iz predhodnega člena so obvezno zavarovani 
tudi njihovi ožji in širši družinski člani, če po določilih zakona ne 
morejo biti sami zavarovanci in če jih zavarovanec preživlja in 
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. 

Ožji družinski člani so: 

zakonec, pri čemer šteje za zakonca tudi oseba, ki po razvezi 
po odločbi sodišča prejema preživnino in oseba, ki živi z 
zavarovancem v izvenzakonski skupnosti, 
zakonski, izvenzakonski otroci in posvojenci. 

Širši družinski člani so: 

pastorki, ki jih zavarovanec preživlja; 
- vnuki, bratje, sestre, in otroci brez staršev, ki jih je 

zavarovanec preživlja in živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. 
Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če 
so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi 
drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati; 
starši (oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj), ki nimajo sredstev 
za preživljanje ali so trajno in popolnoma nezmožni za delo in 
živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu in jih ta 
preživlja. 

7. člen 

Družinski člani so zavarovani, če sami niso oziroma nimajo 
pogojev, da bili zavarovanci. 

Dolžinski člani so zavarovani, če imajo prebivališče v Republiki 
Sloveniji, razen če ni za ožje družinske člane z mednarodno 
pogodbo drugače določeno. 

8. člen 

Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski član do 
dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta 
starosti, če ni sam zavarovanec oziroma do konca šolanja, vendar 
najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. 

Otrok je lahko zavarovan kot družinski član tudi po dopolnjenem 
26. letu starosti, če je vmes služil vojaški rok in sicer za toliko, kot 
je trajalo služenje vojaškega roka. 

Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo do 
dopolnjenega 18. leta starosti ali do konca rednega šolanja, je 
zavarovan kot družinski član, dokler traja takšna nezmožnost in 
dokler ga zavarovanec preživlja oziroma če ni zavarovanec iz 
14. točke 5. člena tega zakona. 

9. člen 

Osebe na prestajanju zaporne kazni ter mladoletniki na prestajanju 
vzgojnega ukrepa v prevzgojnih domovih niso zavarovanci 
oziroma zavarovane osebe po tem zakonu. 

Za njih ter za osebe neznanega prebivališča, za begunce in azilante 
krije izdatke za zdravstvene storitve država. Ta krije tudi izdatke 
za nujno zdravstvene storitve tujcem iz držav, s katerimi R 
Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe, če na poti skozi 
Slovenijo potrebujejo nujno medicinsko pomoč in zanje ni bilo 
mogoče zagotoviti plačila iz njihove države. 

Prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

10. člen ' 

Lastnost zavarovanca oziroma zavarovanca pridobi oseba z 
dnem, ko izpolni pogoje iz tega zakona. Od tega dne dalje ima v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju vse pravice in obveznosti, 
ki jih določa ta zakon. 

Delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Zavod R Slovenije za zaposlovanje, osebe, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklino dejavnost, lastniki podjetij in 
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družbeniki, kmetje, občine in republiški upravni organi ter drugi 
zavezanci so dolžni Zdravstveni zavarovalnici prijaviti v 
zavarovanje zavarovance in njihove družinske člane, najpozneje 
v osmih dneh, ko izpolnijo pogoje za vključitev v to zavarovanje. 

V istem roku so dolžni Zdravstveni zavarovalnici sporočiti tudi 
odjave iz zavarovanja in spremembe v statusu zavarovanitroseb. 

11. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico in dolžnost preverjati 
prijavljanje in odjavljanje zavarovanih oseb s strani pravnih in 
fizičnih oseb iz predhodne člena. Pri tem lahko sama prijavi v 
zavarovanje osebe ali jih odjavi, če tega niso storile zadolžene 
pravne in fizične osebe. O tej prijavi odloči po uradni dolžnosti, o 
čemer izda odločbo v upravnem postopku. 

Z odločbo iz predhodnega odstavka naloži Zdravstvena 
zavarovalnica zavezancu za prispevek, ki bi moral osebo prijaviti, 
tudi obveznost plačila prispevkov za ves čas, ko oseba ni bila 
prijavljena, a je izpolnjevala pogoje za vključitev v obvezno 
zavarovanje in bi moral za njo tudi plačevati prispevke za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

12. člen 

Postopke prijavljanja ter odjavljanja v obvezno zdravstveno 
zavarovanje ter sporočanja sprememb ter obrazce zato določi 
Zdravstvena zavarovalnica. 

13. člen 

Na podlagi prijave izda Zdravstvena zavarovalnica zavarovanim 
osebam kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero se te 
izkazujejo v zdravstveni službi in službi Zdravstvene 
zavarovalnice ob uveljavljanju zahtev do zdravstvenih storitev in 
drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Brez te 
kartice lahko zavarovane osebe uveljavljajo le storitve do nujnega 
zdravljenja. 

Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina. Njeno obliko 
in izgled, nabor zavarovalniških podatkov na kartici, njeno vsebino, 
način potrjevanja in preverjanja in evidence izdanih ter izgubljenih 
kartic predpiše Zdravstvena zavarovalnica. Ta tudi vodi evidenco 
zavarovanih oseb in vzdržuje temu ustrezno zbirko podatkov 
zavarovanih oseb. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje 

14. člen 

Obvezno zdravstveno zavarovanje vključuje zavarovanje za: 

bolezni, ki vključuje njihovo preprečevanje, zgodnje odkrivanje, 
zdravljenje in rehabilitacijo; 
poškodbe izven dela, ki se nanaša na zdravljenje in 
rehabilitacijo poškodovanih; 

• poškodb na delu in poklicnih bolezni, ki vključuje storitve 
njihovega zdravljenja in rehabilitacijo. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja upravičencem, 
skladno z določili tega zakona: 

1. plačilo zdravstvenih storitev, za katere zdravniki in drugi 
zdravstveni delavci ugotovijo, da so potrebne za 
preprečevanje, zgodnje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo 
bolezni ter poškodb; 

2. nadomestilo plač v času začasne zadržanosti z dela iz 
bolezenskih razlogov; 

3. pogrebnino in posmrtnino; 
4. povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem 

zdravstvenih storitev. 

Zavarovanje za primer bolezni in poškodb izven dela 

15. člen 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za bolezni in poškodbe 
izven dela je zavarovanim osebam zagotovljeno: 

a. kritje izdatkov za: 
- zdravstvene storitve osnovne, specialistične ambulantne in 

bolnišnične dejavnosti, storitev zdraviliške zdravstvene 
dejavnosti in zdravstvene nege v socialnih zavodih in pri 
zasebnikih; 
zdravila, predpisana na recepte in razvrščena na pozitivno in 
vmesno listo; 

- medicinske, tehnične pripomočke, potrebne za medicinsko 
rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih oseb; 
nujne prevoze z reševalnimi in drugimi prevoznimi sredstvi. 

b. denarne prejemke in sicer: 
nadomestila plače v času začasne zadržanosti z dela iz 
bolezenskih razlogov; 

- povračila potnih stroškov; 
pogrebnine; 
posmrtnine. 

16. člen 

V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer bolezni 
in poškodbe izven dela so zavarovane osebe opravičene v 
primerih njihove medicinske, strokovne utemeljitve, kar ugotavlja 
njihov izbrani zdravnik ali zdravnik, h katerim jih je napotil izbrani 
zdravnik. Pri tem so zavarovane osebe in zdravniki dolžni ravnati 
po načelih racionalnosti. 

Pri uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev, zdravil in 
pripomočkov ter drugih pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja morajo zavarovane osebe upoštevati postopke 
njihovega uresničevanja, ki jih predpiše Zdravstvena 
zavarovalnica. 

17. člen 

Zavarovane osebe imajo pravice do zdravil, ki so razvrščena na 
listi. 

Listi sprejema in dopolnjuje Zdravstvena zavarovalnica, v soglasju 
z ministrstvom, pristojnim za zdravstveno varstvo. Pri razvrščanju 
zdravil mora: 
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zagotoviti, da bo za vsako bolezen oziroma stanje na pozitivni 
listi najmanj eno zdravilo in da bodo na teh listah 
farmakoterapevtsko in farmakoekonomsko najbolj uspešna 
in učinkovita zdravila; 
na vmesno listo razvrstiti zdravila, z enakimi učinkovinami ali 
zdravilnimi učinki kot zdravila s pozitivne tiste, a so dražja; 
zagotoviti, da na listah ne bodo zdravila, katerih terapavtski 
učinek je neznaten, nedokazan ali služijo le za blažitev 
določenih bolezenskih znakov. 

Pri razvrščanju zdravil na listi lahko Zdravstvena zavarovalnica 
določi ločene liste za otroke, šolarje, mladino in študente ter za 
ostale zavarovane osebe. Prav tako lahko skladno z doktrinarnimi 
farmakoterapevtskimi in farmakoenomskimi usmeritvami, ob 
razvrščanju določi, da smejo posamezna zdravila na listah 
predpisovati na račun obveznega zavarovanja le zdravniki 
posameznih zdravstvenih področij oziroma specialnosti. 

18. člen 

Zavarovane osebe imajo v obveznem zavarovanju pravice do 
medicinskih tehničnih pripomočkov za medicinsko rehabilitacijo 
po boleznih in poškodbah. To so pripomočki, ki služijo za: 

omogočanje hoje, gibanja in premagovanja ovir; 
omogočanje samostojnega življenja; 
izboljšanje osnovnih življenjskih funkcij; 
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovane 
osebe ali preprečitev njene smrti. 

Pripomočki iz 1. odstavka so: 

proteze in ortoze; 
vozički in drugi pripomočki za gibanje, stojo in sedenje; 
pripomočki za vid; 
pripomočki za sluh in govor; 
pripomočki za domačo nego nepomične osebe; 
pripomočki za določanje glukoze v krvi in za samozdravljenje 
sladkorne bolezni; 
stimulatorji; 
koncentratorji kisika in drugi viri kisika; 
zobno - protetčni nadomestki; 
aparati za nadomestno sporazumevanje; 
pripomočki za stomo; 
obvezilni material in drugi pripomočki, potrebni za zdravljenje 
na domu. 

Seznam pripomočkov iz 1. in 2. odstavka tega člena, njihove 
trajnostne dobe in standarde določi Zdravstvena zavarovalnica 
v svojih splošnih aktih. Pri tem lahko za posamezne pripomočke 
ali skupine zavarovanih oseb uvede pogoj predhodnega 
zavarovanja, ki pa ne sme biti daljše od 1 leta. 

19. člen 

Do zdraviliškega zdravljenja je zavarovana oseba opravičena ob 
stanjih in boleznih, pri katerih je na podlagi spoznanj medicinske 
vede in takšnega zdravljenja utemeljeno pričakovati izboljšanje 
njihovega zdravstvenega stanja ali preprečitev njegovega 
slabšanja. Pri tem gre lahko za zdraviliško zdravljenje, ki 
predstavlja neposredno nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja 
ali za zdravljenje, pri katerem zavarovana oseba ni bila poprej 
zdravljena v bolnišnici. 

Seznam bolezni in stanj, pri katerih je v okviru obveznega 
zavarovanja utemeljena rehabilitacija v zdravilišču določi 
Zdravstvena zavarovalnica. 

Do zdraviliškega zdravljenja so zavarovane osebe, zavarovane 
za primer bolezni in poškodbe izven dela opravičene največ enkrat 
na dve leti in sicer v trajanju 14 dni. V izjemnih primerih se to 
trajanje skladno z opredelitvami splošnih aktov Zdravstvene 
zavarovalnice lahko podaljša na 21 dni. 

20. člen 

Zavarovane osebe imajo v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja tudi pravico do zdravljenja v tujini, če: 

so napoteni na delo, študij ali strokovno usposabljanje v tujino; 
se začasno ali trajno odselijo v tujino; 
jih na zdravljenje napoti Zdravstvena zavarovalnica, ker 
takšnega zdravljenja ne izvajajo zdravstveni zavodi ali drugi 
izvajalci sami, ali so na podlagi mnenja ustrezne klinike ali 
skupine medicinskih strokovnjakov v Sloveniji izčrpane 
možnosti zdravljenja, z zdravljenjem v tujini pa je pričakovati 
ozdravitev ali izboljšanje stanja ali preprečitev njegovega 
slabšanja. 

Če zavarovana oseba uveljavlja zahteve do zdravstvenih storitev 
v tujini mimo določil zakona in predpisanega postopka v obveznem 
zavarovanju, ima pravico do povračila stroškov največ v višini, 
kot bi tako zdravljenje stalo v Sloveniji, razen če meddržavne 
pogodbe ne določajo drugače. 

Zavarovana oseba je opravičena do povračila stroškov iz 
predhodnega odstavka, če v tujini uveljavlja storitve, ki so pravica 
po tem zakonu ter v obsegu in standardu skladne s predpisi 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. 

21. člen 

Podrobnejši obseg pravic v zavarovanju za primer bolezni in 
poškodb izven dela iz 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena ter postopke 
in način njihovega uresničevanja določi Zdravstvena 
zavarovalnica v svojih splošnih aktih, h katerim daje soglasje 
ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo. 

Zavarovane osebe imajo pravice do zdravstvenih storitev, ki jih 
določa zakon, če pri tem ravnajo po postopkih in načinih njihovega 
uresničevanja, ki jih predpiše Zdravstvena zavarovalnica. 

Obseg pravic do zdravstvenih storitev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 

22. člen 

Obvezno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela 
zagotavlja zavarovanim osebam kritje v celoti za: 

- sistematične in preventivne preglede, patronažne obiske, 
storitve zgodnjega odkrivanja bolezni in dejavnikov tveganja, 
individualne storitve preprečevanja bolezni in poškodb pri 
otrocih, mladini do dopolnjenega 18. leta starosti ter pri 
študentih do dopolnjenega 26. leta starosti skladno s 
posebnim programom; 
preglede žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju 
družine, nosečnostjo, patronažne obiske pred in po porodu, 
storitve zgodnjega odkrivanje bolezni in dejavnikov tveganja 
v fertilni dobi, skladno s posebnim programom; 
zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni 
pri ostalih o?ebah, skladno s posebnim programom; 
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zdravljenja in rehabilitacijo otrok, šolske mladine in študentov 
do dopolnjenega 26. leta starosti ter oseb iz 9., 14. in 18. točke 
5. člena zakona; 
zobozdravstvene preventivne, prosvetno-vzgojne storitve po 
posebnem programu in kurativne ter zobnoprotetične storitve 
pri otrocih, šolarjih, mladini in študentih do dopolnjenega 26. 
leta starosti ter ortodontsko zdravljenje do dopolnjenega 18.leta 
starosti, pri zdravljenju prirojenih napak pa tudi po tej dobi; 
zobozdravstvene kurativne in zobno-protetične storitve pri 
osebah iz 9., 14. in 18. točke 5. člena; 
obvezna cepljenja, imunoprofilakso in kemoprofilakso skladno 
s posebnim programom, stroške osamitve v zdravstvenem 
zavodu, potreben poseben prevoz osebe z nalezljivo boleznijo, 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV, obvezno 
zdravljenje nalezljivih bolezni ter z zakonom določene obvezne 
individualne posebne ukrepe za preprečevanje nalezljivih 
bolezni, za katere ni z zakonom določen drug plačnik; 
zdravljenje in rehabilitacijo malignih bolezni, mišičnih in mišično 
- živčnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, 
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, sladkorne bolezni, 
multiple skleroze in psoriaze; 
storitve v zvezi z dajanjem organov in tkiv za presaditev 
drugi osebi; 
storitve nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov pri 
obravnavi bolezni in poškodb izven dela; 
zdravila iz pozitivne in vmesne liste, potrebna ob zdravljenju 
in stanjih iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. alineje tega odstavka 
ter za zdravljenje bolezni zasvojenosti ter medicinske 
pripomočke za stanja in zavarovane osebe iz istih alinej tega 
odstavka. 

Posebne programe iz 1., 2., 3., 5. in 7. alineje tega člena sprejme 
Zdravstvena zavarovalnica v soglasju z ministrstvom, pristojnim 
za zdravstveno varstvo pred sprejemom letnega finančnega 
načrta in dogovora o programu zdravstvenih storitev ter skladno 
s prednostnimi nalogami in finančnimi možnosti njihovega 
uresničevanja. 

23. člen 

Zavarovanim osebam oziroma pri stanjih, ki niso opredeljena v 
22. členu tega zagotavlja obvezno zavarovanje kritje: 

1. najmanj v višini 95 % vrednosti pri zdravljenju bolezni za; 
storitve presaditve organov; 
operacije na odprtem srcu in na možganih, plastične kirurgije 
po obsežnih opeklinah in operacijah prirojenih napak; 
storitve magnetne resonance; 
dialize; 

storitve nege v socialnih zavodih in zdravljenja na domu; 
storitve zdravljenja v tujini, na katero je oseba napotena s 
strani Zdravstvene zavarovalnice; 
druge najzahtevnejše diagnostične, terapevtske in 
rehabilitacijske (terciarne) storitve, ki jih določi Zdravstvena 
zavarovalnica; 

2. najmanj v višini 85 % vrednosti pri zdravljenju bolezni za: 
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti; 
storitve zdravljenja zob in ustne votline, z izjemo zobno - 
protetičnih nadomestkov; 

i storitve specialistične ambulantne in bolnišnične dejavnosti; 
.h storitve zdraviliškega zdravljenja, če gre za nadaljevanje 

bolnišničnega zdravljenja; 
medicinske, tehnične pripomočke za zdravljenje bolezni, z 
izjemo stanj iz 4. in 5. točke tega člena; 

3. najmanj 75 % vrednosti zdravil s pozitivne liste za vse primere, 
z izjemo stanj, opredeljenih v 4. točki te člena; 

4.45% vrednosti za storitve zdravljenja in rehabilitacije in posledic 
poškodb izven dela: 
- v osnovni in zobozdravstveni dejavnosti; 

v specialistični ambulantni in bolnišnični dejavnosti; 
v zdraviliški dejavnosti, ki predstavlja nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja; 
do prevozov s helikopterji pri poškodbah izven dela; 
do medicinskih tehničnih pripomočkov potrebnih ob 
rehabilitaciji poškodb izven dela; 

- do zdravil iz pozitivne liste. 

5. 25 % vrednosti za: 
zdravila iz vmesne liste za zdravljenje bolezni in poškodb 
izven dela; 
prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni; 

- zobno - protetične storitve za odrasle osebe; 
zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja; 

- očesnih pripomočkov za odrasle. 

Določila iz 4. točke tega člena se ne nanašajo na storitve v zvezi 
z zdravljenjem poškodb otrok, družinskih članov zavarovancev 
do dopolnjenega 18. leta starosti ter pri osebah, ki se poškodujejo 
izven dela kot pasivni udeleženci v prometu ali so bili žrtve nasilja, 
kriminalnih dejanj ter posledic naravnih nesreč. V teh primerih jim 
obvezno zavarovanje krije stroške zdravljenja v višini, kot če bi 
šlo za zdravljenje bolezni. 

24. člen t 

Odstotke iz 1., 2. in 3. točke 23. člena tega zakona določi 
Zdravstvena zavarovalnica ob sprejemanju letnega finančnega 
načrta v odvisnosti od razpoložljivih in predvidenih sredstev, ki jih 
bo mogoče zbrati s prispevki. Pri tem lahko, če to omogočajo 
razpoložljiva sredstva, za te storitve določi višji odstotek kritja iz 
obveznega zavarovanja, opredeljenega v 23. členu zakona. 

K sklepu o določitvi odstotnih deležev vrednosti storitev, ki jih 
zagotavlja obvezno zavarovanje, daje soglasje Vlada R Slovenije. 

25. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena imajo zagotovljeno plačilo 
zdravstvenih storitev v celoti vojaški vojni invalidi, mirnodobni in 
civilni invalidi vojne, s tem da razliko nad ravnijo obveznega 
zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 

26. člen 

Zdravstvena zavarovalnica zagotavlja plačilo zdravstvenih 
storitev in drugih pravic osebam v obsegu in na podlagi sklenjenih 
o socialni varnosti z drugimi državami. 

27. člen 

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije izdatkov za 
zdravstvene storitve in listine, s katerimi zavarovana oseba 
uveljavlja določene zahteve ali pravice na področju pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, pri zavarovalnicah, sodiščih ali na 
drugih področjih in za storitve, za katere je z zakonom določen 
drug plačnik. 
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Pravice do denarnih prejemkov ob zavarovanju za 
primer bolezni in poškodb izven dela 

28. člen 

Zavarovanci iz 12., 3., 4., 5., in 7. točke 5. člena zakona imajo v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju pravico do nadomestila 
plače v času začasne zadržanosti z dela. 

Pravico do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela 
imajo tudi zavarovanci iz 6. točke 5. člena, če plačujejo prispevek 
od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
če ta dosega najmanj višino zajamčene plače. 

Zavarovancem iz 1. in 2. odstavka tega člena gre ta pravica, če 
so pred nastopom začasne zadržanosti z dela neprekinjeno delali 
polni ali skrajšani delovni čas vsaj dva meseca ali v zadnjih šestih 
mesecih s prekinitvami vsaj tri mesece in če je za njih vsaj za isto 
dobo bil plačan prispevek. Za izpolnitev tega pogoja šteje tudi čas 
prejemanja nadomestila plače od delodajalca ali nadomestila za 
čas brezposelnosti. 

29. člen 

Do nadomestilo iz predhodnega člena so zavarovanci opravičeni 
na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika oziroma nadzornega 
zdravnika ali zdravniške komisije Zdravstvene zavarovalnice, 
da: 

začasno niso sposobni opravljati svojega ali drugega dela, ki 
ustreza njegovi kvalifikaciji in preostalim delovnim 
zmožnostim; 
njihov zboleli ali poškodovani ožji družinski član potrebuje 
nego. 

Pravico do nadomestila plače imajo zavarovanci: 

od prvega delovnega dne zadržanosti z dela zaradi presaditve 
živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajatve 
krvi, spremstva, ki ga odredi zdravnik, ter izolacije zaradi 
nalezljivih bolezni; 
od drugega delovnega dne dalje v primerih nege družinskega 
člana; 
od 31. delovnega dne dalje za primere zadržanosti zaradi 
bolezni in poškodb izven dela. 

Zavarovancu gre nadomestilo za ves čas zadržanosti z dela po 
določilih predhodnega odstavka tega člena za delovne dni oziroma 
delovne ure, ko je zadržan z dela, kot tudi za praznične in druge 
dela proste dni, določene z zakonom. 

30. člen 

Pravica do nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi nege ožjega družinskega člana, s katerim 
zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, traja v posameznem 
primeru največ do sedem delovnih dni, za otroke do sedem let 
starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno 
prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni. 

Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko 
nadzorni zdravnik izjemoma podaljša trajanje pravice do 
nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok do 
sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno 
in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego 
drugih ožjih družinskih članov. 

Na predlog nadzornega zdravnika lahko zdravniška komisija 
izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila osebnega 
dohodka za nego otroka, in sicer v primerih, ko je taka odsotnost 
potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja 
otroka. Taka odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko na predlog strokovnega 
kolegija pediatrične klinike zdravniška komisija podaljša trajanje 
pravice do nadomestila plače za nego otroka in sicer v primerih, 
ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj 
ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. V tem 
primeru lahko zdravniška komisija odobri tudi pravico do 
nadomestila plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici. 
To pravico lahko uveljavlja eden od staršev do dopolnjenega 18. 
leta otrokove starosti. Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja 
bolezni, vendar ne more biti daljše od 30 dni v koledarskem letu. 

31. člen 

Osnova za nadomestilo plače je povprečje zavarovančevih 
mesečnih plač in nadomestil oziroma povprečna osnova za plačilo 
prispevkov v koledarskem letu pred letom, ko je prišlo do začasne 
zadržanosti z dela. Osnova se vsako leto valorizira skladno z 
povprečno rastjo plač v Republiki Sloveniji. 

Nadomestilo znaša: 

100 % od osnove v primerih odsotnosti z dela zaradi dajanja 
organov ali živega tkiva v korist druge osebe, zaradi posledic 
dajanja krvi in izolacije, ki jo odredi zdravnik: 
85% od osnove v primerih zadržanosti od dela zaradi bolezni; 

- 75% od osnove v primerih zadržanosti z dela zaradi poškodb 
izven dela, v času zdravljenja v bolnišnici in med zdraviliškim 
zdravljenjem, v primerih nege ožjega družinskega člana in 
spremstva, ki ga odredi zdravnik. 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo pravico do nadomestila 
plače v višini 100% od osnove tudi v primerih iz druge in tretje 
alineje predhodnega odstavka tega člena. 

Ne glede na določila tega člena nadomestilo ne more biti nižje od 
zajamčene plače in ne višje od plače za redni delovni čas, ki bi jo 
delavec dobil, če bi delal. 

Nadomestilo se valorizira enkrat letno in sicer ob koncu leta 
skladno s povprečno rastjo plač vseh zaposlenih v Sloveniji, če 
je ta bila višja od 5 odstotkov. 

Način valorizacije osnove in nadomestila določi Zdravstvena 
zavarovalnica s splošnim aktom. 

32. člen 

Osnova za nadomestilo za zavarovanca, ki ni imel plače oziroma 
osnove za plačilo prispevkov v obdobju iz prvega odstavka 30. 
člena, je povprečni mesečni znesek plač oziroma osnov za plačilo 
prispevkov v času zavarovanja pred začetkom zadržanosti od 
dela. 

Zavarovancu, ki se je poškodoval na poti na delo, preden je 
nastopil delo in zavarovancu, ki po odslužitvi vojaškega roka ali 
po predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka zaradi bolezni 
ali poškodbe ne more nastopiti dela, se za izračun osnove 
upošteva plača, ki bi jo prejemal, če bi nastopil delo. 
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33. člen 

Zavarovanec, kf na podlagi mnenja osebnega oziroma nadzornega 
zdravnika ali zdravniške komisije Zdravstvene zavarovalnice dela 
skrajšani delovni čas, ima za preostali čas začasne zadržanosti 
pravico do nadomestila. Če je njegova plača za skrajšani delovni 
čas manjša od nadomestila, ima pravico tudi do nadomestila za 
to razliko. 

Če zavarovanec na podlagi ugotovitve nadzornega zdravnika ali 
zdravniške komisije Zdravstvene zavarovalnice dela polni delovni 
čas na drugem delovnem mestu ima pravico do razlike med 
plačo in višino nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi delal. 

34. člen 

Začasna zadržanost z dela in pravica do prejemanja nadomestila 
traja lahko v posameznem primeru neprekinjeno največ 18 
mesecev ali s prekinitvami v dveh letih skupaj 20 mesecev. Ta 
doba se lahko podaljša za naslednjih šest mesecev, če je prišlo 
do novega razloga ali bolezni, ki je povzročila podaljšanje začasne 
zadržanosti z dela. Izjemoma lahko Zdravstvena zavarovalnica 
to trajanje začasne zadržanosti podaljša še ia šest mesecev, če 
nadzorni zdravnik ali zdravniška komisija oceni, da obstojajo 
možnosti povrnitve zavarovančeve delovne zmožnosti. 

35. člen 

Zavarovanca, za katerega osebni ali nadzorni zdravnik oziroma 
zdravniška komisija ocenijo, da ni verjetnosti za povrnitev njegove 
delovne zmožnosti, mora napotiti osebni zdravnik na invalidsko 
komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije v presojo trajne nezmožnosti ali trajno zmanjšane 
sposobnosti za delo. 

Zavarovancu, ki mu je med trajanjem začasne zadržanosti z 
dela prenehalo delovno razmerje, ima pravico do nadomestila 
plače še 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. 

Zavarovancu, ki je v času prejemanja nadomestila plače zaradi 
začasne odsotnosti z dela iz bolezenskih, razlogov odstranjen z 
dela, se mu zniža nadomestilo za toliko kot bi se mu znižala 
plača. 

36. člen 

Zavarovanec je dolžan o svoji začasni zadržanosti z dela obvestiti 
svojega delodajalca najpozneje v treh dneh od nastopa začasne 
zadržanosti z dela. Ta rok je možno podaljšati, če tega iz objektivnih 
ali zdravstvenih razlogov ne more storiti. 

Zavarovanec mora v času začasne zadržanosti z dela zaradi 
bolezenskih razlogov spoštovati navodila zdravnika glede 
ravnanja in zdravljenja ter prihajanja na kontrolne preglede in na 
poklic nadzornega zdravnika ali zdravniške komisije priti na 
pregled. Med začasno zadržanostjo z dela ne sme brez dovoljenja 
osebnega zdravnika ali nadzornega zdravnika oziroma 
zdravniške komisije zapuščati svojega bivališča. To mu lahko 
dovoli v primeru odhajanja oziroma napotitve na zdravljenje, na 
zdraviliško zdravljenje oziroma rehabilitacijo ali na druge ustrezne 
zdravstvene preglede in preiskave. 

tlu 

Navodila o ravnanju v času začasne zadržanosti z dela iz 
bolezenskih razlogov mora zavarovančev osebni zdravnik 
zapisati na potrdilu o začasni zadržanosti z dela, ki jih izroči 
zavarovancu. 

V času začasne zadržanosti z dela ne smejo zavarovanci 
opravljati pridobitno dejavnost. 

Če zavarovanec med začasno zadržanostjo z dela opravlja 
pridobitno dejavnost, odpotuje brez dovoljenja zdravnika izven 
kraja svojega bivališča, ne spoštuje zdravnikova navodila ali ga 
nadzorni organ Zdravstvene zavarovalnice kljub večkratnim 
poskusom ne najde na domu, izgubi pravico do nadomestila plače. 
Izgubo pravice do nadomestila in razlog za to ugotovi Zdravstvena 
zavarovalnica v upravnem postopku, o čemer izda odločbo. 

37. člen 

Nadomestilo za čas začasne zadržanosti iz bolezenskih razlogov 
obračunajo in izplačujejo delodajalci oziroma drugi, z zakonom 
določeni zavezanci v breme Zdravstvene zavarovalnice. Ta jim 
povrne znesek nadomestil na podlagi obračuna in dokazil o 
izplačanih nadomestilih. 

Ne glede na določila iz predhodnega odstavka izplačuje 
nadomestila zavarovancem iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke 5. člena tega 
zakona neposredno Zdravstvena zavarovalnica. 

Način povračil izplačanih nadomestil po prvem odstavku tega 
člena določi Zdravstvena zavarovalnica. 

38. člen 

Zavarovancem po 4., 5., 6. in 7. točki 5. člena lahko Zdravstvena 
zavarovalnica zadrži izplačilo nadomestil, če ob nastopu začasne 
zadržanosti z dela nimajo poravnanih prispevkov. Nadomestilo 
jim izplača, ko v celoti poravnajo svoje obveznosti plačila 
prispevkov. O zadržanju nadomestila odloči Zdravstvena 
zavarovalnica z odločbo v upravnem postopku. 

39. člen 

Pogrebnina predstavlja enkratni denarni prejemek v primeru smrti 
zavarovane osebe in za kritje dela stroškov pogreba. 

Za pogrebnino so zavarovani zavarovanci iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 
8., 9.,10, 13., 14., 15., 16., in 18. točke 5. člena tega zakona in 
njihovi ožji družinski člani. Zavarovanci iz 6. točke 5. člena tega 
zakona in njihovi ožji družinski člani imajo pravico do pogrebnine, 
če plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje od osnove, 
določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Pogrebnina pripada tudi ob smrti osebe, ki je umrla v 30. dneh po 
prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja druge dejavnosti. 
Pogrebnina pripada tudi ob smrti družinskega člana osebe, ki je 
na služenju vojaškega roka, če je bilo družinskemu članu v tem 
času zagotovljeno zdravstveno zavarovanje. 

Do pogrebnine je opravičena oseba, ki je poskrbela za pogreb. 

Višina pogrebnine znaša med od 70% do 100 % zajamčene plače 
v R Sloveniji iz preteklega leta. Njeno konkretno višino določi 
Zdravstvena zavarovalnica. 
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40. člen 

Posmrtnina predstavlja enkratno denarno pomoč družinskim 
članom zavarovanca ob njegovi smrti. 

Do posmrtnine so opravičeni družinski člani zavarovanca iz 1., 
2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 13., 14., in 14. točke 5. člena, ki jih je ta 
preživljal do smrti in je zanj bil plačan prispevek najmanj tri leta v 
zadnjih 5 letih pred smrtjo. 

Za pogrebnino so zavarovani tudi zavarovanci iz 6. točke, ki 
plačujejo prispevke od osnove za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Znesek posmrtnine določi Zdravstvena zavarovalnica v svojih 
splošnih aktih. Njen znesek ne more biti nižji od 80 % in ne višji od 
120 % zajamčene plače v Sloveniji. 

41. člen 

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki 
obsegajo prevozne stroške in stroške nastanitve med potovanjem 
in bivanjem v drugem kraju. 

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, 
kadar uveljavljajo pravice do zdravstvenih storitve iz tega zakona, 
če: 

morajo na podlagi napotitve osebnega zdravnika potovati k 
zdravniku ali v zdravstveni zavod na specialistično ali 
bolnišnično zdravljenje v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali 
stalnega prebivališča ni ustreznega specialista, 
zdravstvenega zavoda ali bolnišnice; 
jih napoti na zdravljenje v tujino Zdravstvena zavarovalnica; 

- so določeni za spremljevalca osebe, napotene na 
specialistično oziroma bolnišnično zdravljenje v drug kraj ali 
v tujino; 
jih nadzorni zdravnik, zdravniška komisija ali služba 
Zdravstvene zavarovalnice pokliče v kraj zunaj prebivališča 
ali kraja zaposlitve. 

Pravico do povračila potnih stroškov mogoče uveljavljati le na 
podlagi potrdila osebnega zdravnika o napotitvi in upravičenosti 
zavarovane osebe do povračila potnih stroškov. 

Pravica do povračila potnih stroškov se ugotavlja na podlagi 
najnižje cene javnega prevoznega sredstva in do najbližjega 
zdravnika specialista ali zdravstvenega zavoda. 

42. člen 

Če je zavarovana oseba med potovanjem v drugi kraj, skladno z 
določili iz 41. člena, na poti v tujino več kot 24 ur, ima tudi pravico 
do povračila stroškov nastanitve, če je tam tudi prenočila. Oseba 
ni opravičena do povračila stroškov za nastanitev, če je bila 
sprejeta v bolnišnico. 

Spremljevalec zavarovane osebe iz drugega odstavka 41. člena 
zakona pa ima pravico do prevoznih stroškov, če upravičenost 
za to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi osebni 
zdravnik, nadzorni zdravnik ali zdravniška komisija Zdravstvene 
zavarovalnice. Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in 
starejše težje ali težko duševno ter telesno prizadete otroke in 
mladostnike se šteje, da potrebujejo spremljevalca. Če je 
spremljevalec zdravnik ali drug zdravstveni delavec, velja za 
povračilo potnih in drugih stroškov, ureditev te pravice v 
zdravstvenem zavodu, v katerem dela zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec. Plačilo teh potnih stroškov bremeni 
materialne stroške zdravstvenega zavoda. 

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec 
zavarovane osebe iz, če upravičenost za to na podlagi 
zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi Zdravstvena 
zavarovalnica z odločbo. 

Višino povračil za stroške nastanitve določi Zdravstvena 
zavarovalnica. Pri tem znašajo ta povračila za otroka, starega do 
sedem let polovico zneska, določenega za odraslo osebo. 

43. člen 

Pravica do povračila potnih stroškov je zagotovljena v celoti 
otrokom, šolarjem, študentom do dopolnjenega 26. leta starosti 
ter zavarovancem iz 9., 14. in 18. točke 5. člena in njihovim 
družinskim članom ali ko potujejo v drugi kraj kot spremljevalci. 
Ostale zavarovane osebe imajo pravico do povračila dela potnih 
stroškov, katerih znesek v posameznem mesecu presega 3 % 
zajamčene plače v Sloveniji iz obdobja januar - september iz 
preteklega leta. 

44. člen 

Zavarovana oseba, ki uveljavlja zahteve do zdravstvenih storitev 
mimo določb zakona in splošnih aktov Zdravstvene zavarovalnice 
ima pravico do povračila potnih stroškov le v obsegu, do katerega 
bi bila opravičena, če bi jih uveljavljala skladno s predpisi. 

Postopek uveljavljanja pravic do povračila potnih stroškov določi 
Zdravstvena zavarovalnica. 

Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni 

45. člen 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so obvezno zavarovani 
zavarovanci iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., in 12. točke 5. člena tega 
zakona. 

46. člen 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so obvezno zavarovani 
tudi: 

1. učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih 
ekskurzijah; 
2. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na 
obveznem praktičnem delu; 
3. osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne 
glede na to ali za to prakso prejemajo plačo ali nagrado; 
4. vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na 
poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in 
vajah; 
5. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu; 
6. dijaki in študenti pri opravljanju dela preko pooblaščenih 
organizacij; 
7. brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o 
zaposlovanju; 
8. volonterji; 
9. osebe na prestajanju zaporne kazni in vzgojnega ukrepa pri 
delu, poklicnem Izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih 
dejavnosti v skladu z zakonom; 
10. osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. 
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47. člen 

Obvezno so zavarovani za poškodbo pri delu so tudi: 

1. osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega 
pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju ob 
naravnih in drugih nesrečah; 
2. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji; 
3. osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali 
nadomestne civilne službe, narodne zaščite, civilne zaščite, 
službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb 
ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito; 
4. osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in 
pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog 
v skladu z zakonom; 
5. osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot 
osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve; 
6. osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih 
organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko 
dolžnost; 
7. športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne 
dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah; 
8. osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih 
organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in 
reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na 
požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih 
nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj 
ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti; 
9. osebe, ki kot člani gorske reševalne službe ali potapljači 
opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma 
preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali 
premoženje občanov. 

48. člen 

V zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni so 
zavarovanci iz 45. člena prijavljeni istočasno s prijavo v obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

Osebe iz 46. člena morajo prijaviti v zavarovanje za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni šole, organizacije za usposabljanje, 
organizacije, ki posredujejo učencem in študentom različna 
priložnostna dela, Zavod za zaposlovanje za osebe na javnih 
delih, zaposlovalci volonterjev, ministrstvo za pravosodje za 
zapornike in osebe, ki jim je izrečen vzgojni ukrep in osebe, ki 
opravljajo dejavnost kot postranski poklic. 

V zavarovanje za poškodbe na delu morajo prijaviti osebe iz 47. 
člena tudi organizatorji reševalnih akcij, organizatorji mladinskih 
taborov, športna društva in klubi ter druge organizacije in organi, 
ki organizirajo aktivnosti, navedene v tej tezi. 

Zavarovancem iz 45. člena ter zavarovanim osebam, ki so 
nedoločen čas izpostavljeni nevarnosti poškodbe na delu in 
poklicne bolezni, se podatek o zavarovanju za poškodbo na delu 
in pokline bolezni vnese na kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Način prijave v zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne 
bolezni podrobneje predpiše Zdravstvena zavarovalnica. 

49. člen 

Za poškodbo na delu, po tem zakonu, se upoštevajo predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za osebe 
iz 6. točke 5. člena štejejo med poškodbe na delu, le poškodbe 

nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, ne pa tudi poškodbe 
v gospodinjstvu. Med pravice iz tega zavarovanja štejejo tudi 
storitve, ki so posledica poškodbe na delu oziroma poklicne 
bolezni. 

Med poklicne bolezni se uvrščajo bolezni, ki jih opredeljuje 
poseben pravilnik o poklicnih boleznih, ki ga predpiše ministrstvo 
za delo. 

50. člen 

V okviru zavarovanja za poškodbe na delu in poklicne bolezni 
imajo zavarovanci pravico do: 

storitev zdravljenja in medicinske rehabilitacije; 
denarnih prejemkov. 

Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja 
zavarovancem kritje izdatkov v celoti za: 

nujne prevoze in prevoze nepomičnih poškodovanih oseb in 
oseb, ki so zboleli zaradi pokline bolezni; 
zdravstvene storitve v osnovni, specialistični ambulantni in 
bolnišnični dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni; 
zobozdravstvene storitve, vključno z vsemi možnimi in 
potrebnimi zobno - protetičnimi storitvami za odpravo 
posledice poškodbe ali poklicne bolezni; 
storitve zdraviliške dejavnosti, ki je nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja ali ni njegovo nadaljevanje, v trajanju, v katerem je 
utemeljeno pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja 
zavarovanca in povrnitev njegove delovne sposobnosti, 
vendar največ 21 dni v letu. Na zdraviliško zdravljenje je pri 
teh stanjih oseba lahko napotena vsako leto enkrat, če je s 
tem pričakovati izboljšanje njene delovne zmožnosti ali 
preprečitev njenega slabšanja; 

- zdravila iz pozitivne liste, v višini 50% vrednosti pa tudi ter za 
zdravila iz vmesne liste; 

- medicinske, tehnične pripomočke potrebne za zdravljenje in 
rehabilitacijo poškodb na delu in poklicnih bolezni. 

Standarde zdravstvenih storitev in medicinskih, tehničnih 
pripomočkov v primeru zdravljenja poškodb na delu in poklicne 
bolezni določi Zdravstvena zavarovalnica v svojih splošnih aktih. 

51. člen 

Delodajalci so dolžni zavarovancem zagotoviti predpisane 
preventivne, obdobne in ciljane zdravniške preglede, zdravju 
prijazno in neškodljivo delo in delovno okolje, ergonomske rešitve, 
ki preprečujejo poškodbe in poklicne bolezni ter osebna varovalna 
sredstva. Njihova dolžnost je tudi zagotoviti zaposlenim prvo 
pomoč na delovnem mestu ali delovišču oziroma na kraju nesreče, 
prevoz od kraja nesreče do najbližjega zdravnika ali 
zdravstvenega zavoda in plačati stroške ugotavljanja in potrditev 
suma na poklicno bolezen. 

Delodajalci so dolžni Zdravstveni zavarovalnici prijaviti vsak primer 
poškodbe na delu, pri katerem je bilo potrebno zdravljenje, ali pri 
katerem je prišlo do začasne zadržanosti delavca z dela najpozneje 
v roku 3 dni od njihovega nastopa. 

Prav tako so dolžni prijaviti Zdravstveni zavarovalnici vsak primer 
poškodbe na delu in suma na poklicno bolezen tudi izvajalci 
zdravstvenih storitev za zavarovance, ki pri njih iščejo zdravniško 
pomoč. 

poročevalec, št. 71 96 16. julij 2002 



Obrazec za prijavo poškodbe na delu oziroma poklicne bolezni, 
nabor potrebnih podatkov in način poročanja določi Zdravstvena 
zavarovalnica, v soglasju z ministrstvom za delo. 

52. člen 

Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja 
zavarovancem iz 45. člena ter drugim zavarovancem, ki so v 
delovnem razmerju ali sami opravljajo gospodarsko oziroma 
poklicno dejavnost, nadomestilo plače v času začasne zadržanosti 
z dela, če so za njih bili pred nastopom poškodbe na delu ali 
poklicne bolezni plačani prispevki za to zavarovanje. Ta pravica 
jim gre od 45. delovnega dne dalje, razen v primerih poškodb, 
nastalih pri aktivnostih in nalogah iz 47. člena tega zakona, pri 
katerih jim gre pravica iz zavarovanja za poškodbe na delu od 1. 
delovnega dne dalje. 

Nadomestilo znaša v obeh primerih 100 % od osnove. 

Zavarovancem iz 45. člena zagotavlja nadomestilo za prvih 45 
delovnih njegov delodajalec. 

Osnova za izračun nadomestila se določa in valorizira na enak 
način kot določa ta zakon v 31. in 32. členu, kar velja tudi za 
valorizacijo nadomestila. 

Za zavarovance za poškodbe na delu in poklicne bolezni veljajo 
tudi določila 33., 34., 35. in 36. člena glede njihovih dolžnostih o 
ravnanju med začasno zadržanostjo z dela in o posledicah 
njihovega nespoštovanja kot tudi glede najdaljšega možnega 
trajanja začasne zadržanosti z dela. 

53. člen 

V primeru smrti delavca zaradi poškodbe na delu ali poklicne 
bolezni je delodajalec dolžan: 

osebi, ki je poskrbela pogreb izplačati pogrebnino v višini, ki 
jo določa 36. člena tega zakona; 
nameniti družinskim članom pokojnika, ki jih je preživljal do 
smrti, posmrtnino v višini, ki jo določajo predpisi za obvezno 
zdravstveno zavarovanje oziroma kolektivne pogodbe. 

Za osebe iz 46. in 47. člena tega zakona zagotavlja pogrebnino in 
posmrtnino Zdravstvena zavarovalnica. 

54. člen 

Osebe zavarovane za poškodbe na delu in poklicne bolezni imajo 
pod pogoji in v obsegu kot določajo 41., 42. in 43. člena tudi 
pravice do povračila potnih stroškov. 

Pri tem jim zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni 
zagotavlja povračilo potnih stroškov v celoti. 

55. člen 

Pravice iz zavarovanja za poškodbe na delu in poklicne bolezni 
po tem zakonu lahko uveljavljajo na račun Zdravstvene 
zavarovalnice osebe, ki so bile pred nastopom poškodbe pri 
njem prijavljene In zavarovane za te primere. 

Osebam, ki niso bile prijavljene v zavarovanje za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni in za njih ni bil plačan prispevek, je dolžan 
kritje vseh pravic do zdravstvenih storitev in denarnih prejemkov 
zagotoviti njihov delodajalec ali organizator del. 

Financiranje zavarovanja za bolezni in poškodbe 
izven dela ter zavarovanja za poškodbe na delu in 

poklicne bolezni 

56. člen 

Za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
bolezni in poškodbe izven dela ter za poškodbe na delu in poklicne 
bolezni plačujejo prispevke zavarovanci, delodajalci in drugi 
zavezanci, določeni z zakonom. 

Prispevki se plačujejo od osnov, določenih z zakonom po 
proporcionalnih stopnjah, razen za primere, za katere zakon 
določa, da se plačujejo v pavšalnih zneskih. 

57. člen 

Za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačujejo 
zavezanci: 

1. prispevki za vse pravice; 
2. prispevki za zdravstvene storitve, povračila potnih stroškov, 

pogrebnin in posmrtnin; 
3. prispevki za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov; 
4. prispevki za nadomestila, pogrebnine in posmrtnine. 

Za zavarovanje za primer poškodbe na delu in poklicne bolezni 
plačujejo zavezanci prispevke: 

1. za vse pravice s tega področja; 
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov 

ter pogrebnino in posmrtnino. 

58. člen 

Prispevke za zavarovanje za bolezni in poškodbe izven dela 

a. za vse pravice plačujejo: 
zavarovanci iz 1., 2. in 3. točke 5. člena tega zakona in njihovi 
delodajalci; 

- zavarovanci iz 4., 5. in 7. točke prvega odstavka 5. člena tega 
zakona; 

b. za pravice do zdravstvenih storitev, povračil potnih stroškov, 
pogrebnin in posmrtnin plačujejo: 
- zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega 

odstavka 5. člena tega zakona, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zavarovance iz 8. točke 5. člena tega zakona, 
Republika Slovenija za zavarovance iz 14. in 15. točke 5. 
člena tega zakona, 
zavarovanci iz 18. točke prvega odstavka 5. člena tega 

zakona; 
izplačevalci nadomestil za zavarovane oseb iz 16. točke 5 
člena; 

c. za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov 
zavarovanci iz 6. točke 5. člena tega zakona, 
zavarovanci iz 10., 11., 12. in 14. točke prvega odstavka 5. 

člena tega zakona, 
izplačevalec prejemkov za zavarovance iz 13. točke 5. člena 
tega zakona, 
občine za zavarovance iz 18. točke 5. člena tega zakona, 

d. za pravice do nadomestila, pogrebnin in posmrtnin 
- zavarovanci iz 6. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, 

če so pokojninsko in invalidsko zavarovani. 
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59. člen 62. člen 

Prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen plačujejo: 

a. za vse pravice: 
delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 5. člena tega 
zakona, 
zavarovanci iz 5., 6. in 7. točke 5. člena tega zakona, 

- zavarovanci iz 6. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, 
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani; 

b. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnin in posmrtnin: 

Republika Slovenija za zavarovance iz 15. točke 5. člena 
tega zakona, 
pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci iz 1. do 9 
točke 46. člena zakona; 

- zavarovanci iz 10. točke 46. člena tega zakona, 
organizatorji del oziroma akcij za zavarovance iz 47. člena 
tega zakona. 

60. člen 

Zavarovanci iz 1. in 3. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona 
plačujejo prispevke iz bruto plač in bruto nadomestil za čas 
odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter 
stimulacij in bonitet, od invalidnin in drugih nadomestil po zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, od stimulacij in 
bonitet, izplačanih zneskov za delo preko polnega delovnega 
časa, za delo po pogodbah, za avtorske honorarje, od sejnin, 
nagrad in od nadomestil ter nagrad za delo funkcionarjev v 
fundacijah, zadrugah, javnih organih, zbornicah, zavarovalnicah, 
organih upravljanja gospodarskih družb, če to funkcijo opravljajo 
poklicno ali nepoklicno. Pri tem plačujejo te prispevke ne glede na 
to, če so izplačano v denarju, bonih ali v naravi. 

Zavarovanci iz 2. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona 
plačujejo prispevke od osnove, od katere se po posebnem zakonu 
plačuje davek od osebnih prejemkov. 

Zavezanci na plačujejo prispevkov od odpravnin zaradi 
prenehanja delovnega razmerja ter od premij za dodatno 
pokojninsko zdravstveno zavarovanje. 

Prispevki iz 1. in 2. odstavka se obračunavajo in plačujejo od 
bruto zneskov. 

Delodajalci plačujejo prispevke od osnov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

61. člen 

Zavezanci iz 3., 4., 5., in 7. točke 5. člena tega zakona plačujejo 
prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, 
določeni za delodajalce. 

Za zavarovance iz predhodnega odstavka tega člena osnova, 
od katere plačujejo prispevke ne more biti nižja od bruto plače za 
isti ali soroden poklic ali zaposlenega z isto izobrazbo v Sloveniji 
in v nobenem primeru ne nižja od povprečne osnove za izračun 
prispevne stopnje za delojemalce v državi v drugem polletju 
minulega leta. 

Zavezanci iz 6. točke 5. člena tega zakona plačujejo prispevek 
od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

Zavarovanci iz 6. točke 5. člena tega zakona, ki so pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, plačujejo prispevek od osnove za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki pa ne more biti nižja od 
bruto zajamčene plače. 

63. člen 

Prispevek za zavarovance iz 9. točke 5. člena tega zakona se 
plačuje od nadomestil oziroma denarnih pomoči. 

Prispevek za zavarovance iz 8. točke 5. člena tega zakona se 
plačuje od pokojnin z varstvenim dodatkom in preživnin po 
predpisih o preživninskem varstvu kmetov. 

Prispevek za zavarovance iz 10. točke 5. člena tega zakona se 
plačuje od zneska, ki ga prejemajo od tujega nosilca pokojninskega 
zavarovanja. 

Prispevek za zavarovance iz 13. in 14. točke 5. člena tega zakona 
se plačuje od izplačanih prejemkov, razen dodatka za tujo pomoč 
in postrežbo. 

Prispevek za zavarovance iz 16. točke 5. člena tega zakona se 
plačuje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja. 

Kot osnova za obračun prispevkov za denarne pomoči iz prvega 
odstavka ter prejemki iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena povečajo s koeficientom povprečne stopnje davka od 
osebnih prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za socialno 
varnost, ki se plačujejo iz plač, v skladu s posebnim zakonom, ki 
ureja davek od osebnih prejemkov. 

64. člen 

Prispevek za zavarovance iz 15. in 17. točke 5. člena tega zakona 
se plačuje od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oziroma od bruto minimalne plače, če zavarovanec 
ni pokojninsko in invalidsko zavarovan. 

65. člen 

Stopnje prispevkov določi Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog skupščine Zdravstvene zavarovalnice. 

Višino pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 11., 12. in 14. 
točke ter za prejemnike priznavalnin po 13. točki 5. člena zakona 
ter višino prispevnih stopenj za zavarovanje za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni določi skupščina Zdravstvene 
zavarovalnice. 

66. člen 

Stopnje prispevkov za poškodbe na delu in poklicne bolezni so 
različne za posamezne dejavnosti in odvisne od višine tveganj 
za nastanek poškodb na delu in poklicnih bolezni. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko uvede tudi diferenciarne 
prispevne stopnje za delodajalce glede na višino stroškov za 
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zdravljenje poškodb na delu in poklicne bolezni na zavarovanca, 
v odnosu na povprečje teh stroškov v Sloveniji. Delodajalcem, ki 
so imeli v preteklem letu nižje izdatke na zaposlenega od povprečja 
dejavnosti lahko, na njihovo zahtevo, zniža stopnjo prispevkov 
za poškodbe na delu in poklicne bolezni za tekočo leto za 10 %. 
To znižanje v seštevku več let lahko doseže do 50% prispevne 
stopnje dejavnosti. Pravico do znižanja izgubijo, če njihovi stroški 
na zavarovanca presežejo povprečje dejavnosti. 

Delodajalcem, za katere inšpekcija dela ugotovi, da ne spoštujejo 
predpisov o varnosti in zdravju pri delu in ne zagotavljajo delavcem 
pravic iz prvega odstavka 51. člena predpiše Zdravstvena 
zavarovalnica zvišano prispevno stopnjo za naslednje leto in 
sicer za 20 % nad predpisano stopnjo za dejavnost ali nad raven, 
ki bi jo delodajalec sicer moral plačevati. 

Podrobnejša merila in način določanja znižanih ali zvišanih 
prispevnih stopenj za zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne 
bolezni določi Zdravstvena zavarovalnica v svojih splošnih aktih. 

67. člen 

Zdravstvena zavarovalnica je dolžna in pristojna opravljati nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ter za izvršbe 
neplačanih ali premalo plačanih prispevkov. 

Naloge iz 1. odstavka tega člena opravljajo inšpektorji 
Zdravstvene zavarovalnice. Ti delujejo skladno z zakonom, ki 
ureja inšpekcijski nadzor ter zakonom o davčnem postopku. 
Inšpektorjem so zavezanci za plačevanje prispevkov dolžni 
omogočiti vpogled v dokumentacijo, na kateri temelji obračun in 
plačilo prispevkov. 

Za naloge iz 1 odstavka tega člena Zdravstvena zavarovalnica 
sama ali v sodelovanju z drugimi nosilci socialnih zavarovanj 
organizira službo za obračunavanje, pobiranje in izterjavo 
prispevkov in nadzor nad pravilnostjo obračunov. Lahko pa s 
posebno pogodbo prenese te naloge na drugo ustrezno službo v 
R Sloveniji. 

Če za Zdravstveno zavarovalnico opravlja naloge iz prvega 
odstavka tega člena poseben državni organ, zagotavlja njihovo 
uresničevanje brez zahteve posebnega plačila za opravljeno delo 
od Zdravstvene zavarovalnice. 

Če Zdravstvena zavarovalnica prenese naloge obračunavanja, 
nadzora in pobiranja ter izterjave prispevkov na drugo službo, 
mu je ta dolžna posredovati vse podatke o izpolnjevanju 
obveznosti plačila prispevkov po zavezancih za posamezna 
obdobja, o obračunanih obveznostih, vplačanih prispevkih, o 
terjatvah in razlogih, da ti niso bili pobrani. 

68. člen 

Zdravstvena zavarovalnica zaračuna zavezancem, ki ne 
poravnajo svojih obveznosti v predvidenih rokih oziroma niso 
pravočasno zaprosili za njihov začasni odlog ali odpis, zamudne 
obresti. 

Glede opredelitev, ki se na nanašajo na obračunavanje prispevkov, 
rokov za njihovo plačilo in izterjavo, vračila preveč vplačanih 
prispevkov, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja se smiselno 
uporabljajo določila posebnega zakona. 

Upravljanje s prihodki 

69. člen 

S sredstvi, zbranimi s prispevki upravljajo organi upravljanja 
Zdravstvene zavarovalnice. Ti z letnim finančnim načrtom 
predvidijo prihodke za uresničevanje zavarovanja za bolezni in 
poškodbe izven dela ter za zavarovanje za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni. Pri načrtovanju prihodkov upoštevajo 
makroekonomska izhodišča gospodarskega in socialnega razvoja 
države ter prednostne naloge in potrebe zdravstvenega varstva 
in zavarovanja. 

V finančnem načrtu predvidijo ločeno prihodke za zdravstveno 
zavarovanje za bolezni in poškodbe izven dela, za zavarovanje 
za poškodbe na delu in poklicne bolezni ter za sredstva rezerv, ki 
morajo znašati višino najmanj ene dvanajstine letnega finančnega 
načrta izdatkov Zdravstvene zavarovalnice za preteklo leto. 

V finančnem načrtu tudi opredelijo delež sredstev za zdravstvene 
storitve in denarne prejemke zavarovanih oseb za obe 
zavarovanji. 

70. člen 

Organi upravljanja lahko razpolagajo in razporejajo sredstva za 
posamezne programe le v okviru razpoložljivih in s finančnim 
načrtom predvidenih sredstev. 

4 
Zato so dolžni: 

• v primeru nastanka presežkov prihodkov nad izdatki te 
razporediti v rezervna sredstva oziroma predlagati 
Državnemu zboru ustrezno znižanje prispevnih stopenj; 

- v primeru nastanka presežkov izdatkov nad prihodki, na 
katere Zdravstvena zavarovalnica ni imel vpliva in ni mogla 
preprečiti z racionalizacijskimi ukrepi, predlagati Državnemu 
zboru ustrezno povišanje prispevnih stopenj in sprejem drugih 
ukrepov za odpravo primanjkljaja. 

Zdravstvena zavarovalnica se lahko začasno zadolžuje za 
financiranje primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledic 
neenakomernosti in neusklajenosti njenih tekočih prejemkov in 
izdatkov. O zadolževanju odločajo organi upravljanja Zdravstvene 
zavarovalnice, ki morajo ob tem tudi predvideti način, roke in vire 
za vračilo dolga. 

71. člen 

Sredstva Zdravstvene zavarovalnice, zbrana s prispevki imajo 
značaj javnih financ, vendar ne sodijo med sredstva neposrednih 
ali posrednih proračunskih porabnikov. 

Zdravstvena zavarovalnica nalaga likvidnostne presežke pri 
poslovnih bankah, ki ji nudijo najugodnejše pogoje, lahko pa tudi 
pri državni zakladnici. 

Najemnine od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek 
Zdravstvene zavarovalnice in se uporablja za gradnjo, nakup in 
vzdrževanje premoženja Zdravstvene zavarovalnice. Enako velja 
za prihodek od prodaje premoženja ter za prejete odškodnine za 
poškodovano ali uničeno stvarno premoženje Zdravstvene 
zavarovalnice. 
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Zdravstvena zavarovalnica lahko prenese svoje stvarno 
premoženje proti plačilu ali brez plačila na drugo osebo, če: 

s tem uresničuje svojo ustanoviteljsko obveznost; 
gre za ekonomsko in funkcionalno zastarela sredstva. 

72. člen 

Zdravstvena zavarovalnica mora voditi ločeno prihodke in izdatke 
za zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni ter za 
zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni. Zagotoviti 
mora, da se sredstva teh dveh zavarovanje ne mešajo in prelivajo. 

73. člen 

Posameznim zavezancem lahko Zdravstvena zavarovalnica 
zmanjša, odloži ali odpiše plačilo prispevka, v primerih 
elementarnih in drugih nesreč, ki so prizadela zavezanca, v 
primerih, ko zaradi dolgotrajne bolezni in drugih razlogov ni ustvaril 
pričakovanega dohodka ali so nastopile druge nepredvidljive 
okoliščine, ki so bistveno poslabšale njegov materialni položaj. 

Merila za zmanjšanje, odložitev ali odpis prispevkov določi 
Zdravstvena zavarovalnica v svojih splošnih aktih, ki pa morajo 
biti ločena za zavarovanje za bolezni in poškodbe izven dela ter 
za zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni. 

74. člen 

Če odpiše prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje 
Državni zbor s posebnim zakonom, mora Zdravstveni 
zavarovalnici nadomestiti izpad prispevkov iz sredstev državnega 
proračuna ali sredstev občinskih proračunov. 

75. člen 

Podjetjem, zavodom in organizacijam za zaposlovanje invalidov, 
ki so zavezanci za plačevanje prispevkov ter delodajalcem, pri 
katerih so zaposleni invalidi, se prispevki za zdravstveno 
zavarovanje za bolezni in poškodbe izven dela obračunavajo in 
odvedejo na poseben račun in se uporabljajo za materialni razvoj 
teh podjetij, zavodov oziroma organizacij. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja 

76. člen 

Osebe, ki so v R Sloveniji obvezno zavarovane za primer bolezni 
in poškodbe izven dela imajo možnost, da se prostovoljno 
zavarujejo za zdravstvena tveganja, ki jim jih ne krije obvezno 
zavarovanje za bolezni in poškodbe izven dela. To zavarovanje 
se lahko nanaša na zavarovanje za zdravstvene storitve ali za 
denarne prejemke zavarovancev. 

V R Sloveniji se lahko prostovoljno zavarujejo tudi osebe, ki niso 
obvezno zdravstveno zavarovane. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja lahko sklenejo 
zavarovanci sami, ali za njih njihovi delodajalci ter druge pravne 
in fizične osebe. Za to zavarovanje plačujejo sklenitelji zavarovalnih 
pogodb premije in uveljavljajo svoje pravice in obveznosti skladno 
s splošnimi in posebnimi pogoji zavarovalnic, ki izvajajo takšna 
zavarovanja. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja lahko izvajajo domače in 
tuje vzajemne in delniške zavarovalne družbe, ki izpolnjujejo pogoje 
po tem zakonu in zakonu o zavarovalnicah in na tej podlagi 
pridobijo potrebna soglasja in dovoljenja. 

77. člen 

Zavarovalnice iz 3. odstavka 76. člena lahko uvedejo: 

1. nadomestno zdravstveno zavarovanje, ki krije tveganja 
zavarovancem, ki po veljavnih predpisih R Slovenije ne morejo 
biti obvezno zdravstveno zavarovani; 

2. dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja kritje razlike 
ali dela razlike med celotno ceno zdravstvenih storitev in 
deležem te cene, ki ga krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje. (Martin doda stavek pri izravnavi tveganj) 

3. dodatna zdravstvena zavarovanja, s katerimi si zavarovanci 
zagotovijo kritje stroškov za zdravstvene storitve in denarne 
prejemke, ki niso sestavina pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja; 

4. vzporedno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja kritje 
stroškov za iste pravice kot obvezno zavarovanje, vendar 
se uresničujejo po drugačnih postopkih in pod drugačnimi 
pogoji, kot jih predpisuje obvezno zavarovanje. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja iz predhodnega odstavka 
se uvrščajo med osebna zavarovanja in v skupino premoženjskih. 

78. člen 

Zavarovalnice, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj oblikujejo svojo ponudbo in višino premij 
skladno s svojo poslovno politiko in splošnimi ter posebnimi pogoji 
in predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja in 
zavarovalništva v R Sloveniji. 

Ob tem morajo ob izvajanju dopolnilnega zavarovanja upoštevati 
določila tega zakona od 79. do 86. člena tega zakona. 

79. člen 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje predstavlja javni interes R 
Slovenije, saj skupaj s programom zdravstvenih storitev iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavlja nedeljivo 
celoto in sestavino zdravstvene in socialne varnosti pretežnega 
dela slovenskega prebivalstva. Ta interes se izraža v: 

- posebni zakonski ureditvi tega področja; 
- nadzorom organov nad izvajanjem tega zavarovanja skladno 

z zakonom; 
načinu vzajemnosti pri oblikovanja premij, ki morajo biti enake 
za vse zavarovance, razen izjeme, navedene v 82. členu 
tega zakona; 
izravnavi razlik v tveganjih med zavarovalnicami, ki so 
posledica razlik v starostni in bolezenski strukturi 
zavarovancev pri zavarovalnicah. 

80. člen 

Zavarovalnica, ki želi opravljati prostovoljna zdravstvena iz 77. 
člena tega zakona, mora začetek njihovega opravljanja priglasiti 
ministrstvu, pristojnemu za zdravstveno varstvo. 
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Zavarovalnica mora za opravljanje dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja na območju R Slovenije pridobiti soglasje ministrstva, 
pristojnega za zdravstveno varstvo. 

Vlogi za izdajo soglasja mora zavarovalnica priložiti statut ali 
ustanovitveni akt ter načrt dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Načrt dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
mora vsebovati: 

podrobne pogoje za vključitev v dopolnilno zavarovanje; 
način izračuna premije za zavarovance, ki se vključujejo v 
zavarovanje v različnih obdobjih po začetku obveznosti do 
doplačila za storitve iz 23. člena tega zakona; 
način in roki za plačilo premij; 
pogoje za prenehanje, prekinitev in za prenos zavarovanja 
na drugega zavarovalca; 
posebne in splošne pogoje dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. 

Za nadomestna, dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja 
mora zavarovalnica pridobiti mnenje od ministrstva pristojnega 
za zdravstveno varstvo, da z izvajanjem tega zavarovanja ne 
posega v izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

81. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo mora v postopku 
izdaje soglasja za opravljanje dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja: 

pridobiti mnenje Agencije za zavarovalni nadzor o ustreznosti 
predloženega načrta dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja posamezne zavarovalnice; 
preveriti, če zavarovalnica zagotavlja izvajanje določil tega 
zakona. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo, mora o vlogi za 
izdajo soglasja odločiti najpozneje v 60 dneh po prejemu popolne 
vloge in o tem izdati odločbo. Odločba ministrstva, pristojnega za 
zdravstveno varstvo je v upravnem postopku dokončna. Zoper 
njo je možen upravni spor. 

82. člen 

Zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je 
dolžna: 

sprejeti v zavarovanje vse obvezno zavarovane osebe v 
Sloveniji, ki se želijo pri njej zavarovati; 
obravnavati vse zavarovane osebe glede pravic in obveznosti 
enako, razen v primerih iz 3. odstavka tega člena in primerov 
iz 83. člena; 
oblikovati ponudbo tega zavarovanja tako, da bo vključevala 
vsa doplačila do polne cene pri storitvah iz 12. in 3. točke 23. 
člena in najmanj isti odstotek vrednosti storitve, kot ga krije 
obvezno zdravstveno zavarovanje za storitve iz 4. in 5. točke 
istega člena. Za dopolnilno zavarovanje določijo karenčno 
dobo, ki ne more biti krajša od 30 dni in ne daljša od treh 
mesecev od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe; 
sklepati pogodbe za to zavarovalno vrsto ločeno od drugih 
zavarovalnih vrst in voditi prihodke in odhodke tega 
zavarovanja ločeno od drugih zavarovalnih vrst in izdelati 
ločen prikaz uspeha; 

oblikovati posebne izravnalne rezervacije za dopolnilna 
zavarovanja, skladno s tem zakonom. 

Premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje so pri posamezni 
zavarovalnici enake za vse zavarovance ne glede na starost, 
spol in bolezensko tveganje. 

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena so za 
zavarovance, ki sklenejo dopolnilno zavarovanje po preteku enega 
leta, ko pridobijo status zavarovane osebe v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju oziroma od trenutka, ko bi ob 
uveljavljanju pravic morali doplačevati do polne cene zdravstvenih 
storitev, premije za vsako nezavarovano leto 5 odstotkov višje, v 
skupnem povečanju pa največ za 100 %. Enako velja za 
zavarovance, ki prekinejo dopolnilno zavarovanje. 

83. člen 

Zavarovalnice,, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, 
lahko uvedejo popuste za zavarovance, ki v preteklem 
koledarskem letu niso koristili zdravstvenih storitev zaradi 
poškodb izven dela, posledic alkoholiziranosti in bolezni 
zasvojenosti. 

84. člen 

Posebne izravnalne rezervacije iz 5. alineje prvega odstavka 82. 
člena koristijo zavarovalnice za kritje povečanih izravnave 
škodnih zahtevkov, če ti, ob danem portfelju, povečajo nad letno 
načrtovano rastjo izdatkov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za zdravstvene storitve in če je ta posledica: 

1. sprememb zakonov, ki zmanjšajo raven kritja storitev iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja; 

2. sprememb ali sprejema zakonov, ki povečajo obseg in izdatke 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in doplačil nad letno 
načrtovano ravnijo; 

3. spremembe v določitvi odstotnih deležev vrednosti storitev, 
s katerimi se zmanjša delež kritja iz obveznega zavarovanja; 

4. sprememb v listi zdravil in cenovnih standardih medicinskih 
pripomočkov ali storitev, s katerimi bi se med letom povečal 
delež doplačil nad letno načrtovano ravnijo; 

5. med letnega povečanja obsega programa zdravstvenih 
storitev ali elementov za njegovo vrednotenje, kar ob 
sprejemanju letnih planov ni bilo predvideno; 

6. kratkoročnih sprememb v starostni in bolezenski strukturi, ki 
se odražajo v v zvišanju povprečne starosti portfelja oziroma 
v njegovi večji obolevnosti. 

Zavarovalnice oblikujejo posebne izravnalne rezervacije za 
dopolnilno zavarovanje v obsegu največ ene tretjine in najmanj 
ene šestine škodnih zahtevkov preteklega koledarskega leta. Pri 
tem se šteje, da je zavarovalnica oblikovala tudi starostne 
rezervacije za celoto vseh zavarovancev, če je oblikovala 
izravnalne rezervacije po tem zakonu. 

Posebne izravnalne rezervacije koristijo zavarovalnice tudi za 
kritje izravnave škodnih zahtevkov v okviru izravnalnih shem iz 
86., 86. in 87. člena tega zakona. 

Če sredstva za izravnalne rezervacije padejo najnižjo možno 
raven, jih mora zavarovalnica obnoviti do te ravni najpozneje v 
enem letu. 
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85. člen 

Za odpravo oziroma preprečitev posledice neenakih pogojev 
izvajanja dopolnilnega zavarovanja, ki so posledica razlik v 
starostnih in bolezenskih skupinah zavarovancev med 
zavarovalnicami in ki lahko vodijo do občutnih razlik v premijah, 
zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje obvezno 
izravnavajo razlike v škodnih zahtevkih, ki so posledica razlik v 
starostni in bolezenski strukturi zavarovancev njihovega potrfelja. 

To izravnavo opravijo na podlagi primerjave povprečnih škodnih 
zahtevkov po značilnih skupinah iz četrtega odstavka tega člena 
posamezne zavarovalnice z višino škodnih zahtevkov vseh 
zavarovancev za dopolnilna zavarovanja v Sloveniji, po istih 
skupinah zavarovancev. 

V izračun povprečnih škodnih zahtevkov po značilnih skupinah 
in pri zavarovalnicah se vštevajo razlike do polne vrednosti storitev 
iz 1., 2. in 3. točke 23. člena zakona in isti zneski, kot jih krije 
obvezno zavarovanje za storitve iz 4. in 5. točke istega člena 
zakona. 

Izravnava temelji na primerjavi povprečnih škodnih zahtevkov 
za: 

zavarovance, stare 44 in manj let; 
zavarovance v starostni skupini med 45. do 64. letom starosti; 
zavarovance, stare 65 let in več; 
najdražje (terciarne) zdravstvene storitve, ki jih določi 
Zdravstvena zavarovalnica. 

Izravnava tveganj po tem členu se opravi enkrat letno, na podlagi 
primerjav celoletnih podatkov posameznih zavarovalnic in 
Zdravstvene zavarovalnice. Glede števila zavarovancev pri 
posamezni zavarovalnici in v Sloveniji kot celoti, se upošteva 
povprečno število zavarovancev, ki se izračuna po stanju ob 
koncu vsakega četrtletja. 

Izračun povprečnega škodnega zahtevka zavarovalnice po 
starostnih skupinah in za najdražje storitve temelji na cenah 
zdravstvenih storitev, ki so opredeljene v pogodbah med 
Zdravstveno zavarovalnico in posameznimi izvajalci zdravstvenih 
storitev in določilih o odstotnem deležu kritja vrednosti posameznih 
storitev iz obveznega zavarovanja. 

86. člen 

Pri izravnavi razlik se upoštevajo razlike med dejanskimi in 
standardiziranimi škodnimi zahtevki v posamezni starostni skupini. 
Standardizirane škodne zahtevke izračuna posamezna 
zavarovalnica izračuna tako, da povprečni škodni zahtevek te 
starostne skupine pomnoži s številom zavarovancev, ki bi ga v 
njenem portfelju predstavljalo število zavarovancev v enakem 
deležu kot ga predstavlja v celokupni populaciji zavarovancev v 
tem zavarovanju v Sloveniji. 

Če je število zavarovancev v posamezni starostni skupini v 
zavarovalnici manjše od 5000, zavarovalnica namesto svoje 
povprečne škode za starostno skupino izračuna povprečno 
škodo na zavarovanca v starostni skupini v skupnem portfelju 
vseh zavarovalnic. 

t * 
Pri najdražjih storitvah se pri izravnavah upoštevajo razlike med 
dejanskimi škodnimi zahtevki zavarovalnice in škodnimi zahtevki, 
izračunanimi na podlagi povprečnega škodnega zahtevka na 
zavarovanca v celotnem portfelju dopolnilnih zavarovanj v Sloveniji. 

Zavarovalnice, katerih seštevek škodnih zahtevkov, po skupinah 
iz 85. člena, je nižji od standardiziranih oziroma povprečnih škodnih 
zahtevkov za najdražje storitve, so razlike do slednjih dolžne 
nameniti izravnavi. 

Zavarovalnice, katerih seštevek škodnih zahtevkov po skupinah, 
določenih v 85. členu, je višji od izračunanih na podlagi določil 
1.,2. in 3. odstavka tega člena, so opravičene do sredstev za 
izravnavo tveganj. 

Izravnava se ne opravi, če je v posameznem letu za izravnavo 
potrebno nameniti manj kot 1 odstotka celotne vrednosti škodnih 
zahtevkov za dopolnilna zavarovanja v Sloveniji. 

87. člen 

Zavarovalnice, ki so dolžne odvesti sredstva za izravnavo tveganj, 
zagotovijo le ta iz sredstev posebnih izravnalnih rezervacij. Ta 
rezervacija je enaka vsoti standardiziranih škod na koncu leta, 
zmanjšani za predvideno vsoto dejanskih celotnih škod. 

Zavarovalnice, pri kateri je razlika med dejanskimi in 
standardiziranimi škodnimi zahtevki večja od nič, oblikuje 
rezervacijo tako, da ta delež teh rezervacij za izravnalne sheme 
od začetka leta postopno narašča in ob koncu leta doseže celotno 
vrednost izravnalne škodne razlike. 

Zavarovalnica, pri kateri je razlika med dejanskimi in 
standardiziranimi škodnimi zahtevki manjša od nič oblikuje na 
začetku leta rezervacijo v višini te razlike in jo proti koncu let 
ustrezno zmanjšuje, 

Izravnava med zavarovalnicami se opravi v okviru sredstev za 
izravnalne rezervacije. Če je znesek izravnave večji od sredstev 
za izravnalno shemo, se preostali del financira iz sredstev 
izravnalnih rezervacij iz 84. člena tega zakona. 

88. člen 

Povprečne škodne zahtevke in zneske za izravnavo tveganj po 
85. in 86. členu opravi Urad za izravnavo pri Slovenskem 
zavarovalnem združenju. 

Izračuni o višini izravnave tveganj se opravljajo trimesečno, sama 
izravnava pa se opravi enkrat letno na podlagi celoletnih podatkov 
zavarovalnic. 

Vse zavarovalnice, ki opravljajo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, Agencija za zavarovalni nadzor in Zdravstvena 
zavarovalnica morajo zbirati, hraniti in posredovati Uradu za 
izravnavo podatke, ki omogočajo ugotavljanje povprečnih škodnih 
zahtevkov po skupinah, določenih v 85. členu tega zakona. Prav 
tako morajo zagotoviti kontrolo nad temi podatki pri izvajalcih 
zdravstvenih storitev in njihovo pravočasno posredovanje Uradu 
za izravnavo tveganj. 

89. člen 

Odločitev o izravnavi tveganj za posamezno obdobje sprejme 
Svet Urada za izravnavo. V tega imenujejo po enega predstavnika 
zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje, ter dva 
predstavnika Slovensko zavarovalno združenje, ki pa ne smeta 
izhajati iz vrst zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje. 
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Svet deluje na podlagi poslovnika, člani Sveta sprejemajo odločitve 
z večino svojih članov. Svet mora sprejeti odločitev o izravnavi v 
obliki sklepa do konca marca za preteklo leto. 

90. člen 

Zavarovalnice, ki so po odločitvi Sveta Urada za izravnavo dolžne 
nakazati sredstva za izravnavo tveganj drugim zavarovalnicam, 
morajo to storiti najkasneje v 30 dneh po sprejemu odločitve. 
Morebitni upravni spor ne zadrži vplačila sredstev za izravnavo. 

Zavarovalnice, ki sredstev izravnave na nakažejo v roku iz 
prejšnjega odstavka, so dolžne zavarovalnicam, prejemnicam 
teh sredstev plačati zamudne obresti. 

91. člen 

Delniške in vzajemne zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljna 
zdravstvene zavarovanja ne smejo ponujati zavarovanj za 
pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z 
zdravstvenim zavarovanjem za poškodbe na delu in poklicne 
bolezni.To lahko storijo le pri nadomestnih zavarovanjih za osebe, 
ki niso obvezno zdravstveno zavarovani v Sloveniji ali v okviru 
dodatnega ter vzporednega zavarovanja, ko gre sicer za enake 
storitve kot v obveznem zdravstvenem zavarovanju, a se izvajajo 
v višjem standardu ali po drugačnih postopkih, kot določajo predpisi 
obveznega zavarovanja. 

92. člen 

Za nadomestna, vzporedna in dodatna zavarovanja se v celoti 
uporabljajo določila zakona o zavarovalnicah. 

Urejanje odnosov med plačniki zdravstveni storitev in 
njihovimi partnerji 

93. člen 

Urejanje odnosov med Zdravstveno zavarovalnico, kot plačnikom 
zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in njihovimi izvajalci ter drugimi partnerji temelji na njihovih 
medsebojnih pogajanjih in planiranju dejavnosti, v katerih 
upoštevajo izhodišča in okvire gospodarskega in socialnega 
razvoja države. Udeleženci v pogajalskih postopkih določajo, v 
odvisnosti od usmeritev razvoja zdravstvenega varstva države 
ter od razpoložljivih finančnih sredstev za zdravstveno 
zavarovanje, programe storitev, njihove cene in količine ter 
prevzemajo v zvezi s tem medsebojne obveznosti in odgovornosti. 

Med zdravstvene storitve po tem členu štejejo storitve osnovne, 
specialistične, bolnišnične, zdraviliške in lekarniške dejavnosti 
ter dejavnosti socialnih in drugih zavodov ter zasebnikov, ki 
opravljajo storitve zdravstvene nege in druge zdravstvene storitve. 

94. člen 

Partnerji, pooblaščeni za pogajanja po določilih predhodnega člena 
tega zakona, so: 

1. Zdravstvena zavarovalnica; 
2. Ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo 
3. izvajalci in sicer: 

Združenje zdravstvenih zavodov; 

Zdravniška zbornica Slovenije; 
Lekarniška zbornica Slovenije; 

- Skupnost naravnih zdravilišč Slovenije; 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije; 

- Skupnost zavodov za usposabljanje. 

Vsak od navedenih partnerjev ima pravico in dolžnost sodelovati 
in soodločati v pogajanjih skladno s pooblastili iz tega zakona. 

95. člen 

Vlada določi na podlagi makroekonomskih izhodišč o 
gospodarskem in socialnem razvoju države usmeritve za 
oblikovanje in uresničevanje zdravstvenih programov in 
zdravstvenega zavarovanja v naslednjem letu. Na tej podlagi 
določi ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo smernice za 
načrtovanje zdravstvenega varstva in za pogajanja med partnerji. 
Te morajo biti usklajene z razpoložljivimi sredstvi Zdravstvene 
zavarovalnice. 

Smernice opredeljujejo predvsem: 

- letne cilje in naloge pri uresničevanju plana zdravstvenega 
varstva Slovenije; 
prednostne naloge v naslednjem letu; 
okvire za določanje obsega javno-zdravstvenih, preventivnih 
in kurativnih programov in programov za skrajševanje 
oziroma odpravo čakalnih dob; 
možne stopnje rasti programov zdravstvenih storitev po ožjih 
dejavnostih in za zdravila; 

- način postopnega izenačevanja možnosti v dostopnosti do 
zdravstvenih storitev po območjih; 
ukrepe za zagotovitev kvalitete zdravstvenih storitev in 
varstvo pravic zavarovanih oseb; 

razvojne možnosti zdravstvenih zmogljivosti, v delu ki ga financira 
obvezno zavarovanje, še zlasti glede uvajanja novih metod dela; 
- opredelitve in naloge glede obvladovanja izdatkov za zdravila 

in medicinske tehnične pripomočke. 

Zdravstvena zavarovalnica in zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje, se dogovorijo o zagotovitvi enakih meril 
glede cene in količine zdravstvenih storitev za obvezno in 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ta stališča zastopa 
Zdravstvena zavarovalnica v pogajalskih postopkih s partnerji. 

96. člen 

Na podlagi smernic iz predhodnega člena predstavniki 
Zdravstvene zavarovalnice in izvajalci iz 3. točke prvega odstavka 
94. člena dogovorijo: 

- konkretne ukrepe in način uresničevanja smernic; 
- merila za določanje planskih zdravstvenih zmogljivosti, 

potrebnih za izvajanje programov zdravstvenih storitev; 
- izhodišča in planske okvire za vrednotenje programov, 

določanje cen storitev in za soodvisnost vrednosti programa 
od vrednosti predpisanih zdravila na recepte; 
obseg programov storitev po posameznih dejavnostih in merila 
za njihovo razporeditev po območjih; 
merila za motivacijo in stimulacijo izvajalcev za čim 
racionalnejše izvajanje programov; 
način in pogoje prilagajanja elementov kalkulacije 
gospodarskim gibanjem; 
način obračunavanja in plačevanja zdravstvenih storitev ter 
odgovornost posameznega partnerja za uresničevanje 
programa. 
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Med elemente za določanje vrednosti in cene storitev se ne 
vključujejo sredstva za investicije v zdravstvene zmogljivosti, 
ampak le določena sredstva za vzdrževanje in obnavljanje 
medicinske opreme. 

Pobudo za začetek pogajanj o Splošnem dogovoru poda 
Zdravstvena zavarovalnica, lahko pa tudi vsak od navedenih 
partnerjev iz 94. člena zakona. Pogajanja sklenejo s sprejemom 
Splošnega dogovora. Splošni dogovor je sprejet, če so zanj 
predstavniki Zdravstvene zavarovalnice in predstavniki večine 
partnerjev iz 3. točke 94. člena. Vsak partner je v pogajanjih 
zastopan s po dvema predstavnikoma, vendar ima pri sprejemanju 
odločitev po en glas. 

Cene zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov niso predmet 
pogajanj med partnerji po 94. členu zakona. 

97. člen 

Na podlagi sklenjenega Splošnega dogovora sklenejo Zdravstvena 
zavarovalnica in predstavniki posameznih izvajalskih organizacij 
in zbornic področne dogovore. V njih uredijo posebnosti 
posameznega področja ter podrobneje opredelijo določila iz 
Splošnega dogovora, ki se nanašajo na področje področnega 
dogovora in določijo razporeditev programov po območjih oziroma 
skupinah izvajalcev. 

Področni dogovori ne morejo biti v nasprotju z opredelitvami 
Splošnega dogovora. 

Poleg dveh predstavnikov Zdravstvene zavarovalnice sodelujejo 
v pogajanjih za: 

1. Področni dogovor za osnovno dejavnost, Področni dogovor 
za specialistično, ambulantno in bolnišnično dejavnost na 
sekundarni in terciarni ravni dva predstavnika Združenja 
zdravstvenih zavodov ter po en predstavnik Zdravniške 
zbornice Slovenije iz javnih zavodov in en predstavnik 
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov s koncesijo; 

2. Področni dogovor za lekarniško dejavnost dva predstavnika 
Lekarniške zbornice; 

3. Področni dogovor za zdraviliško zdravstveno dejavnost dva 
predstavnika Skupnosti naravnih zdravilišč Slovenije; 

4. Področni dogovor za dejavnost socialnih zavodov po eden 
predstavnik splošnih in eden predstavnik zavodov za 
usposabljanje. 

Področni dogovori iz 3. odstavka so sklenjeni, če je zanj poleg 
predstavnikov Zdravstvene zavarovalnice, večina predstavnikov 
partnerjev, vključenih v pogajanja za posamezno področje. 

98. člen 

Dogovori iz 96. in 97. člena tega veljajo za čas, ki ga določijo 
njegovi udeleženci, vendar ne za krajši čas od enega leta. 

Do sklenitve novega dogovora veljajo in se uporabljajo določila 
Splošnega oziroma področnih dogovorov, sprejetih v prejšnjem 
obdobju. 

V primeru, da zaradi nesoglasja partnerjev ne pride do sklenitve 
Splošnega in oziroma področnih dogovorov in bi zaradi tega bil 
prizadet materialni ali drug interes Zdravstvene zavarovalnice ali 
posamezne organizacije izvajalcev ali zbornice, ali moteno 
izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko vsak od 
partnerjev predlaga presojo spornega vprašanja arbitraži. 

99. člen 

Za razreševanje spornih vprašanj iz predhodnega člena 
ustanovijo partnerji arbitražo. Člane arbitražnega senata za presojo 
spornega vprašanja predlagajo partnerji in sicer izmed arbitnikov, 
ki jih na posebno listo arbitnikov imenuje vsak partner po štiri. Ti 
morajo biti poznavalci in izkušeni strokovnjaki iz področja 
zdravstvenega varstva, zdravstvenega oziroma socialnega 
zavarovanja ali javnih financ. Arbitniki so imenovani za dobo petih 
let in so lahko zamenjani pred iztekom te dobe le na lastno željo, 
zaradi smrti ali odhoda v tujino. 

Delo arbitraže organizira vodja arbitraže ali njegov namestnik, ki 
ju izmed sebe izvolijo arbitniki. 

Poslovnik o delu arbitraže sprejmejo partnerji iz 94. člena zakona. 

100. člen 

V posameznem arbitražnem postopku odloča 5 arbitnikov, članov 
arbitražnega senata. V arbitražni senat imenujejo iz liste arbitnikov 
dva predstavnika Zdravstvene zavarovalnice in dva predstavnika 
izvajalcev, enega pa ministrstvo pristojno za zdravstveno varstvo. 

Arbitraža odloča z večino članov arbitražnega senata. Odločitev 
je dokončna in velja vnaprej. 

101. člen 

Na podlagi določil Splošnega in področnih dogovorov objavi 
Zdravstvena zavarovalnica razpis programov in storitev za 
sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi zavodi, zasebniki 
ter organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in 
izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje za izvajanje javnih 
pooblastil. 

Za ta razpis ne veljajo zakonske določbe o javnih naročilih. 

102. člen 

Zdravstvena zavarovalnica sklepa pogodbe z zdravstvenimi 
zavodi in drugimi zavodi ter organizacijami, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost, in z zasebnimi zdravstvenimi delavci na 
podlagi njihovih ponudb za uresničevanje programov in storitev, 
ki jih zbere na podlagi razpisa. 

Razpis iz prejšnjega odstavka se nanaša le na novo ustanovljene 
izvajalske zavode oziroma zasebnike, ki na novo začenjajo z 
zasebno zdravstveno dejavnost in še nimajo sklenjene pogodbe 
z Zdravstveno zavarovalnico. 

Zdravstveni zavodi in zasebniki, ki so že v pogodbenem odnosu 
z Zdravstveno zavarovalnico predložijo temu v razpisnem roku 
le predloge svojih programov storitev in njihovih vrednosti oziroma 
spremembe, ki so posledica sprememb v splošnem in področnih 
dogovorih v primerjavi s prejšnjim obdobjem in s tem povezanimi 
spremembami v obsegu dejavnosti, v cenah storitev ali v 
razporeditvi delovnega časa in v drugih vprašanjih pomembnih ' 
za sklenitev pogodbe z zakonom. Šteje, da so ti že izbrani s 
strani Zdravstvene zavarovalnice za izvajanje programa 
zdravstvenih storitev. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko odkloni sklenitev pogodbe 
izvajalcu, katerega ponudba ne temelji na določilih Splošnega 
oziroma področnega dogovora ali ne odda prijave v razpisanem 
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roku, ali če ni in ne more biti vključen v mrežo javne zdravstvene 
službe. 

Zdravstveni zavod oziroma drug zavod ali organizacija, ki opravlja 
zdravstveno dejavnost, oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki 
ni bil izbran, lahko zahteva, da o izbiri odloči arbitraža iz 100. 
člena zakona. 

Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter roke za 
uresničevanje programa oziroma zdravstvenih storitev na podlagi 
strokovnih standardov za posamezni zavod oziroma organizacijo 
v celoti ali po dejavnostih oziroma za zasebnega zdravstvenega 
delavca. Pogodbe določajo cene programov oziroma storitev, način 
obračunavanja in plačevanja, nadzor nad uresničevanjem 
pogodbe, posledice in ukrepe v primeru nespoštovanja 
pogodbenih obveznosti kakor tudi druge medsebojne pravice in 
obveznosti pogodbenih strank. Prav tako določajo delovni čas, 
katerega mora izvajalec nameniti izvajanju programa 
dogovorjenega z Zdravstveno zavarovalnico in v katerem ne 
sme opravljati storitev za samoplačnike ali za prostovoljna 
vzporedna zavarovanja. 

103. člen , 

Posamezne zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena 
zavarovanja ali njihova združenja sklepajo pogodbe z izvajalci 
zdravstvenih storitev ali z njihovimi združenji ali organizacijami. V 
pogodbah se dogovorijo o programu, ki v skupnem obsegu ne 
more biti večji kot v obveznem zavarovanju. S sklenitvijo pogodb 
z izvajalci zagotovijo enako obravnavo in vrednotenje 
zdravstvenih storitev, kot velja za program storitev iz obveznega 
zavarovanja, lahko pa uredijo tudi specifična vprašanja ter 
medsebojne pravice in obveznosti med njimi in izvajalci 
zdravstvenih storitev. 

104. člen 

Zdravstvena zavarovalnica lahko odpove že sklenjeno pogodbo 
z izvajalcem, za katerega v nadzoru večkrat ugotovi, da krši 
predpise obveznega zdravstvenega zavarovanja ali z goljufijo ali 
na drug nezakonit oškoduje Zdravstveno zavarovalnico ali 
zavarovane oseb. 

Odpovedni rok za primere iz prejšnjega odstavka je najmanj tri 
mesece. 

105. člen 

Pogodbe se sklenejo za nedoločeno dobo ali dobo, ki jo določita 
obe strani. Veljati začnejo z dnevom veljavnosti splošnega oziroma 
področnega dogovora, če so sklenjene najpozneje v dveh 
mesecih po sklenitvi Splošnega oziroma področnih dogovorov, 
pri drugih pogodbah pa nastopi veljavnost z dnevom njihove 
sklenitve. 

Če pride ob sklepanju pogodbe med Zdravstveno zavarovalnico 
in izvajalcem do spora, odloči o spornem vprašanju arbitraža iz 
100. člena zakona.V teh primerih začne veljati pogodba z dnevom 
odločitve arbitraže, če je sklenjena najpozneje v enem mesecu 
po odločitvi na arbitraži. 

Zdravstvena zavarovalnica in izvajalec lahko skleneta pogodbo 
tudi, če med njima obstoja sporno vprašanje, ki je bilo dano v 
presojo arbitraži. V tem primeru se pogodita o vseh usklajenih 
vprašanjih, pri čemer se dogovorita, da bosta o spornem vprašanju 
ravnala skladno z odločitvijo arbitraže. 

106. člen 

Skladno z opredelitvami iz 96. člena tega zakona, sklenejo 
ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo in Zdravstvena 
zavarovalnica, proizvajalci zdravil v Sloveniji in predstavniki 
njihovih uvoznikov, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška 
zbornica Slovenije in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
dogovor o obvladovanju izdatkov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za zdravila, predpisana na recepte in za zdravila, ki 
se uporabljajo v zdravstveni službi. 

V tem dogovoru določijo: 

zgornjo letno količino zdravil, predpisanih na račun obveznega 
zavarovanja in za uporabo v zdravstveni službi in okvire za 
določanje njihovih cen; 
zgornje možne višine cen zdravil v odnosu na njihove cene v 
primerljivih državah na isti ekonomski ravni kot Slovenija; 

- merila in pogoje zniževanja cen zdravil, ki so na slovenskem 
trgu dalj kot dve leti oziroma v odvisnosti od uvajanja novih 
zdravil; 
merila in usmeritve za razvrščanje zdravil na liste; 
merila in pogoje za sponzoriranje raznih strokovnih srečanj 
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in za obseg 
aktivnosti predstavljanja novih zdravil in pridobivanja 
zdravnikov in zavarovanih oseb za njihovo uporabo s strani 
proizvajalcev in uvoznikov zdravil; 
druge ukrepe in aktivnosti za racionalno predpisovanje in 
porabo zdravil ter medsebojne obveznosti pri obvladovanju 
izdatkov za zdravila v okvirih možnosti obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Dogovor iz predhodnega odstavka je sklenjen za nedoločen čas. 
V okviru njegovih določil lahko posamezni proizvajalec ali uvoznik 
sklene posebno pogodbo z Zdravstveno zavarovalnico ali 
Združenjem zdravstvenih zavodov, s katero podrobneje opredelita 
medsebojne odnose za konkretno skupino zdravil.Njegovo 
spremembo lahko predlaga vsak od udeležencev, vendar ne 
pred potekom enega leta po sklenitvi. 

107. člen 

Če med udeleženci iz predhodnega člena ne pride do sklenitve 
dogovora, odloči o spornem vprašanju arbitraža iz 99. člena tega 
zakona, v katero imenujejo predstavniki proizvajalcev in 
uvoznikov zdravil še dva člana v arbitražni senat. 

Ta arbitraža odloča s soglasjem. Če na arbitraži ne pride do 
soglasja, odloči o spornih vprašanjih Vlada R Slovenije. 

Dogovor iz 106. člena velja od dneva njegove sklenitve oziroma 
odločitve arbitraže oziroma Vlade. 

108. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ureja medsebojne odnose s 
proizvajalci in dobavitelji medicinskih, tehničnih pripomočkov s 
sklenitvijo ustreznih pogodb. Pogodbe sklepa z dobavitelji, ki jih 
izbere na podlagi razpisa. 

109. člen 

Zdravstvena zavarovalnica lahko prekine pogodbo z izvajalcem 
oziroma dobaviteljem medicinskih pripomočkov, če ta ne spoštuje 
pogodbenih obveznosti, krši predpise obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ali pri katerem je ugotovil večje nepravilnosti v 
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obračunavanju opravljenih storitev. Odpovedni rok znaša v teh 
primerih 3 mesece. 

Slovenska zdravstvena zavarovalnica 

110. člen 

Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja je javna služba, 
ki jo samostojno opravlja Slovenska zdravstvena zavarovalnica 
kot javni zavod. Sedež je v Ljubljani. 

Zdravstvena zavarovalnica se organizira tako, da je služba 
dostopna zavarovanim osebam na posameznih območjih. V ta 
namen oblikuje organizacijske enote za posamezna področja 
dejavnosti in za posamezna območja. 

111. člen 

Z dejavnostjo Zdravstvene zavarovalnica upravlja njegova 
skupščina. 

Skupščina opravlja naslednje naloge: 

- sprejema statut; 
sprejema splošne akte za uresničevanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja; 
določa strategijo razvoja obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in sprejema letne poslovne plane; 
predlaga in določa višino prispevnih stopenj za obvezno 
zdravstveno zavarovanje; 
imenuje in razrešuje člane upravnega odbora in direktorja 
Zdravstvene zavarovalnice; 
sprejema finančni načrt in zaključno poročilo Zdravstvene 
zavarovalnice; 
obravnava in daje predloge k planu zdravstvenega varstva 
R Slovenije in predlogom zakonov s področja zdravstvenega 
varstva in zavarovanja; 
opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in statut. 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu 
načrtu in zaključnemu računu Zdravstvene zavarovalnice. 

112. člen 

Skupščino sestavlja 45 članov, od tega: 

od tega 20 izvoljenih predstavnikov delodajalcev, organiziranih 
v zbornicah in v drugih splošnih združenjih. Od teh so 4 
predstavniki izvoljeni iz vrst predstavnikov javnih služb in 
javne uprave; 

- 25 izvoljenih predstavnikov zavarovancev. Predstavniki 
zavarovancev morajo biti izvoljeni tako, da so ustrezno 
zastopani po spolu, aktivni zavarovanci, upokojenci in invalidi 
ter posamezna območja. 

Skupščina izvoli predsednika in namestnika. Mandat članov 
skupščine traja 5 let. Volitve predstavnikov delodajalcev in 
predstavnikov zavarovancev za člane skupščine ureja statut 
Zdravstvene zavarovalnice. 

113. člen 

Statut, splošne akte za uresničevanje zdravstvenega 
zavarovanja, predlog prispevnih stopenj, finančni načrt in zaključni 
račun sprejema skupščina z večino glasov vseh predstavnikov 

delodajalcev in vseh predstavnikov zavarovancev. O drugih 
vprašanjih odloča skupščina z večino glasov navzočih članov. 

114. člen 

Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 
članov. Predsednika in člane upravnega odbora izvoli skupščina 
Zdravstvene zavarovalnice, tako da so v njem ustrezno zastopani 
predstavniki delodajalcev in predstavniki aktivnih zavarovancev, 
upokojencev in invalidov. Dva člana upravnega odbora imenuje 
skupščina iz vrst delavcev Zdravstvene zavarovalnice. 

Pristojnosti upravnega odbora določa statut. 

115. člen 

Poslovodni organ Zdravstvene zavarovalnice je direktor, ki mora 
imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
področju socialnega zavarovanja. 

Direktorja imenuje in razrešuje skupščina Zdravstvene 
zavarovalnice. 

116. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima zdravstveno - ekonomski svet, 
ki je njen strokovno posvetovalni organ. Sestavljajo ga uveljavljeni 
strokovnjaki s področja zdravstvenih dejavnosti, zdravstvenih 
zavarovanj in zdravstvene ekonomike. 

Zdravstveno - ekonomski svet ima 7 članov, ki jih imenuje Upravni 
odbor Zdravstvene zavarovalnice. Ta imenuje tudi njegovega 
predsednika in namestnika. Pri njegovem delu lahko občasno 
sodelujejo posamezni strokovnjaki, ki niso imenovani v svet. 

Svet daje predloge in mnenja predvsem o: 

strokovno medicinski in ekonomski sprejemljivosti uvajanja 
novih storitev, zdravil in pripomočkov med pravice iz 
obveznega zavarovanja; 

- predlogih aktov, ki urejajo pravice zavarovanih oseb do 
zdravstvenih storitev; 
strokovnih usmeritvah glede obvladovanja izdatkov za 
zdravila in medicinske, tehnične pripomočke; 
usmeritvah za zdraviliško zdravljenje in rehabilitacijo; 
primernosti uvajanja in spreminjanja načinov obračunavanja 
storitev izvajalcev; 
predlogih programov zdravstvenih storitev iz vidika prioritetnih 
potreb zavarovanih oseb; 
drugih strokovnih vprašanjih, za katerega ga zaprosijo organi 
upravljanja. 

117. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ustanovi območne svete, ki jih 
sestavljajo predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev 
posameznega območja.Ti sveti predstavljajo posvetovalna telesa 
organov upravljanja in: 

- obravnavajo predloge splošnih aktov, ki urejajo uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in dajejo organom 
upravljanja predloge in pobude; 
zbirajo pobude delodajalcev in zavarovancev iz svojega 
območja glede mreže in delovanja in organizacije zdravstvene 
službe in jih razrešujejo skupaj z vodstvi območnih enot 
Zdravstvene zavarovalnice; 

- spremljajo uresničevanje varstva pravic zavarovanih oseb 
pri službi Zdravstvene zavarovalnice; 
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- sodelujejo pri uresničevanju programov za krepitev zdravja 
na svojem območju; 
opravljajo druge naloge, ki jih podrobneje določi statut 
Zdravstvene zavarovalnice. 

Poleg nalog iz 1. odstavka tega člena opravljajo območni sveti 
tudi naloge za varstvo pravic zavarovanih oseb pri uveljavljanju 
pravic v zdravstveni službi in pri dobaviteljih medicinskih, tehničnih 
pripomočkov. 

Sestavo območnih svetov, njihovo izvolitev in podrobnejše naloge 
uredi statut Zdravstvene zavarovalnice, pri čemer predstavniki 
delodajalcev in zavarovancev, izvoljeni v skupščino Zdravstvene 
zavarovalnice, ne morejo biti hkrati člani območnih svetov. 

118. člen 

Zdravstvena zavarovalnica lahko ustanovi določene strokovna 
in posvetovalna telesa, ki sodelujejo pri pripravi predlogov splošnih 
aktov za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
ali drugih ukrepov v zvezi z nalogami Zdravstvene zavarovalnice. 

Ustanovitev in sestavo teh teles uredi v statutu. 

119. člen 

Statut Zdravstvene zavarovalnice opredeli tudi strokovne naloge, 
ki obsegajo: 

izvajanje obveznega zavarovanja; 
sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi zavodi ter 
organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma 
z zasebnimi zdravstvenimi delavci; 
sklepanje pogodb z dobavitelji medicinskih tehničnih 
pripomočkov; 
nadzor nad obračunavanjem, pobiranjem in izterjavo 
prispevkov ter finančno poslovanje; 
izvajanje mednarodnih pogodb o zdravstvenem zavarovanju; 
opravljanje nadzornih, informacijskih, planskih in drugih 
strokovnih ter administrativnih nalog; 
obveščanje javnosti in zalaganje z informativnimi ter drugimi 
strokovnimi gradivi s področja zdravstvenega varstva in 
zavarovanja; 
opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog za 
Vzajemno in druge organe in zavode; 
zagotavljanje pravne in druge strokovne pomoči zavarovanim 
osebam. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko opravlja tudi druge dejavnosti, 
ki dopolnjujejo dejavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja 
oziroma naloge za druge pravne in fizične osebe, če tako določa 
zakon oziroma s katerimi sklene o tem posebno pogodbo. Ne 
sme pa opravljati zdravstvene dejavnosti in ne more biti lastnik 
javnih zdravstvenih zmogljivosti. 

Zdravstvena zavarovalnica razpolaga s potrebnimi sredstvi za 
opravljanje dejavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
drugih nalog, opredeljenih v zakonu in njegovem statutu.Med temi 
so stavbe, poslovni prostori, pisarniška in računalniška oprema 
ter druge premične in nepremične stvari in med njimi tudi tiste, ki 

jih je pridobil kot edini naslednik nosilcev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v na območju R Slovenije v času od 
1945 naprej. 

120. člen 

Zdravstvena zavarovalnica vodi podatkovne zbirke in evidence 
s področja zdravstvenega zavarovanja in uporablja evidence s 
področja zdravstvenega varstva v skladu s posebnim zakonom. 

Med podatkovnimi bazami in evidencami iz predhodnega 
odstavka so: 

zbirka podatkov zavarovancev in zavarovanih oseb v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju in v zavarovanju za 
poškodbe na delu in poklicne bolezni; 
zbirka podatkov zavezancev za plačevanje prispevkov; 

- zbirka podatkov zdravstvenih in drugih zavodov zdravnikov 
ter zasebnikov, ki imajo sklenjene pogodbe o izvajanju 
programov zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja 
in zbirko podatkov o zdravnikih, ki so zaposleni pri njih; 
zbirka podatkov o lekarnah in dobaviteljev medicinskih 
pripomočkov, s katerimi ima Zdravstvena zavarovalnica 
sklenjene pogodbe o oskrbi z medicinsko tehničnimi 
pripomočki; 
zbirko podatkov oseb, ki so se poškodovali pri delu ali zboleli 
za poklicno boleznijo; 
zbirka podatkov o izbiri osebnih zdravnikov. 

Podrobnejšo vsebino zbirk podatkov iz tega člena, način in 
obveznost poročanja, spremljanje, analiziranje in hranjenje 
podatkov določi Zdravstvena zavarovalnica s posebnim 
predpisom. 

121. člen 

Zdravstvena zavarovalnica je dolžna In pristojna izvajati nadzor 
nad uresničevanjem pogodb sklenjenih z izvajalci zdravstvenih 
storitev in drugimi pogodbenimi strankami. Prav tako je dolžna 
nadzorovati zavarovance glede spoštovanja navodil med 
začasno zadržanostjo z dela, v delu za katerega zagotavlja 
nadomestila. 

Zdravstveni in drugi zavodi, zasebni zdravstveni delavci ter 
dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki sklenejo pogodbo z 
Zdravstveno zavarovalnico, so ji dolžni omogočiti nadzor nad 
izvajanjem pogodbe in njenim pooblaščenim osebam omogočiti 
vpogled v finančno in medicinsko dokumentacijo, na kateri temeljijo 
obračuni storitev in izstavljeni računi za opravljene storitve, 
zdravila oziroma pripomočke. Pri nadzoru lahko pregledujejo 
medicinsko dokumentacijo zavarovanih oseb le nadzorni zdravniki, 
zobozdravniki in farmacevti ter zdravniška komisija Zdravstvene 
zavarovalnice, ki so dolžni upoštevati predpise o varstvu osebnih 
podatkov. 

Delodajalci, osebni zdravniki in zavarovanci med začasno 
zadržanostjo z dela so prav tako dolžni pooblaščenim 
nadzornikom Zdravstvene zavarovalnice omogočiti nadzor o 
spoštovanju predpisov, ki urejajo začasno odsotnost z dela iz 
bolezenskih razlogov. 
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Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja 126. člen 

122. člen 

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko 
uveljavljajo osebe, ki imajo lastnost zavarovane osebe in 
izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v tem zakonu in splošnih 
aktih Zdravstvene zavarovalnice. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zdravstveno 
zavarovanje in vanj niso prijavljene in zato niso same krive, lahko 
na račun obveznega zavarovanja uveljavljajo le nujne medicinske 
storitve. 

123. člen 

Zavarovane osebe se izkazujejo s kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina, 
in je elektronski dokument za komunikacijo med službo 
Zdravstvene zavarovalnice, zavarovalnicami, ki izvajajo 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje in izvajalci zdravstvenih 
storitev. 

Veljavna kartica je podlaga za uveljavljanje pravic iz zdravstvenih 
zavarovanj. 

124. člen 

Na kartici so shranjeni podatki predvsem o: 

- osebi, njenem delodajalcu, statusu zavarovanja, bivališču in 
zavarovalniški številki osebe; izbranih osebnih zdravnikih 
zavarovane osebe; 
o zavarovanju za primer bolezni oziroma za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni; 
sklenjenem dopolnilnem zavarovanju, pri zavarovalnicah, ki 
se o uporabi kartice pogodijo z Zdravstveno zavarovalnico; 
prejetih medicinskih, tehničnih pripomočkih; 
prejetih zdravilih, predpisanih na recepte; 
opravljenih zobno - protetičnih nadomestkih; 
druge podatke, ki jih določi Zdravstvena zavarovalnica ali 
zakon. 

Kartica zdravstvenega zavarovanja je last Zdravstvene 
zavarovalnice. Druge zavarovalnice in organi oziroma zavodi jo 
lahko uporabljajo le z njenim soglasjem in na podlagi posebne 
pogodbe. 

125. člen 

Podatki na kartici zdravstvenega zavarovanja so osebni podatki. 
Dostop do njih imajo le posebej pooblaščeni delavci Zdravstvene 
zavarovalnice, zavarovalnic v delu ki se nanašajo na dopolnilna 
zavarovanja in posamezni zdravstveni delavci ter dobavitelji 
medicinskih pripomočkov. 

Posameznim pooblaščenim osebam iz 1 .odstavka tega člena je, 
skladno z naravo njihovega dela, dovoljen le omejen do 
posameznih podatkov iz kartice, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 
Pooblastila za dostop do podatkov dodeli posameznikom 
Zdravstvena zavarovalnica z izdajo profesionalne kartice. 

Podrobnejše opredelitve o naboru podatkov na kartici, način 
njihovega zapisovanja, brisanja, branja in zamenjave ter njeni 
uporabi uredi Zdravstvena zavarovalnica. 

Listine za prijavo in odjavo v zavarovanje ter druge listine potrebne 
za uveljavljanje posameznih pravic in navodila za njihovo 
izpolnjevanje ter uporabo določi Zdravstvena zavarovalnica v 
svojih splošnih aktih. Posamezne listine iz tega člena imajo lahko 
elektronsko obliko. 

127. člen 

Upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov, delodajalci, pravne 
in fizične osebe, zdravstveni in drugi zavodi ter organizacije, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma zasebni zdravstveni 
delavci ter državni organi, policija in zavarovalnice, ki razpolagajo 
s podatki, so dolžni Zdravstveni zavarovalnici brezplačno 
posredovati vse podatke, potrebne za izvajanje zdravstvenega 
zavarovanja, za uresničevanje pravic in obveznosti zavarovanih 
oseb ter za ugotavljanje dejstev v zvezi z vodenjem postopkov 
za izterjavo povračil škode. 

128. člen 

Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika 
in zdravstvenega zavoda. Zdravnik osnovne zdravstvene 
dejavnosti, ki ga zavarovana oseba izbere, je njen izbrani osebni 
zdravnik. Izbranega osebnega zdravnika morajo imeti vse 
zavarovane osebe. 

Zavarovana oseba ima pravico, da poleg osebnega splošnega 
zdravnika svobodno izbere tudi osebnega ginekologa in osebnega 
zobozdravnika. 

Izbrani splošni zdravnik oziroma osebni ginekolog iz predhodnega 
odstavka tega člena je za zavarovane osebe do dopolnjenega 
19. leta starosti specialist, pediater ali specialist šolske medicine, 
specialist splošne oziroma družinske medicine, ali zdravnik 
splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega 
varstva žensk, otrok in mladine. 

Za zavarovane osebe, starejše od 19 let je izbrani osebni zdravnik 
splošni zdravnik s s končanim sekundariatom in strokovnim 
izpitom, zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem 
socialne medicine ali specialist splošne ali družinske medicine ali 
specialist medicine dela, prometa in športa. 

Izbrani osebni zobozdravnik za starostno obdobje do dopolnjenega 
19. leta je praviloma zobozdravnik, usposobljen za 
zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, lahko pa tudi splošni 
zobozdravnik. 

129. člen 

Osebni zdravnik skrbi za spremljanje zdravstvenega stanja in 
zdravljenje zavarovane osebe in je pooblaščen, da jo napoti k 
specialistu in v bolnišnico, k nadzornemu zdravniku in na 
zdravniško komisijo Zdravstvene zavarovalnice, ji predpiše na 
račun obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravila na recept 
in vodi ter izbira zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi. 

Osebni splošni zdravnik je pooblaščen tudi za ugotavljanje 
nezmožnosti za delo in drugih razlogov za začasno zadržanost 
od dela do 30 koledarskih dni. 

poročevalec, št. 71 108 16. julij 2002 



Osebni zdravnik lahko pooblastila iz prejšnjega odstavka, ki se 
nanašajo na diagnostiko in zdravljenje, vključno s predpisovanjem 
zdravil na recept, kot tudi napotitev na bolnišnično zdravljenje, 
prenese za določen čas ali za določeno bolezensko stanje na 
ustreznega specialista, če to narekuje bolnikovo zdravstveno 
stanje in racionalnost dela. Pred napotitvijo k specialistu pa mora 
opraviti vse diagnostične in terapevtske storitve, ki sodijo na 
raven osnovne zdravstvene dejavnosti. Opis storitev, ki jih mora 
opraviti osebni zdravnik pred napotitvijo k specialistom določi 
Zdravstvena zavarovalnica na predlog zdravstveno 
ekonomskega sveta Zdravstvene zavarovalnice. 

Če je izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe do dopolnjenega 
19. leta starosti zdravnik splošne medicine, lahko pooblasti 
najbližjega ustreznega specialista pediatra, pedontologa oziroma 
specialista šolske medicine za izvajanje preventivnih pregledov 
in storitev, opredeljenih v posebnem programu. 

Način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in 
zdravstvenega zavoda uredi Zdravstvena zavarovalnica s 
splošnim aktom. V tem tudi podrobneje opredeli pooblastila in 
razmerja med posameznimi osebnimi zdravniki zavarovane 
osebe. 

130. člen 

Zavarovana oseba si izbere osebnega zdravnika najmanj za 
dobo enega leta. Za otroke opravijo izbiro njihovi straši, za osebe, 
ki si jih zaradi svojega zdravstvenega stanja niso sposobni izbrati 
sami, opravijo to izbiro njihovi svojci ali skrbniki. Zavarovana oseba 
lahko zamenja osebnega zdravnika pred iztekom enega leta, če 
pride med zdravnikom in njo do nesoglasij in medsebojnega 
nezaupanja. Osebnega zdravnika si oseba praviloma lahko izbere 
med zdravniki v osnovni zdravstveni dejavnosti ali med zasebnimi 
zdravniki s koncesijo. Če si oseba izbere osebnega zdravnika 
med zdravniki, ki nimajo koncesije, jim Zdravstvena zavarovalnica 
ne krije storitev, ki ji jih le ta opravi, mzen če gre za nujne medicinske 
storitve. 

Zdravniki, ki so lahko osebni zdravniki zavarovanih oseb so dolžni 
sprejeti vse, ki se želijo opredeliti za nje, ne glede na zdravstveno 
stanje oseb, kraj bivališča ali druge razloge. Osebo lahko odklonijo 
le v primeru, da so že presegli število opredeljenih oseb, ki jih 
določi v svojih splošnih aktih Zdravstvena zavarovalnica. 

131. člen 

Na podlagi napotitve osebnega zdravnika si zavarovana oseba 
prosto izbira specialista ustrezne specialnosti in zdravstveni 
zavod. Med specialisti si lahko izbere tiste, ki delajo v javni 
zdravstveni službi oziroma imajo koncesijo. Zavarovane osebe 
si tudi prosto izbirajo lekarne. 

132. člen 

Zdravstvena zavarovalnica poravnava stroške za upravičene in 
opravljene zdravstvene storitve zavarovanim osebam 
neposredno izvajalcem. Izjemoma lahko določi, da morajo določene 
račune poravnati zavarovane osebe same, nakar jim 
Zdravstvena zavarovalnica povrne znesek, do katerega so 
upravičeni po njenih predpisih. 

133. člen 

V postopkih za uresničevanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja po tem zakonu sodelujejo izvedenci in sicer na: 

I. stopnji nadzorni zdravniki, zobozdravniki in farmacevti 
posamezniki; 
II. stopnji zdravstvena komisija, ki jih imenuje Upravni odbor 
Zdravstvene zavarovalnice. 

Zdravstvena komisija deluje v senatu 3 članov, od katerih sta dva 
zdravnika in eden univerzitetni diplomirani pravnik. Namesto 
zdravnikov je lahko član zdravstvene tudi zobozdravnik ali 
farmacevt. Članu zdravstvene komisije ne morejo biti nadzorni 
zdravniki, zobozdravniki in farmacevti s I. stopnje. 

134. člen 

Nadzorni zdravnik iz predhodnega člena: 

- ugotavlja začasno nezmožnost za delo nad 30 koledarskimi 
dnevi; 
ugotavlja ustreznost ocene osebnega zdravnika zavarovane 
osebe o upravičenosti do začasne nezmožnosti za delo v 
trajanju do 30 koledarskih dni, če to zahteva zavarovanec ali 
njegov delodajalec; 
napotuje na zdraviliško zdravljenje; 

- presoja upravičenost zahteve po medicinskih, tehničnih 
pripomočkih pred iztekom trajnostne dobe in o pravici do 
zahtevnejših medicinskih pripomočkov; 
presoja pritožbe zavarovanih oseb o morebitnih kršitvah 
predpisov obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani 
zdravstvenih in drugih zavodov ter zasebnih zdravstvenih 
delavcev glede onemogočanja uveljavljanja pravice do proste 
izbire osebnega zdravnika in neopravičenega zaračunavanja 
doplačil; 
presoja o upravičenosti do zdravljenja v tujini; 

- opravlja druge naloge v skladu s Statutom Zdravstvene 
zavarovalnice. 

Nadzorni zdravniki, zobozdravniki in farmacevti Zdravstvene 
zavarovalnice opravljajo tudi naloge nadzora nad izvajanjem 
pogodb med Zdravstveno zavarovalnico in izvajalci zdravstvenih 
storitev ter dobavitelji medicinskih pripomočkov ter opravljajo 
druge naloge, določene s splošnimi akti. 

O svojih ugotovitvah oziroma odločitvi o zadevah iz 1. odstavka 
tega člena izda nadzorni zdravnik sklep, ki ga posreduje 
zavarovancu, v primerih iz 1 .in 2. alineje prvega odstavka tega 
člena pa tudi njegovemu delodajalcu, v primerih iz 4. alineje prvega 
odstavka tega člena tudi ustreznemu izvajalcu. Sklepe mora izdati 
najpozneje v 8 dneh po prejemu zahtevka. 

V primerih nadzora iz 2. odstavka tega člena pripravijo nadzorni 
zdravniki, zobozdravniki in farmacevti sklep o ugotovljenih 
nepravilnostih, ki jih posredujejo nadzorovanemu izvajalcu oziroma 
dobavitelju medicinskih, tehničnih pripomočkov oziroma ustrezni 
službi Zdravstvene zavarovalnice. 

135. člen 

Zdravstvena komisija iz 133. člena presoja sklepe nadzornih 
zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov na zahtevo 
zavarovane osebe, delodajalca, Zdravstvene zavarovalnice in 
njenih območnih svetov, zdravstvenih zavodov in zasebnih 
zdravstvenih delavcev ter dobaviteljev medicinskih pripomočkov 
in opravlja druge naloge, določene s statutom Zdravstvene 
zavarovalnice. O svoji presoji mora zavarovani osebi, delodajalcu 
ali tistemu, ki je presojo zahteval izdati ustrezen sklep najpozneje 
v 15 dneh po prejemu zahteve. 
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136. člen 

Imenovanje nadzornih zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov 
in zdravstvenih komisij, njihovo organizacijo in podrobnejše 
postopke njihovega dela uredi Zdravstvena zavarovalnica s 
splošnim aktom. 

137. člen 

Zavarovana oseba in delodajalec imata pravico zahtevati presojo 
mnenja osebnega zdravnika po nadzornem zdravniku 
Zdravstvene zavarovalnice glede ocene začasne zadržanosti z 
dela v treh dneh po odločitvi osebnega zdravnika. Prav tako 
imata pravico zahtevati presojo zdravstvene komisije o odločitvi 
nadzornega zdravnika o začasni zadržanosti z dela in njegovega 
sklepa in sicer v treh dneh od prejema oziroma vročitve sklepa 
nadzornega zdravnika. 

V primeru nestrinjanja s sklepom nadzornega zdravnika o 
vprašanjih, ki se ne nanašajo na ugotavljanje začasne zadržanosti 
z dela, lahko prizadeta zavarovana oseba, izvajalec zdravstvenih 
storitev in dobavitelj medicinskih tehničnih pripomočkov zahtevajo 
ponovno presojo na zdravstveni komisiji. Ta mora o sporni zadevi 
odločiti najpozneje v 15 dneh. 

138. člen 

Če se zavarovana oseba ali delodajalec ne strinja s sklepom 
zdravstvene komisije, ali če ta ne posreduje sklepa v predpisanem 
roku, lahko v nadaljnjih osmih dneh zahteva izdajo odločbe. 

Odločbo izda ustrezna služba na sedežu Zdravstvene 
zavarovalnice. 

Ta odločba je v upravnem postopku dokončna. 

139. člen 

O pravici do pogrebnine, posmrtnine in povračila potnih stroškov 
odloča: 

na prvi stopnji območna enota Zdravstvene zavarovalnice; 
na drugi stopnji enota na sedežu Zdravstvene zavarovalnice. 

Območna enota Zdravstvene zavarovalnice oziroma enota na 
drugi stopnji odloča tudi o drugih pravicah in obveznostih, o katerih 
je v tem zakonu predvidena izdaja odločbe po upravnem postopku. 

140. člen 

Za postopke, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja se uporablja zakon o 
splošnem upravnem postopku, razen v primerih iz 134., 135., 
137. člena tega zakona. 

Povrnitev škode 

141. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico in dolžnost zahtevati 
povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz 
malomarnosti povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane 
osebe. 

Za škodo, ki jo povzroči delavec v primerih iz prejšnjega odstavka 

tega člena pri delu ali v zvezi z delom, je odgovoren delodajalec. 
Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima 
Zdravstvena zavarovalnica pravico zahtevati tudi od delavca, če 
je povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe s 
kaznivim dejanjem. 

142. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico in dolžnost zahtevati, da 
povzročeno škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba 
ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni 
ustrezni higiensko - sanitarni ukrepi, ukrepi s področja varnosti in 
zdravja pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost 
ljudi. Zdravstvena zavarovalnica ima pravico zahtevati, da 
povzročeno škodo povrne delodajalec tudi, če nastane škoda 
zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez 
predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno 
ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar 
se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom. 

Zdravstvena zavarovalnica ima tudi pravico od delodajalca 
zahtevati, da ji vrne povzročeno škodo za osebo, ki je ni prijavil v 
zavarovanje, pa se je poškodovala na delu. 

143. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico zahtevati, da povzročeno 
škodo povrne delodajalec, če je škoda nastala zato, ker mu ni 
posredoval podatkov ali mu je posredoval neresnične podatke o 
dejstvih, od katerih je odvisna pravica do zdravstvenega 
zavarovanja. 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico zahtevati, da povzročeno 
škodo povrne zavarovana oseba, ki je sama dolžna dajati podatke 
o zdravstvenem zavarovanju, če je škoda nastala zato, ker 
zavarovana oseba ni dala podatkov ali ker je dala neresnične 
podatke. 

144. člen 

V primerih iz 141. in 142. člena tega zakona se šteje, da je 
Zdravstvena zavarovalnica imela škodo, ne glede na to, da so 
nevarnosti zajete z zdravstvenim zavarovanjem po tem zakonu. 

145. člen 

Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
Zdravstveni zavarovalnici, se uporabljajo določila zakona o 
obligacijskih razmerjih, razen če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

146. člen 

Odškodnina, ki jo ima Zdravstvena zavarovalnica pravico zahtevati 
v primerih iz 141., 142. in 143. člena tega zakona, obsega stroške za 
zdravstvene in druge storitve ter zneske denarnih nadomestil in 
drugih dajatev, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. 

147. "člen 

Če Zdravstvena zavarovalnica ugotovi, da je nastala škoda po 
določilih tega zakona, zahteva od zavarovane osebe ali 
delodajalca, da jo povrne, v roku, ki jo določi. Če ta škode ne 
povrne v določenem roku, uveljavlja Zdravstvena zavarovalnica 
odškodninski zahtevek pri pristojnem sodišču. 
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148. člen Prehodne in končne določbe 

Zavarovana oseba, ki ji je bil na račun obveznega zdravstvenega 
zavarovanja izplačan denarni znesek, do katerega ni imela 
pravice, mora vrniti prejeti znesek v skladu z določili zakona o 
obligacijskih razmerjih. Terjatve iz prejšnjega odstavka zastarajo 
v petih letih od vsakokratnega izplačila posamičnega zneska. 

149. člen 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico in dolžnost zahtevati, da 
povrne škodo tudi zdravstveni zavod, zasebni zdravstveni 
delavec, dobavitelj medicinskih, tehničnih pripomočkov, če je 
neopravičeno Zdravstveni zavarovalnici zaračunal storitve, ki 
niso bile opravljene ali so bile napačno obračunane ali za storitve, 
katerih neupravičeno uveljavljanje je omogočil zavarovani osebi. 

Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec 
odgovarja Zdravstveni zavarovalnici za škodo, ki jo povzroči pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z 
določili obligacijskega zakona. 

Kazenske določbe 

150. člen 

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec ali oseba, ki opravlja samostojno gospodarsko ali 
poklicno dejavnost ter podjetnik, če: 

sklene delovno razmerje z osebo brez predpisanega 
predhodnega zdravstvenega pregleda; 
ne vloži prijave v zavarovanje v roku, določenem v 10. členu 
tega zakona; 
odreče ali omeji pravice, ki pripadajo zavarovani osebi na 
podlagi tega zakona; 
omogoči uveljavljanje pravice osebi, ki ji po tem zakonu 
pravica ne pripada, ali ji omogoči uveljavljanje pravice v večjem 
obsegu, kot ji pripada. 

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje zdravstveni zavod, 
lekarna, dobavitelj medicinskih tehničnih pripomočkov ali zasebni 
zdravstveni delavec, ki: 

omogoči zavarovani osebi uveljavljanje pravice, do katere ni 
opravičena; 
odreče pravice iz obveznega zavarovanja, do katerih je 
zavarovana oseba po predpisih obveznega zavarovanja 
upravičena. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

151. člen 

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
zavezanec za plačilo prispevkov po tem zakonu, če ne da 
Zdravstveni zavarovalnici predpisanih podatkov, če da nepravilne 
podatke in obvestila, ali če prepreči ogled na samem kraju ali 
pregled poslovnih knjig in evidenc, ki se nanašajo na zagotavljanje 
pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

152. člen 

Zdravstvena zavarovalnica še naprej opravlja naloge ustanovitelja 
vzajemne zdravstvene zavarovalnice, ki jo je ustanovil Zavod za 
zdravstveno zavarovanje na podlagi določil zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS štev. 29 /98) in imenuje 
v njeno skupščino in nadzorni svet tretjino predstavnikov. 

Za vzajemno zdraystveno zavarovalnico iz predhodnega 
odstavka opravlja še vnaprej strokovna, administrativna, 
informacijska in druga tehnična opravila skladno s posebno 
pogodbo. 

153. člen 

Zdravstvena zavarovalnica prilagodi: 

predpise, ki urejajo pravice in postopke uveljavljanja pravic 
do zdravstvenih storitev za zavarovanje za bolezen in 
poškodbe izven dela, za zavarovanje za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona; 

- svojo notranjo organizacijo in splošne akte določilom tega 
zakona najpozneje v 18 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Do tedaj veljajo statut in splošni akti, ki jih je sprejel Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije pred uveljavitvijo tega zakona. 

154. člen 

Premoženje nosilcev obveznega zdravstvenega zavarovanja 
delavcev, kmetov, obrtnikov ter javnih uslužbencev in 
nameščencev, ki je bilo po 9. maju 1945, brez nadomestila 
podržavljeno ali neodplačno prenešeno na uporabnike izven 
zdravstvenega zavarovanja po: 

- zakonu o izvajanju socialnega zavarovanja na področju DFJ 
(Uradni list DFJ, št. 29/45), 
- zakonu o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in 
uslužbencev (Uradni list FLRJ, št. 65/46), 
- uredbi o izvajanju socialnega zavarovanja po predpisih zakona 
o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in uslužbencev 
(uredba 46, Uradni list FLRJ, št. 100/46), 
- zakonu o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
(Uradni list SRS, št. 27/72); 
- zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list 
SRS, št. 18/74) in 
- zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo 
organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi 
določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, štev. 
42/ 89), 

so dolžne pravne osebe, ki razpolagajo s temi sredstvi oziroma s 
tem premoženjem, do višine vrednosti družbenega kapitala 
prenesti na Zdravstveno zavarovalnico, kot na edino pravno 
naslednicp. Za premoženje po prejšnjem odstavku se štejejo 
premične in nepremične stvari. Premoženje se vrne praviloma v 
naravi. Če vrnitev v naravi ni možna iz razlogov, ki jih določa 
zakon o denacionalizaciji, se lahko določi odškodnina z 
vzpostavitvijo lastninskega deleža na pravni osebi, v katere 
premoženje je prešlo premoženje iz prvega odstavka tega člena, 
razen če se zavezanec in Zdravstvena zavarovalnica ne 
sporazumeta drugače. 
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155. člen 

Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja 
prilagodijo zavarovalne pogoje in svoje poslovanje določilom tega 
zakona od 78. do 83. člena tega zakona najpozneje v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. O načinu prilagoditve obvestijo 
ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo. 

Izravnava razlik v tveganjih med zavarovalnicami, ki izvajajo 
dopolnilna zdravstvena zavarovanja po določilih od 84. do 91. 
člena se izvede za prvo naslednje leto po uveljavitvi tega zakona. 
Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
ter Zdravstvena zavarovalnica morajo prilagoditi način zbiranja 
podatkov o škodah po skupinah iz 85. člena tega zakona v roku, 
ki bo omogočil izvedbo izravnave razlik v tveganjih v predvidenem 
roku. 

Slovensko zavarovalno združenje mora ustanoviti Urad za 
izravnave po 88. členu zakona najpozneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

156. člen 

V času dveh let po uveljavitvi tega zakona ustanovi Zdravstvena 
zavarovalnica službo za nadzor nad obračunavanjem, pobiranjem 
in izterjavo prispevkov. 

157. člen 

Določila tega zakona o urejanju odnosov med Zdravstveno 
zavarovalnico in izvajalci zdravstvenih storitev ter drugimi partnerji 
od 96. do 102. člena tega zakona se uveljavijo prvič prvo naslednje 
leto po uveljavitvi tega zakona. Pobudo za začetek pogajanj da 
Zdravstvena zavarovalnica. 

Če Vlada in ministrstvo pristojno za zdravstveno varstvo ne 
sprejmeta smernic za naslednje leto veljajo smernice in druge 
usmeritve, ki so jih Vlada, ministrstvo oziroma organi upravljanja 
Zdravstvene zavarovalnice sprejeli za tekoče leto. 

158. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list 
RS štev. 9/92, 13/93, 9/96. in 99/01), razen določb od 1. do 8. 
člena zakona. 

Do uskladitve z določili tega zakona veljajo in se uporabljajo določila 
zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS štev. 18/ 
96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/2000, 97/2001), ki se nanašajo na 
zavezance in osnove za določitev prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

159. člen 

Slovenska zdravstvena zavarovalnica je pravni naslednik Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Z dnevom uveljavitve tega zakona prevzame Zdravstvena 
zavarovalnica od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
vse delavce, sredstva in drugo premoženje, računalniške 
programe in podatkovne zbirke ter vse zakonske in pogodbene 
in obveznosti in terjatve, nastale pred ustanovitvijo Zdravstvene 
zavarovalnice. 

160. člen 

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

1.2. in 3. člen 
Temeljne določbe 

Zakon ureja področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
opredeljuje zavarovance in zavarovane osebe, pravice iz 

j obveznega zdravstvenega zavarovanj za primer bolezni in 
poškodb izven dela, za primer poškodbe na delu in poklicne 
bolezni, obseg pravic iz tega zavarovanja ter obveznosti 
zavezancev za plačevanje prispevkov. 

Določa tudi nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja ter 
način financiranja in upravljanja s področjem. Med drugim določa 
tudi naloge države, lokalnih skupnosti, delodajalcev ter izvajalcev 
zdravstvenih storitve do zdravstvenega zavarovanja.Posebej 
razčlenjuje tudi način vzpostavljanja odnosov med izvajalci 
zdravstvenih storitev in njihovim plačnikom. 

Ureja tudi področja prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, še 
zlasti dopolnilnega zavarovanja, ki predstavlja javni interes R 
Slovenije. Iz tega izhajajo tudi posebne opredelitev tega področja. 

Prav posebej opredeljuje različne pojme, ki se uporabljajo v 
zdravstvenem zavarovanju in se pojavljajo v zakonu. 

Zakon zagotavlja vsem zavarovanim osebam, skladno z 
zakonom uresničljivo in enako raven zdravstvene varnosti na 
načelih solidarnosti brez razlik glede na spol, starost ali druge 
razlike. 

4. člen 

Izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je 
Slovenska zdravstvena zavarovalnica, kot javni zavod in z javnimi 
pooblastili, določenimi v zakonu. Prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja lahko izvajajo vzajemne in delniške zavarovalne 
družbe, skladno z zakonskimi določili. 

5., 6., 7., 8., in 9. člen 
Zavarovanci in zavarovane osebe 

Zakon zelo podrobno določa, kdo je lahko oziroma mora biti 
obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji. Po predlogu zakona 
so to vse osebe, ki so zaposlene pri domačih in tujih delodajalcih, 
ki opravljajo dejavnost na območju Slovenije, samozaposlene 
osebe, ki opravljajo kakršnokoli gospodarsko ali poklicno 
dejavnost, osebe zaposlene pri tujih mednarodnih organizacijah, 
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, lastniki zasebnih 
podjetij in družbeniki, kmetje, brezposelne osebe in druge osebe, 
ki nimajo prihodkov ter osebe, ki imajo različne prihodke iz 
postranske dejavnosti ali iz drugih virov, vrhunski športniki osebe, 
ki prejemajo pokojnino, osebe, ki prejemajo stalno denarno pomoč 
kot edini vir preživljanja, vojaški obvezniki, prejemniki nadomestil 
za čas porodniškega dopusta po prenehanju delovnega razmerja 
in prejemniki nadomesti iz invalidskega zavarovanja, vojaški 
veterani in nekatere druge skupine zavarovancev. 

Glede lastnosti zavarovanca pozna zakon 18 različnih skupin 
zavarovancev. Iz te lastnosti oziroma podlage za zavarovanje 
izhajajo tudi obveznosti plačevanja prispevkov za njih in njihove 
družinske člane. 

Zakon določa tudi, kdo je lahko družinski član zavarovanca in s 
tem pridobi lastnost zavarovane osebe, Pri tem ločuje ožje 
družinske člane (zakonec, otroci) in širše družinske člane, če ne 

morejo biti sami zavarovanci. Med družinskimi člani so po določilih 
zakona tudi izvenzakonski partnerji, izvenzakonski otroci, 
posvojenci pastorki in nekateri drugi. Vedno pa velja načelo, da je 
lahko oseba zavarovana kot družinski član, če sama ne more biti 
zavarovana. 

Zakon tudi določa starostne meje, do katere je lahko otrok 
zavarovan kot dmžinski član. Po predlogu zakona so to osebe do 
dopolnjenega 18. leta starosti, če pa se šolajo ali študirajo pa do 
dopolnjenega 26. leta starosti. 

Zakon določa, da osebe na prestajanju zaporne kazni ali na 
prestajanju vzgojnega ukrepa v prevzgojnih zavodih niso 
zavarovanci po tem zakonu, ampak jim zagotavlja zdravstvene 
storitve proračun R Slovenije.. 

10., 11.12., in 13. člen 
Prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

Zavarovana oseba pridobi to lastnost in s tem možnost do 
uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, če le prijavljena 
v zavarovanje, Prijavit jih mora njihov delodajalec, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanj, 
lastniki podjetij, kmetje ter drugi zavezanci za plačevanje 
prispevkov. Ti imajo tid dolžnost odjave iz zavarovanja in 
sporočanja sprememb v statusu zavarovanca in njegovih 
družinskih članov. 

Glede na obveznost zavarovanja določa zakon možnost, da 
neprijavljene osebe prijavi v zavarovanje po uradni dolžnosti tudi 
Zdravstvena zavarovalnica, ki mora o tem izdati odločbo. S to 
tudi naloži zavezancu plačilo prispevkov za ves čas, ko bi morala 
biti oseba prijavljena v zavarovanje, pa to ni bila in za njo niso bili 
plačani prispevki. 

Na podlagi prijave v zavarovanje prejmejo vse zavarovane osebe 
kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je javna listina in se z njo 
izkazujejo pri uveljavljanju svojih zahtev v zdravstveni službi ali 
pri službo Zdravstvene zavarovalnice. 

14. člen 
Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Obvezno zdravstveno zavarovanje vključuje zavarovanje za 
primer bolezni in poškodb izven dela, ki vključuje kritje stroškov 
za preprečevanje, zgodnje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo 
teh stanj, Pri poškodbah na delu in poklicnih bolezni krije vse 
druge storitev z izjemo preventive, za katero so zadolženi 
delodajalci. Med pravicami iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja so poleg zdravstvenih storitev tudi denarni prejemki, 
kot so nadomestila plač v času začasne zadržanosti z dela, 
povračila potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine. 

15., 16.,17., 18., 19. 20. in 21. člen 
Zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela 

Zakon v tem delu posebej opredeljuje pravice zavarovanih oseb 
do zdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvenih dejavnosti, 
do zdravil, medicinskih tehničnih pripomočkov ter do denarnih 
prejemkov. Posebej poudarja, da je pravica podana, če zanjo 
ugotovi upravičenost zavarovančev osebni zdravnik ali zdravnik, 
h kateremu ga je napotil osebni zdravnik. Med tem pravicami so 
posebej omenjana zdravil, razvrščena na pozitivno in vmesno 
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listo in tudi določena načela za razvrščanje zdravil na liste in tudi 
načela za njihovo razvrščanje. Zakon podrobneje ureja pravice 
do medicinskih tehničnih pripomočkov ter do zdraviliškega 
zdravljenja, ki ga omejuje na največ 14 dni na dve leti. 

V tem poglavju predlog zakona opredeljuje tudi možnost 
zdravljenja v tujini, ki naj bi bilo upravičeno, če tako zdravljenje pri 
nas ni možno oziroma če je z njim možno preprečiti slabšanje 
zdravstvenega stanja. V teh primerih Zdravstvena zavarovalnica 
poravna vse stroške zdravljenja v tujini. V drugih primerih, poravna 
Zdravstvena zavarovalnica zavarovanim osebam, ki bi uveljavljale 
zahteve do zdravstvenih storitev v tujini mimo predpisov 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, le stroške v višini, kot 
bi to stalo v Sloveniji. Takšno določilo je povezano z načeli Evropske 
unije o prostem pretoku ljudi, storitev, blaga in kapitala, na podlagi 
katerih tudi administrativno omejevanje zdravljenja v tujini ne bo 
več mogoče. 

Zakon prav posebej zavezuje zavarovane osebe, da morajo pri 
uveljavljanju pravci do zdravstvenih storitev ravnati po postopkih, 
predpisanih v aktih Zdravstvene zavarovalnice. 

22., 23., 24., 25., 26., 27. člen 
Obseg pravic do zdravstvenih storitev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 

V teh členih opredeljuje predlog zakona obseg pravic do 
zdravstvenih storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Pri tem ohranja načela solidarnosti in tako imenovani "co-pay- 
ment" sistem. Tako so v celoti pokrite iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja vse preventivne zdravstvene 
storitve, sistematični pregledi mladine in žensk ter nekaterih 
rizičnih skupin, zdravljenje otrok in mladine do dopolnjenega 18. 
oziroma 26. leta starost, do zdravljenja brezposelnih oseb in oseb 
brez prihodkov, za storitve preprečevanja nalezljivih bolezni in 
storitev njihovega obveznega zdravljenja ter pri zdravljenju 
nekaterih najresnejših kroničnih bolezni, ki so v zakonu posebej 
navedene. Med te vključuje zakon tudi nujne medicinske storitve 
in s temi stanji povezanimi potrebami po zdravilih in medicinskih, 
tehničnih pripomočkih. 

Za druge storitve ohranja predlog zakona dosedanji sistem delnega 
kritja za vsa ostala stanja, ki niso v celoti zagotovljena v obveznem 
zavarovanju. Pri vse teh storitvah si mora zavarovana oseba 
sama kriti del vrednosti zdravstvenih storitev ali pa se za to 
tveganje prostovoljno zavaruje. Raven kritja iz obveznega 
zavarovanja je različna glede na višino socialnomedicinske 
prioritete in višine tveganja za posameznika. Tako je najvišja raven 
kritja določen za najzahtevnejše zdravstvene storitve kot so 
transplantacije, operacije na odprtem srcu, pri intenzivni terapiji 
itd., najnižje pa pri zobni protetiki, zdraviliškem zdravljenju, ki ni 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, za nenujne prevoze, 
očesne pripomočke za odrasle osebe itd. Dokaj majhno je 
predvideno tudi kritje za storitev zdravljenja poškodb izve dela, 
kar je povezano z nujo po večji odgovornosti zavarovanih oseb 
na tem področju. Glede višine kritja stroškov za storitve iz 
obveznega zavarovanja so v zakonu določene minimalne 
odstotne vrednosti cene storitev, ki pa jih glede na materialne 
možnosti lahko Zdravstvena zavarovalnica tudi poviša. K sklepom 
o spremembi odstotnih deležev kritja stroškov za zdravstvene 
storitve iz obveznega zavarovanja mora Zdravstvena 
zavarovalnica pridobiti mnenje Vlade R Slovenije. 

28., 29., 30. člen 
Nadomestila plače 

Zavarovanci imajo pravico do nadomestila plače, ko so začasno 
zadržani od dela za delovne dni in za dela proste dni po zakonu. 
Nadomestilo jim pripada na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika 
in mnenja zdravniške komisije, če začasno niso sposobni opravljati 
svojega dela oziroma če ožji družinski član potrebuje nego. 
Nadomestilo jim pripada od prvega delovnega dne za zaradi 
transplantacije, izolacije, spremstva in posledic dajanja krvi, od 
drugega delovnega dne za nego družinskega člana in od 31. 
delovnega dne zaradi primerov bolezni in poškodb izven dela. 
Trajanje zadržanosti je omejeno samo za primere nege na 7 
oziroma 15 delovnih dni, v izjemnih primerih pa lahko zdravniška 
komisija nego še podaljša. V primerih, ko je potrebna nega otroku 
zaradi težjih bolezni in hudih poslabšanj zdravja, pa lahko 
zdravniška komisija odobri nadomestilo plače za dni, ko je otrok 
v bolnišnici. 

31., 32. člen 
Osnova za nadomestilo plače 

Osnova za nadomestilo plače je povprečje mesečnih plač v 
koledarskem letu pred letom, v katerem je zavarovanec začasno 
zadržan od dela. Nadomestilo plače znaša 100% od osnove zaradi 
transplantacij in izolacij, 85% od osnove zaradi bolezni in 75% od 
osnove zaradi vseh ostalih razlogov. Nadomestilo plače ne more 
biti nižje od zajamčene plače in se valorizira skladno s povprečno 
rastjo plač zaposlenih. Če zavarovanec ni prejemal plače, se za 
osnovo nadomestila upoštevajo osnove od katerih se 
obračunavajo prispevki pred začetkom zadržanosti. 

33. člen 
Skrajšani delovni čas 

Zdravniška komisija lahko odobri zavarovancu delo za skrajšani 
delovni čas, za preostali čas pa prejemajo nadomestilo. 

34., 35. člen 
Omejitev trajanja zadržanosti 

Prejemanje nadomestila je omejeno na 18 mesecev ali s 
prekinitvami v dveh letih skupaj na 20 mesecev. Podaljšanje je 
možno s strani zdravniške komisije le v izjemnih primerih. Če ni 
možnosti, da bi se zavarovanec vrnil na delo, potem ga osebni 
zdravnik napoti na invalidsko komisijo za presojo trajne 
nezmožnosti za delo. 

36. člen 
Dolžnosti zavarovanca v zvezi z začasno odsotnostjo 
zdela 

Dolžnost zavarovanca je, da o svoji odsotnosti obvesti svojega 
delodajalca najpozneje v treh dneh in da upošteva vsa navodila 
zdravnika, nadzornega zdravnika in zdravniške komisije. Navodila 
mora osebni zdravnik zapisati na potrdilo o začasni zadržanosti 
od dela. V primeru ne spoštovanja navodil zavarovanec izgubi 
pravico od nadomestila plače. 
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37., 38. člen 
Obračun nadomestil 

Nadomestila obračunajo in izplačajo delodajalci in drugi zavezanci, 
zdravstveno zavarovanje pa jim na podlagi dokazil o nadomestilih 
te zneske povrne. Zavarovalnica zadrži izplačila nadomestil, če 
ob nastopu zadržanosti prispevki niso plačani ter jih izplača, ko 
so prispevki v celoti plačani. 

39. člen 
Pogrebnina 

V primeru smrti zavarovane osebe pripada osebi, ki je poskrbela 
za pogreb, v enkratnem denarnem znesku pogrebnina, ki znaša 
med 70 in 100% zajamčene plače preteklega leta, točno višino pa 
določi zavarovalnica. Za pogrebnino so zavarovani zavarovanci 
in njihovi družinski člani. 

40. člen 
Posmrtnina 

V primeru smrti za varovanca pripada njegovim družinskim članom 
posmrtnina. če so bili v zadnjih 5 letih plačani prispevki za najmanj 
tri leta. Znesek posmrtnine ne more biti nižji od 80% in ne višji od 
120% zajamčene plače, točen znesek pa določi zavarovalnica. 

41. člen 
Povračila potnih stroškov 

Kadar morajo zavarovane osebe na specialistični ali bolnišnično 
zdravljenje v kraj izven stalnega bivališča ali v tujino ter kadar 
spremljajo tako osebo ali jih pokliče zdravniška komisija v kraj 
izven stalnega prebivališča, imajo zavarovane osebe pravico od 
povračila potnih stroškov. Potni stroški obsegajo prevozne 
stroške in stroške nastanitve na podlagi najnižje cene javnega 
prevoza do najbližjega izvajalca, povračilo pa sledi na podlagi 
potrdila osebnega zdravnika. 

42.,43., 44. člen 
Posebnosti povračil potnih stroškov 

Stroški nastanitve se zavarovancu povrnejo le, če je na poti več 
kot24 urin če ni bil sprejet v bolnišnico. Za otroka do 7 let starosti 
znašajo povračila stroškov nastanitve polovico zneska odrasle 
osebe, točno višino pa določi zavarovalnica. 

Spremljevalca za otroke in druge posebne primere določi osebni 
zdravnik, nadzorni zdravnik ali zdravniška komisija in mu pripadajo 
samo prevozni stroški. 

Otroci, šolarji in študenti ter nekatera druge skupine zavarovanih 
oseb imajo povračilo potnih stroškov zagotovljeno v celoti, ostali 
pa le do določenega deleža, če mesečni znesek presega 3% 
zajamčene plače devetmesečja preteklega leta. 

Postopke uveljavljanja pravic določi zavarovalnica. 

45., 46., 47.,48. člen 
Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

Za poškodbo na delu so obvezno zavarovani delavci zaposleni 
doma in poslani v tujino, samostojni podjetniki, lastniki zasebnih 
podjetij in kmetje, pol6g njih pa še učenci in študentje na delovni 
praksi osebe na javnih delih, zaporniki, invalidi na poklicni 
rehabilitaciji in nekateri drugi. 

Samo za poškodbo pri delu so zavarovane osebe na javnih delih, 
udeleženci mladinskih taborov, osebe vojaške ali civilne službe, 
civilne zaščite, osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve, 
športniki, trenerji in organizatorji športnih akcij, prostovoljni gasilci 
in osebe pri zavarovanju javnih prireditev, gorski reševalci ali 
potapljači pri reševanju življenj. 

Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni za delavce, 
samostojne podjetnike, lastnike zasebnih podjetij in kmete je 
istočasno s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, med 
tem ko ostale osebe prijavo v zavarovanje za poškodbe na delu 
ustanove in organizacije, ki organizirajo javna dela, prireditve, 
nudijo prostovoljno delo in podobno. 

Postopke prijave podrobneje določi zdravstvena zavarovalnica. 

49. člen 
Opredelitev področja poškodb pri delu in poklicnih 
bolezni 

Opredelitev poškodbe pri delu urejajo predpisi s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poklicne bolezni 
določa poseben pravilnik, ki ga predpiše Ministrstvo za delo. 

50. člen 
Pravice v okviru zavarovanja za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni 

Zavarovanci imajo pravico do storitev zdravljenja in medicinske 
rehabilitacije in denarnih prejemkov, ki so zagotovljene v celoti. 
Med te storitve sodijo nujni prevozi, zdravstvene storitve v 
osnovni, specialistični ambulantni in bolnišnični dejavnosti na 
sekundarni in terciarni ravni, zobozdravstvene storitve, nekatere 
storitve zdraviliškega zdravljenja, zdravila s pozitivne liste ter 
medicinsko tehnične pripomočke. 

Standarde storitev določi Zdravstvena zavarovalnica. 

51. člen 
Dolžnosti delodajalcev 

Delodajalci so dolžni zagotoviti svojim delavcem preventivne 
preglede, zdravju prijazno delovno okolje ter varovalna sredstva 
v smislu preprečevanja poškodb in poklicnih bolezni. Poleg tega 
so dolžni prijaviti vsak primer poškodbe na delu. Dolžnost prijave 
velja tudi za izvajalce zdravstvenih storitev. Obrazec za prijavo in 
način poročanja določi zavarovalnica v soglasju z Ministrstvom 
za delo. 

52. člen 
Nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela zaradi 
poškodbe na delu in poklicnih bolezni, 

Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja 
delavcem, samostojnim podjetnikom, lastnikom zasebnih podjetij 
in kmetom tudi nadomestilo plače od 45 delovnega dne dalje, do 
takrat pa je nadomestilo dolžan zagotavljati delodajalec. V primerih, 
da so poškodbe nastale v reševalnih akcijah, vojaški službi, 
športnih akcijah in nekaterih drugih organiziranih dejavnostih, je 
nadomestilo pravica iz zavarovanja že od prvega delovnega dne 
dalje. 

Nadomestilo znaša 100% od osnove, ki se določa enako kot pri 
nadomestilih plač zaradi bolezenskih razlogov, za zavarovance 
pa veljajo enaka pravila ravnanja in spoštovanja navodil 
zdravnikov. 
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53. člen 
Smrt zavarovanca zaradi poškodbe na delu 

V primeru smrti delavca je delodajalec dolžan osebi, ki je poskrbela 
za pogreb izplačali pogrebnino ter tudi posmrtnino, po določbah 
tega zakona, ki veljajo za zdravstveno zavarovalnico. Za smrti 
nastale v reševalnih akcijah, vojaški službi, športnih akcijah in 
nekaterih drugih organiziranih dejavnostih pogrebnino in 
posmrtnino zagotavlja zdravstveno zavarovanje. 

54. člen 
Potni stroški ob uveljavljanju pravic v zvezi s 
poškodbami na delu in poklicnimi boleznimi 

Osebe zavarovane za poškodbe na delu in poklicne bolezni imajo 
tudi pravico do povračila potnih stroškov pod enakimi pogoji kot 
velja za bolezni in poškodbe izven dela, le da jim je povračilo 
zagotovljeno v celoti. I 

55. člen 
Uveljavljanje pravic ob zavarovanju za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni 

Zavarovanci lahko pravice iz tega naslova uveljavljajo le če so 
bile prijavljene v to zavarovanje. Če niso bile prijavljene in zanje ni 
bil plačan poseben prispevek, je kritje vseh pravic iz tega naslova 
dolžan zagotoviti delodajalec ali organizator del in aktivnosti. 

56., 57.58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 
68. člen 
Financiranje zavarovanja za primer bolezni in 
poškodbe izven dela ter zavarovanja za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni 

Obvezno zdravstveno zavarovanje se financira s prispevki, ki jih 
plačujejo delodajalci, delojemalci in drugi z zakonom določeni 
zavezanci. Prispevki se plačujejo od osnov, določenih v zakonu 
in v odvisnosti, za katere pravice je oseba zavarovana. Vendar je 
za vsako zavarovano osebo določen zavezanec za plačevanje 
prispevkov. Pri tem lahko gre za vse pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja (vse zdravstvene storitve in vsi denarni prejemki) 
ali le za pravice do zdravstvenih storitev in do posamičnih pravic 
do denarnih prejemkov, čemur sledijo tudi prispevki. Teh pravic si 
zavarovane osebe ne izbirajo same, ampak so že določene v 
zakonu in izhajajo iz načel socialnega zdravstvenega zavarovanja. 

Skladno s pravicami do zdravstvenih storitev in denarnih 
prejemkov plačujejo posamezne skupine ustrezne prispevke. Ti 
se plačujejo od osnov, ki so za posamezne skupine zavarovancev 
različne. To so npr, za delojemalce in delojemalce bruto plače, in 
nadomestila plač, izplačani zneski za delo po pogodbah, po 
avtorskih pogodbah, za sejnine, nagrade ter za nagrade in 
nadomestila raznih funkcionarjev, če opravljajo funkcijo 
profesionalno ali neprofesinalno. Za druge skupine zavarovancev 
je osnova odvisna od podlage za zavarovanje. Za upokojence so 
to npr, pokojnine, za kmete njihov katastrski dohodek, za druge 
zavarovance njihova nadomestila, denarni prejemki ali drugi 
ustvarjeni prihodki. 

Predlog zakona posebej opredeljuje, da si samozaposlene osebe, 
ki si sicer same izbirajo osnovo za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje te v zdravstvenem zavarovanju ne morejo izbrati 
nižje od povprečne osnove za zdravstveno zavarovanje 
delojemalca v drugem polletju preteklega leta v Sloveniji. 

V zdravstvenem zavarovanju imamo dve vrsti prispevkov in sicer 
za zavarovanje za bolezen in poškodbe izven dela in za poškodbe > 

na delu in poklicne bolezni. Prispevke za slednje plačujejo le 
delodajalci. Predlog zakona predvideva uvedbo diferenciranih 
prispevnih stopenj za delodajalce glede na stroške, ki nastanejo 
pri njih v odnosu na slovensko povprečje za to tveganje. Tako bi 
delodajalci z nižjimi stroški od povprečja na tem področju bili 
lahko deležni ekonomskih vzpodbud v obliki bonusa, torej znižanja 
prispevne stopnje za naslednje leto za 10 %. 

Zakon in praksa poznata dve vrsti prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Najprej so prispevki, ki se obračunavajo 
v odstotnem deležu od osnove in druge, ki so določeni v pavšalnem 
znesku na zavarovanca. Predlog zakona točno določa, kateri 
zavezanci plačujejo prispevke v odvisnosti od prispevne stopnje 
in kateri so pavšalni prispevki. 

Višino prispevnih stopenj bo po predlogu zakona predlagala 
skupščina Zdravstvene zavarovalnice, potrdil pa naj bi jo Državni 
svet. O višini pavšalnih prispevkov in prispevkov za poškodbe 
na delu in poklicne bolezni bo, po predlogu zakona odločala 
skupščina Zdravstvene zavarovalnice sama. 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico in dolžnost opravljati 
nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov. V ta 
namen ji morajo vsi zavezanci za plačevanje prispevkov omogočiti 
vpogled v dokumentacijo, na kateri temelji obračun prispevkov. 

Zakon predvideva tudi možnost ustanovitve posebne službe 
Zdravstvene zavarovalnice za obračunavanje, pobiranje in 
izterjavo prispevkov, kar bi lahko storila sama ali v sodelovanju z 
drugimi nosilci socialnih zavarovanj v državi. V primeru, da te 
naloge opravlja eden izmed upravnih organov, ji ta ne more 
zaračunati stroškov za svoje delo in ji hkrati posredovati vse 
podatke o pobranih in izterjanih ter neizterjanih prispevkih ter 
razlogih za to. 

Zakon pooblašča Zdravstveno zavarovalnico, da zaračuna 
zavezancem, ki ne poravnajo pravočasno svojih obveznosti 
zamudne obresti. 

69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. člen 
Upravljanje s prihodki 

Zakon določa, da s sredstvi obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zbranimi s prispevki upravljajo samostojno organi 
upravljanja Zdravstvene zavarovalnice.. Ti sprejemajo finančni 
načrt, s katerim razporedijo sredstva za zavarovanje za primer 
bolezni in poškodbe izven dela ločeno od sredstev za zavarovanje 
za poškodbe na delu in poklicne bolezni. Pri načrtovanju potrebnih 
sredstev morajo upoštevati makroekonomska izhodišča 
gospodarskega in socialnega razvoja države ter prednosten 
naloge in potrebe zdravstvenega zavarovanja in varstva. S 
finančnim načrtom tudi razmejijo sredstva za financiranje 
programov zdravstvenih storitev od sredstev za denarne 
prejemke zavarovanih oseb. 

Predlog zakon posebej zavezuje organe upravljanja Zdravstvene 
zavarovalnice, da razporejajo in gospodarijo le v okviru 
razpoložljivih in v finančnem načrtu predvidenih sredstev. Zato 
morajo v primeru presežkov prihodkov nad odhodki, ta razporediti 
v obvezno rezervo ali predlagati znižanje prispevne stopnje. V 
primeru primanjkljaja pa morajo sprejeti racionalizacijske ukrepe 
in če ti niso zadostni morajo predlagati zvišanje prispevne stopnje. 

Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo značaj 
javnih financ, vendar ne sodijo med neposredna ali posredna 
proračunska sredstva. Zdravstvena zavarovalnica zato lahko 
nalaga likvidnosten presežke v poslovne banke, po lastni odločitvi 
pa tudi v enotni zakladniški račun. 
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Predlog zakona nalaga Zdravstveni zavarovalnici ločeno vodenje 
prihodkov in odhodkov za zavarovanje za bolezen in poškodbe 
izven dela od zavarovanja za poškodbe na delu in poklicne bolezni. 

Pod določenimi pogoji, bi po predlogu zakona Zdravstvena 
zavarovalnica imela pooblastila odložiti ali odpisati prispevke, kar 
bo morala še podrobneje urediti v svojih aktih. V primeru, da 
prispevke odpiše država, bo ta morala poravnati zneske izpa dlih 
prispevkov iz proračunskih sredstev. 

Zakon omogoča podjetjem in organizacijam, ki zaposlujejo invalide, 
da obračunane prispevke za zdravstveno zavarovanje namenijo 
za vlaganja in razvoj teh podjetij. 

76., 77. 78. člen 
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja 

Zakon predvideva možnost, da se osebe, ki so v Sloveniji obvezno 
zavarovane, zavarujejo še prostovoljno za širši obseg storitev in 
pravic, kot jim jih zagotavlja obvezno zavarovanje. To možnost 
daje tudi drugim osebam, ki v Sloveniji niso ali ne morejo biti 
obvezno zavarovane. Takšno zavarovanje lahko sklenejo 
zavarovanci sami ali v njihovem imenu njihov delodajalec ali druge 
pravne oziroma fizične osebe. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja smejo opravljati vzajemne 
in delniške zavarovalne družbe skladno s pogoji, ki jih določa 
zakon. 

Predlog zakona opredeljuje, da so prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja uvrščajo v skupino osebnih zavarovanj in se 
obravnavajo po načelih premoženjskih zavarovanj. Zakon podaja 
tudi razvrstitev prostovoljnih zavarovanj v 4 skupine. To so najprej 
nadomestna zavarovanja, ki zagotavlja možnost zavarovanja 
osebam, ki v Sloveniji ne morejo biti obvezno zavarovani. Tem 
sledi dopolnilno za varovanje, ki krije del ali celo razliko med celotno 
vrednostjo storitve in deležem, ki ga krije obvezno zavarovanje. 
Poleg teh obstojajo še dodatna zavarovanja, s katerimi si 
zavarovanci zagotovijo dodatne pravice, ki niso zajete v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju. Četrto skupino 
predstavljajo vzporedna zavarovanja, ki omogočajo 
zavarovancem kritje stroškov za iste pravice, kot obvezno 
zavarovanje, če so opravljene pod drugačnimi pogoji in po 
drugačnih postopkih. 

Zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja 
morajo glede premij in drugih opredelitev ravnati po določilih tega 
zakona in zakona o zavarovalnicah. 

79., 80.81. člen 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zavarovalnice, 
ki ga izvajajo 

Predlog zakona določa, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
ki vključuje doplačil k ceno zdravstvenih storitev, predstavlja z 
obveznim zavarovanjem nedeljivo celoto in sestavino socialne 
varnosti v Sloveniji. Zato predstavlja to zavarovanje javni interes 
države. Ta se izraža v posebni zakonski ureditvi tega zavarovanja, 
v posebnih pooblastilih ministrstva, pristojnega za zdravstveno 
varstvo za nadzor nad izvajanjem tega, v obveznosti po enakih 
premijah za vse zavarovance v posamezni zavarovalnici in v 
zakonski obvezi zavarovalnic, da opravljajo medsebojno 
izravnavo razlik v tveganjih oziroma škodnih zahtevkih, ki izhajajo 
iz starostne in bolezenske strukture njihovega portfelja. 

Zavarovalnice, ki želijo opravljati dopolnilno zavarovanje morajo 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravstveno varstvo 
in mu v ta name posredovati načrt tega zavarovanja. Ta naj bi 

vseboval podrobne pogoje izvajanja tega zavarovanja, način 
oblikovanja premij za doplačila, prikaz načina in rokov plačevanja 
premij ter ter pogoje za prenehanje, prekinitev zavarovanja in 
možnost prenosa zavarovanja na drugega zavarovalca. Pred 
izdajo soglasja mora ministrstvo pridobiti mnenje Agencije za 
zavarovalni nadzor o ustreznost načrta dopolnilnega zavarovanja 
in samo ugotoviti, če zavarovalnica zagotavlja uresničevanje 
zakonskih določil. 

82., 83. člen 
Obveznosti zavarovalnic do zavarovancev 

Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
morajo sprejeti v zavarovanje vse osebe, ki se želijo pri njih 
zavarovati za to tveganje. Pri tem so dolžne vse zavarovance 
obravnavati glede pravic in obveznosti enako, kar velja tudi za 
višino premij. Izjemo od tega bi predstavljali zavarovanci, ki se 
vključijo v zavarovanje po preteku enega leta od trenutka, ko bi 
ob uveljavljanju zahtev do zdravstvenih storitev morali doplačevati 
do polne cene zdravstvenih storitev. Za te bi za vsako 
nezavarovano leto bile premije za 5 % višje, vendar v seštevku 
največ do 50%. Zakon omogoča tudi uvedbo bonusa za 
zavarovance, ki niso imeli poškodbe izven dela ali škodnih 
zahtevkov zaradi alkoholne opitosti in bolezni zasvojenosti. 
Ponudba dopolnilnega zavarovanja mora vključevati vsa doplačila 
v celoti. Izjemoma lahko zagotavljajo nižjo raven kritja za doplačila 
za poškodbe izven dela in nekatere druge storitve, kot so zobna 
protetika, nenujne prevoze, očala za odrasle in nekatere druge, 
vendar tudi pri teh morajo zagotovit kritje v enaki višini kot ga za 
te storitve zagotavlja obvezno zavarovanje. Zakon predvideva 
za to zavarovanje karenčno dobo, ki ne sme krajša in ne daljša 
od treh mesecev. Prav tako naj bi zavarovalnice sklepale pogodbe 
za to zavarovanje ločeno od drugih zavarovalnih vrst in tudi ločeno 
vodile prihodke in odhodke iz tega zavarovanja. Predlog zakona 
določa zavarovalnicam tudi dolžnost oblikovanja posebnih 
izravnalnih rezervacij. 

Posebne izravnalne rezervacije bi zavarovalnice uporabile za 
kritje povečanih škodnih zahtevkov, ki bi nastali ob enakem 
portfelju zaradi sprememb v zakonih, v listi zdravil, kratkoročnih 
spremembah v starostni in bolezenski strukturi in drugih vplivih iz 
okolja, ki jih ni bilo mogoče predvideti in ki povečajo višino škodnih 
zahtevkov. Uporabljale bi se tudi za izravnavo razlik v škodnih 
zahtevkih oziroma tveganjih med zavarovalnicami, ki izhajajo iz 
razlik v starostni in bolezenski strukturi zavarovancev. Te 
rezervacije naj bi znašale najmanj eno šestino in največ eno 
polovico letnih škodnih zahtevkov iz preteklega koledarskega 
leta. 

85., 86., 87., 88., 89., 90. člen 
Izravnava razlik v višini škodnih zahtevkov, ki izhajajo 
iz razlik v starostni in bolezenski strukturi 

Za odpravo oziroma preprečitev posledic neenakih pogojev 
izvajanja dopolnilnega zavarovanja med zavarovalnicami, ki so 
posledica razlik v starostni in bolezenski strukturi in ki bi lahko 
vodile do občutnih razlik v premijah, morajo po predlogu zakona 
zavarovalnice opraviti medsebojno izravnavo razlik v tveganjih 
Izravnava se opravi na podlagi primerjave povprečnih škodnih 
zahtevkov v posamezni zavarovalnici do njihovega povprečja v 
celotnem zavarovalnem portfelju v Sloveniji. Razlike v višini 
škodnih zahtevkov, bi se po predlogu zakona obravnavale za 
starostne skupine do 44. leta starosti, od 45. do 64. leta starosti in 
za skupino starejšo od 65 let. V posebni skupini bi obravnavale 
škodne zahtevke za najzahtevnejše in najdražje storitve, katerih 
seznam določi Zdravstvena zavarovalnica. Zavarovalnice, katerih 
povprečni škodni zahtevki so po navedenih skupinah nižje od 
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povprečja v Sloveniji, bi po opredelitvah predloga zakona, morale 
to razliko namenili izravnavi škodnih zahtevkov in sicer tistim 
zavarovalnicam, ki po povprečnem škodnem zahtevku presegajo 
slovensko povprečje po posameznih skupina oziroma v skupnem 
seštevku vseh primerjanih skupin. 

Izračuni za primerjavo škodnih zahtevkov po posameznih 
skupinah bodo temeljili na cenah zdravstvenih storitev, določenih 
v pogodbah med Zdravstveno zavarovalnico in posameznimi 
izvajalci. Izračune za določitev zneskov izravnav bo opravljal 
Urad za izravnave pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Temu 
bodo morale sporočati vse potrebne podatke za izravnavo vse 
zavarovalnice, ki bodo izvajale dopolnilno zdravstveno 
zavarovane, Zdravstvena zavarovalnica in Agencija za 
zavarovalni nadzor. Urad bo pripravljal le izračune, odločitev o 
njih pa bo sprejemal posebni svet, v katerega bodo imenovali po 
enega predstavnika vsak zavarovalnica, ki bo izvajala dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje in dva predstavnika Slovensko 
zavarovalno združenje. Ti sprejemajo odločitve z večino glasov 
in je njihova odločitev dokončna. 

Zavarovalnice, ki na podlagi izračunov in po odločitvi Sveta Urada 
za izravnavo morajo odvesti določena sredstva za izravnavo 
razlik med zavarovalnicami so dolžne storiti najpozneje v treh 
mesecih po sprejemu sklepa na Svetu. Pri tem tudi morebitni 
upravni spor ne zadrži vplačila sredstev za izravnavo. Če tega 
ne storijo, jim lahko zavarovalnice, ki bodo upravičene do sredstev 
na podlagi izravnave škodnih zahtevkov, lahko zaračunale 
zamudne obresti. 

91., 92. člen 
Druge določbe o prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanjih 

Zakon posebej zavezuje zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja, da ne smejo oblikovati svoje ponudbe 
za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To velja 
tudi za zavarovanja za poškodbe na delu in poklicne bolezni. 
Izjemoma je to možno za storitev iz dodatnega in vzporednega 
zavarovanja 

Za vsa ostala zavarovanja, ki niso vključena v dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje se neposredno uporabljajo določila 
zakona o zavarovalnicah. 

93., 94. člen 
Urejanje odnosov med plačniki zdravstvenih storitev 
in njihovimi izvajalci 

Predlog zakona predvideva, da bo urejanje vseh medsebojnih 
obveznosti in pravic med plačnikom zdravstvenih storitev 
(Zdravstveno zavarovalnico) in izvajalci zdravstvenih storitev 
temeljilo na pogajanjih in partnerski odnosih. Ta pogajanja morajo 
temeljiti na izhodiščih o načrtovanem gospodarskem in socialnem 
razvoju države, njenih ekonomskih danostih, razpoložljivih 
sredstvih zdravstvenega zavarovanja in na načelu določanja 
prednostnih nalog. V ta pogajanja bi morala biti vključena tudi 
zdravila in medicinski, tehnični pripomočki. 

Partnerji, ki naj bi bili zadolženi in pristojni za pogajanja naj bi bili 
ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo, Zdravstvena 
zavarovalnica in partnerji (zbornice, z javnimi pooblastili, 
združenja, skupnosti). Vsak od navedenih partnerjev ima v 
predlogu zakona jasno opredeljene pravice in dolžnosti pri 
pogajanjih ter urejanju medsebojnih odnosov. 

95., 96. člen 
Globalne usmeritve o programu zdravstvenih storitev 

Ob sprejemanju proračuna bi morala vlada (oziroma pristojno 
ministrstvo) sprejeti ustrezne smernice razvoja zdravstvenega 
varstva in zavarovanja v Sloveniji, ki bi morale biti usklajene z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi Zdravstvene zavarovalnice. Te 
smernice naj bi določale letne strateške cilje pri uresničevanju 
plana zdravstvenega varstva, prednostne naloge, okvire in 
potrebe po javno-zdravstvenih, preventivnih in drugih programih, 
o načinu postopnega zmanjševanja razlik v dostopnosti do 
zdravstvenih storitev po območjih, o razvojnih možnostih 
zdravstvenih zmogljivosti, kvaliteti zdravstvenih storitev, nalogah 
o širitvi in dograjevanju zdravstveno - informacijskega sistema, 
načinu obračunavanja storitev ter o obvladovanju izdatkov za 
zdravila in medicinske - tehnične pripomočke. Takšne smernice 
sprejme tudi Skupščina Zdravstvene zavarovalnice, v okviru 
katere zavarovanci posebej opredelijo svoj odnos do prioritet in 
možnosti financiranja programov. O teh smernicah bi morala 
Zdravstvena zavarovalnica seznaniti tudi zavarovalnice, ki 
izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja in z njimi dogovoriti 
o načinu zagotavljanja podatkov, potrebnih za načrtovanje ter za 
zagotavljanje enake obravnave storitev iz obveznega in 
dopolnilnega zavarovanja. 

96., 97., 98., 99., 100. člen 
Splošni in področni dogovori in reševanje sporov me 
partnerji 

Na podlagi smernic sprejmejo Zdravstvena zavarovalnica in 
partnerji iz vrst združenj izvajalcev Splošno dogovor o programu 
zdravstvenih storitev v Sloveniji. V tem določijo konkretne ukrepe 
za uresničevanje strategije in ciljev razvoja, merila za določanje 
programov in zdravstvenih zmogljivosti, za vrednotenje 
programov in določanje cen storitev, način obračunavanja in 
plačevanja storitev ter o nekaterih drugih vprašanjih. Takšen 
dogovor je sprejet, če je zanj Zdravstvena zavarovalnica in večina 
(od šestih) partnerjev, navedenih z zakonom, ki imajo tudi 
pooblastila za pogajanja. Vsak od partnerjev ima pri tem po en 
glas. 

Na podlagi sprejetega Splošnega dogovora sprejmejo partnerji 
še področne dogovore, ki podrobneje urejajo posamezna 
svojstvena vprašanja posameznih ožjih zdravstvenih področij., 
kot so osnovna, specialistična, ambulantna in bolnišnična, 
lekarniška in zdraviliška dejavnost ter zdravstvena dejavnost 
splošnih in posebnih socialnih zavodov. 

Veljavnost Splošnega in področnih dogovorov ni časovno vnaprej 
določena, o tem se pogodijo partnerji. Do sklenitev novih 
dogovorov vedno veljajo določila prejšnjih. Z dogovori tudi ni 
mogoče urejati odnosov za nazaj. Po opredelitvah iz zakona naj 
bi veljavnost Splošnega in področnih dogovorov ne bila vezana 
na koledarsko leto, ampak na obdobje, ki ga določijo udeleženci 
sami. Pri tem ima vsak partner pravico predlagati spremembe in 
dopolnitev ali ponovna pogajanja, če oceni, da je kršen njegova 
materialni ali drugi interes. 

Za razrešitev morebitnih sporov, ki bi utegnili izhajati iz 
partnerskega pogajalskega postopka med udeleženci, ti ustanovijo 
posebno arbitražo. To imenujejo iz liste arbitnikov, na katero imenuje 
vsak partner najmanj 4 svoje predstavnike. Partnerji sprejmejo 
tudi poslovnik o delovanju arbitraže. Arbitnike izmed sebe določijo 
predsednika in namestnika. V primeru nestrinjanja posameznega 
združenja, zbornice, ali organizacije s splošnim ali področnimi 
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dogovori, ti lahko predlagajo arbitražni postopek. V tem primeru 
predsednik arbitraže skliče sejo arbitraže v 8 dneh od prejema 
pobude. V arbitraži sodelujeta po dva predstavnika Zdravstvene 
zavarovalnice in pravne osebe, ki osporava določila dogovorov 
ali pogodb ter predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstveno 
varstvo. Arbitraža odloča z večino vseh (5) članov. Odločitev 
arbitraže je dokončna in velja vedno vnaprej. 

101., 102., 103., 104., 105. člen 
Razpis programov in sklepanje pogodb z izvajalci 
zdravstvenih storitev 

Na podlagi opredelitev Splošnega in področnih dogovorov opravi 
Zdravstvena zavarovalnica razpis ponudb za izvajanje programov 
zdravstvenih storitev, na katerega se lahko prijavijo javni zavodi 
in zasebni zdravstveni delavci, vključeni v mrežo javne 
zdravstvene službe. Z izbranimi zavodi in zasebnimi izvajalci 
sklene nato Zdravstvena zavarovalnico pogodbo. Ta določa vrsto 
in količino storitev, roke za uresničevanje programa storitev po 
ožjih dejavnostih, cene programov oziroma storitev, način 
njihovega obračunavanja in plačevanja ter druge medsebojne 
pravice in obveznosti. Prav posebej mora biti v njih opredeljen 
delovni čas, ki ga izvajalec nameni za izvajanje programa storitev 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in v katerem ne sme 
opravljati dejavnosti za samoplačnike ali za dodatna ter vzporedna 
zdravstvena zavarovanja. Za ta razpis ne veljajo zakonska določila 
o javnih naročilih. 

Razpis se nanaša le na novo ustanovljene zavode ali zasebnike, 
ki še nimajo sklenjene pogodbe z Zdravstveno zavarovalnico. 
Ostali zdravstveni ter drugi zavodi ter zasebniki, ki že imajo 
sklenjene pogodbe z Zdravstveno zavarovalnico ji v predložijo v 
razpisnem roku le predloge svojih programov ter njihovih 
vrednosti, ki temeljijo na določilih Splošnega in področnih 
dogovorov in upoštevajo morebitne spremembe v obsegu 
dejavnosti, v cenah storitev, razporeditvi delovnega časa itd. Za 
zavode in izvajalci, ki že imajo sklenjene pogodbe z Zdravstveno 
zavarovalnico, se šteje, da so že bili izbrani. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko odkloni sklenitev pogodbe s 
posameznim izvajalcem, če njegova prijava oziroma ponudba ne 
temelji na določilih dogovorov ali ni oddana v razpisnem roku ali 
če izvajalec ni vključen v mrežo javne zdravstvene službe. Tak 
izvajalec lahko zahteva, da o izbiri odloči arbitraža. 

V pogajanja z izvajalci zdravstvenih storitev se, po predlogu 
zakona, vključujejo tudi zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilna 
zdravstvena zavarovanja. Slednje s pogodbami uredijo predvsem 
obseg programa storitev, način njegovega spremljanja in 
zagotavljanja njegove enake obravnave glede cen in obsega in 
drugih pogojev, kot velja za obvezno zavarovanje. 

Pogodbe med Zdravstveno zavarovalnico in izvajalci se sklepajo 
za nedoločeno dobo ali pa dobo veljavnosti določita pogodbeni 
stranki sami. Veljati začnejo z dnevom veljavnosti splošnega 
oziroma področnih dogovorov, če so podpisane vsaj dva meseca 
za tem. Če se posamezna pogodbena stranka ne strinja z določili 
pogodbe ali pride med njima do spora, ima možnost zahtevati 
presojo o spornem vprašanju po arbitraži. V tem primeru pogodba 
velja od dneva odločitve na arbitraži, če je na to tudi podpisana v 
enem mesecu. V ostalih primerih veljajo pogodbe od dneva 
sklenitve naprej. Vedno pa veljajo pogodbe za naprej. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko odpove pogodbe izvajalcu, za 
katerega v nadzoru večkrat ugotovi, da krši pogodbena določila 
in predpise obveznega zdravstvenega zavarovanja ali z goljufijo 
ali na drug nezakonit način oškoduje Zdravstveno zavarovalnico 
ali zavarovane osebe. Odpovedni rok je v teh primerih najmanj tri 
mesece. 

106., 107. člen 
Pogajanja o količini in cenah zdravil ter obvladovanju 
izdatkov zanje 

Skladno s smernicami za urejanje odnosov med izvajalci 
zdravstvenih storitev in njihovimi plačniki, so predmet pogajanj 
tudi zdravila, njihova količina in cene ter ukrepi za obvladovanja 
njihovega predpisovanja in porabe druge ter s tem povezanih 
izdatkov zdravstvenega zavarovanja. O tem naj bi se po predlogu 
zakona pogajali ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo, 
predstavniki proizvajalcev in uvoznikov zdravil, Zdravstvena 
zavarovalnica, Zdravniška in Lekarniška zbornica Slovenije ter 
Združenje zdravstvenih zavodov. Pogajanja se nanašajo na 
zdravila, predpisana na recepte, ki jih plačuje Zdravstvena 
zavarovalnica in zdravila, ki jih uporablja zdravstvena služba. V 
teh pogajanjih bi udeleženci določili količino storitev predpisanih 
na recepte oziroma predvidene za rabo v zdravstvenih 
dejavnostih, zgornje možne višine cen zdravil v primerjavi s cenami 
v primerljivih državah, na isti stopnji ekonomske razvitosti kot 
Slovenija, merila za zniževanje cen zdravil, ki so že dalj časa na 
trgu, merila za razvrščanje zdravil na liste, merila za sponzoriranje 
strokovnih srečanj zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev s 
strani proizvajalcev in uvoznikov zdravil ter druge ukrepe in 
aktivnosti za obvladovanje izdatkov za zdravila v okviru možnosti 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Udeleženci pogajanj o zdravilih sklenejo o tem dogovor, ki velja 
nedoločen čas. Na njegovi podlagi lahko posamezni izvajalec ali 
uvoznik sklene z Zdravstveno zavarovalnico oziroma z 
Združenjem zdravstvenih zavodov posebno pogodbo, s katero 
podrobneje opredelita medsebojne odnose za posamezno ali več 
skupin zdravil. 

Če med udeleženci dogovora o zdravilih ne pride do soglasja, 
odloča o spornem vprašanju arbitraža, ki razsoja tudi o drugih 
vprašanjih v okviru partnerskih odnosov pri urejanju odnosov 
med izvajalci zdravstvenih storitev in njihovimi plačniki. Za 
reševanje teh spornih vprašanj imenujejo tudi proizvajalci in 
uvozniki zdravil svoje predstavnike na listo arbitnikov. Arbitražo, 
ki odloča o spornem vprašanju s področja zdravil sestavljajo 
razsodniki iz liste in sicer dva predstavnika proizvajalcev in 
uvoznikov zdravil ter Zdravstvene zavarovalnice ter po eden 
predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstveno varstvo, 
Lekarniške zbornice in Združenja zdravstvenih zavodov. Arbitraža 
odloča s soglasjem vseh udeležencev dogovora. Če med njimi 
ne pride do soglasja, odloči o spornih vprašanjih vlada R Slovenije. 

108.,109. člen 
Dobavitelji medicinskih tehničnih pripomočkov 

Dobavitelje medicinskih pripomočkov bo, po predlogu zakona, 
Zdravstvena zavarovalnica izbirala na podlagi razpisa. Na podlagi 
razpisa sklene nato pogodbe s proizvajalci oziroma dobavitelji, ki 
izpolnjujejo. Za ta razpis veljajo zakonska določila o javnih naročilih. 

Zdravstvena zavarovalnica lahko prekine pogodbo s 
proizvajalcem oziroma dobaviteljem medicinskih pripomočkov, 
če ta ne spoštuje pogodbenih obveznosti ali pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Člen 110., 111. člen 
Slovenska zdravstvena zavarovalnica 

Izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Slovenska 
zdravstvena zavarovalnica. Ta je javni zavod, ki svojo dejavnost 
opravlja kot javno službo. Njen sedež je v Ljubljani, organizirana 
pa je po območij in po področjih. Upravlja jo skupščina, ki sprejema 
statut in druge splošne akte, določa strategijo, predlaga oziroma 

119 poročevalec, št. 71 



določa višino prispevnih stopenj in izvaja druge naloge. Soglasje 
k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu daje vlada R 
Slovenije. 

Člen 112, 113, 114, 115 
Skupščina, upravni odbor in poslovodni organ 

Skupščina Zdravstvene zavarovalnice, kot njen najvišji organ 
upravljanja, šteje 45 članov in je sestavljena iz predstavnikov 
delodajalcev in zavarovancev, katerih mandat traja 4 leta. Od teh 
je 20 predstavnikov delodajalcev in 25 predstavnikov 
zavarovancev. Predsednik skupščine in njegov namestnik sta 
izvoljena izmed članov skupščine. Odločitev skupščine o 
prispevnih stopnjah je veljavna, če je na seji navzočih več kot 
polovica predstavnikov delodajalcev in več kot polovica 
predstavnikov zavarovancev. O drugih pomembnejših aktih 
odloča z večino vseh glasov skupščine. 

Upravni odbor je izvršilni organ, ki ga sestavlja 11 članov, prav 
tako predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, dva člana pa 
sta predstavnika zdravstvene zavarovalnice. Izvoli jih skupščina 
Zdravstvene zavarovalnice. Njegove izvršilne naloge so 
podrobneje opredeljene v statutu. 

Poslovodni organ zdravstvene zavarovalnice je direktor, ki mora 
imeti visoko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj. Imenuje 
in razrešuje ga skupščina Zdravstvene zavarovalnice. 

116. člen 
Zdravstveno - ekonomski svet 

Posvetovalno telo Zdravstvene zavarovalnice je zdravstveno • 
ekonomski svet. Ta ima 7 članov, ki jih imenuje upravni odbor. 
Njegova vloga je dajanje strokovnih mnenj in stališč o uvajanju 
novih storitev, zdravil ali pripomočkov v zdravstveno zavarovanje, 
o ukrepih za obvladovanje izdatkov zdravstvenih storitev in 
njihovo obračunavanje in o drugih, za zdravstveno zavarovanje 
specifičnih, strokovnih vprašanjih s področja pristojnosti 
Zdravstvene zavarovalnice. 

Člen 117., 118. člen 
Območni sveti 

Območni sveti so sestavljeni iz predstavnikov delodajalcev in 
zavarovancev posameznega območja in so posvetovalna telesa 
organov upravljanja. Dajejo predvsem predloge in pobude ter 
spremljajo izvajanje programov zdravstvenih storitev na svojem 
območju Prav posebej bi naj, po predlogu zakona, skrbeli za 
varstvo pravic zavarovanih oseb ob njihovem uveljavljanju zahtev 
po zdravstvenih storitvah v zdravstveni službi. Sestavo, izvolitev 
in naloge območnih svetov ureja statut zdravstvene zavarovalnice. 

119. člen 
Statut Zdravstvene zavarovalnice 

Statut določa organizacijo Zdravstvene zavarovalnice, njene 
organe upravljanja ter posvetovalna telesa. Med drugim določa 
tudi organizacijo njene službe. Glavne in najpomembnejše naloge 
Zdravstvene zavarovalnice so izvajanje obveznega zavarovanja, 
sklepanje pogodb z izvajalci, finančno poslovanje, izvajanje 
mednarodnih pogodb, opravljanje nadzora, obveščanje javnosti, 
lahko pa izvaja tudi nekatere druge dopolnilne dejavnosti v skladu 

z zakonom. Ne sme pa opravljati zdravstvene dejavnosti in ne 
more biti lastnik javnih zdravstvenih zmogljivosti. Statut sprejema 
skupščina zavarovalnice, soglasje k njemu pa daje vlada. 

120. člen 
Podatkovne zbirke in evidence 

Med pomembnimi nalogami Zdravstvene zavarovalnice je tudi 
vodenje evidenc in podatkovnih zbirk, pomembnih za 
uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Najpomembnejše podatkovne zbirke, ki jih bo, po predlogu zakona 
vodila Zdravstvena zavarovalnica, so podatkovne zbirke o 
zavarovancih in zavarovanih oseb, o zavezancev za plačevanje 
prispevkov, o izvajalcev zdravstvenih storitev, dobaviteljih 
medicinskih tehničnih pripomočkov in o osebah, ki so se 
poškodovali pri delu ali poklicno zboleli. Vse podrobnosti v zvezi z 
zbirkami podatkov določi Zdravstva zavarovalnica v svojih aktih. 

121. člen 
Nadzor 

Zdravstvena zavarovalnica je tudi dolžna in pristojna opravljati 
nadzor nad uresničevanjem pogodb, sklenjenih z izvajalci 
zdravstvenih storitev in dobavitelji medicinskih tehničnih 
pripomočkov. Zakon določa, da so izvajalci, ki imajo sklenjeno 
pogodbo z zdravstveno zavarovalnico dolžni omogočiti 
pooblaščenim osebam Zdravstvene zavarovalnice vpogled v 
finančni in medicinsko dokumentacijo, ki je temelj za obračun 
zdravstvenih storitev. Nadzor vršijo nadzorni zdravniki, 
farmacevti in zdravniška komisija Zdravstvene zavarovalnice. 
Ta je pooblaščena tudi za nadzor nad uresničevanjem pravice do 
začasne zadržanosti z dela, v delo za katerega plačuje 
nadomestilo Zdravstvena zavarovalnica. 

122., 123. člen 
Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja 

Zavarovane osebe prijavljene v zavarovanje lahko uveljavljajo 
pravice iz obveznega zavarovanja s potrjeno kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki niso prijavljene v obvezno 
zavarovanje lahko uveljavljajo le nujne medicinske storitve. 

124., 125. člen 
Kartica zdravstvenega zavarovanja 

Kartica je javna listina ter vsebuje podatke o zavarovani osebi, 
njenem delodajalcu, zavarovančevi številki, o zavarovančevem 
izbranem osebnem zdravniku, o zavarovanju za primer bolezni 
in poškodbe izven dela ter za poškodbe na delu in poklicne bolezni, 
o sklenjenem dopolnilnem zdravstvenem, o prejetih medicinsko 
tehničnih pripomočkih, prejetih zdravilih na recepte in opravljenih 
zobno- protetičnih nadomestkih. Skladno z zakonom lahko 
vsebuje tudi druge. Ker gre za osebne podatke, imajo dostop do 
njih le pooblaščeni delavci zavarovalnice, zavarovalnic, ki izvajajo 
dopolnilna zavarovanja in posamezni zdravstveni delavci s 
posebno profesionalno kartico. 

Kartica zdravstvenega zavarovanja je last Zdravstvene 
zavarovalnice. Uporabljajo jo poleg nje lahko le zavarovalnice, ki 
izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja ali drugi organi, 
zavodi ali organizacije, ki o tem sklenejo posebno pogodbo z 
Zdravstveno zavarovalnico. 
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126., 127., 128. člen 
Listine za uresničevanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja 

Za uveljavljanje zahtev do storitev na sekundarni in terciarni ravni, 
za izbiro osebnega zdravnika, za zdravila na recepte in 
medicinsko tehnične pripomočke, do začasne zadržanosti z dela 
iz bolezenskih razlogov, do povračila potnih stroškov in nekatere 
druge pravice so poleg kartice zdravstvenega zavarovanja 
potrebne še druge listine. Predpiše in založi Zdravstvena 
zavarovalnica in so obvezne za izvajalce in zavarovane osebe. 
Te listine služijo samo za uveljavljanje obveznega zavarovanja in 
prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ne smejo pa se 
uporabljati v samoplačniških ambulantah ali pri zdravnikih brez 
koncesij in ne za nadomestna in vzporedna prostovoljna 
zavarovanja. Zdravstvena zavarovalnica lahko sklene, da 
namesto listin za uresničevanje obveznega zavarovanja in za 
prijavo vanj uporabljajo elektronski obrazci in način poslovanja. 

Predlog zakona zavezuje nosilce zbirk osebnih podatkov, da 
Zdravstveni zavarovalnici brezplačno posredovati vse podatke, 
potrebne za uresničevanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ter za postopke izterjave in povračil škode. 

129., 130., 131., 132. člen 
Izbira zdravnika 

Po zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire 
osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika, ki si ga lahko 
izbere izmed zdravnikov splošne medicine, specialistov splošne 
medicine, specialistov medicine dela, specialistov ginekologov, 
pediatrov oziroma specialistov šolske medicine. Pri tem zdravniku 
uveljavlja svoje pravice do zdravstvenih storitev na primarni ravni. 
Osebni splošni zdravnik jo zdravi, napotuje k specialistu, na 
zdravniško komisijo, predpisuje recepte in ugotavlja nezmožnost 
za delo, ima pa tudi pooblastila, da prenese določen del pooblastil 
na druge zdravnike, predvsem na specialiste. Pred napotitvijo k 
specialistom mora osebni zdravnik opraviti vse potrebne 
diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve iz svoje 
pristojnosti. Seznam storitev, ki sodijo v pristojnost osebnega 
zdravnika določi Zdravstvena zavarovalnica. 

Izbira zdravnika velja najmanj eno leto. Za otroke izberejo 
osebnega zdravnika starši, za druge, ki si ga ne morejo izbrati 
sami zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov pa njihovi svojci ali 
skrbniki. Zdravniki so dolžni sprejeti vse osebe ne glede na 
zdravstveno stanje ali druge razloge, do števila izbranih oseb, ki 
ga določi Zdravstvena zavarovalnica. 

Zavarovana oseba si prosto izbere tudi specialista in zdravstveni 
zavod oziroma lekarno. 

133. člen 
Poravnava stroškov 

Stroške opravljenih zdravstvenih storitev zavarovanim osebam 
poravna Zdravstvena zavarovalnica izvajalcem in dobaviteljem 
medicinskih tehničnih pripomočkov, s katerimi ima sklenjene 
pogodbe neposredno. Za posamezne primere ali področja ta lahko 
izjemoma sklene, da mora stroške za opravljene zdravstvene 
storitve zavarovana oseba poravnati sama, nakar ji Zdravstvena 
zavarovalnica na podlagi predloženega računa povrne vplačan 
znesek 

134., 135., 136., 137. člen 
Nadzorni zdravniki in zdravniška komisija 

V postopkih uresničevanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja 
sodelujejo na prvi stopnji nadzorni zdravniki, zobozdravniki in 
farmacevti. Na prvi stopnji delujejo ti kot posamezniki, na drugi 
stopnji v tričlanskih senatih zdravstvenih komisij Zdravstvene 
zavarovalnice. Pri tem bi po predlogu zakona v tričlanskem senatu 
eden izmed članov bil pravnik, ki bi skrbel tudi za pravno 
usklajenost odločitev senata s predpisi s področja zdravstvenega 
zavarovanja. 

Pristojnost nadzornega zdravnika je ugotavljati začasno 
nezmožnost za delo nad 30 koledarskih dni, ocenjevati 
upravičenost do zdraviliško zdravljenje, presoje pritožbe 
zavarovanih oseb v primerih neupravičenega zaračunavanja pri 
izvajalcih, glede onemogočanja proste izbire zdravnika in presoja 
upravičenost do zdravljenja v tujini ter do zahtevnejših medicinsko 
tehničnih pripomočkov. Njihova naloga je tudi ocenjevanje presoje 
osebnega zdravnika o upravičenosti do začasne odsotnosti z 
dela iz bolezenskih razlogov, če se s to ne strinja zavarovanec aH 
njegov delodajalec. Opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem pogodb 
z izvajalci. 

Nadzorni zdravnik izdati sklep o svoji odločitvi zavarovani osebi 
sklep najkasneje v osmih dneh od prejema zahtevka. V enakem 
roku mora izdati sklep o ugotovljenih nepravilnostih v nadzoru 
izvajalca ali dobavitelja medicinskih tehničnih pripomočkov. 

Zdravstvena komisija presoja pritožbe ali zahteve po ponovni 
oceni sklepov nadzornih zdravnikov na podlagi zahteve 
zavarovane osebe, delodajalcev ali drugih teles. O svoji odločitvi 
mora izdati sklep v roku 15 dni od prejema zahtevka. 

Nadzorne zdravnike in člane zdravstvenih komisij imenuje Upravni 
odbor Zdravstvene zavarovalnice. Pri tem nadzorni zdravniki ne 
morejo hkrati biti člani zdravstvenih komisij. Podrobnejše 
opredelitve glede organizacije in načina delovanja nadzornih 
zdravnikov in zdravstvenih komisij uredi Zdravstvena 
zavarovalnica s posebnim aktom. 

138., 139., 140., 141. člen 
Zahteva po ponovni presoji do pravice 

Zavarovana oseba ali delodajalec lahko zahtevata od nadzornega 
zdravnika presojo odločitve osebnega zdravnika o začasni 
zadržanosti od dela v roku treh dni od odločitve osebnega 
zdravnika. Lahko pa zahtevata od zdravstvene komisije ponovno 
presojo in ustreznost sklepa nadzornega zdravnika glede 
odločitve o začasni zadržanosti od dela v treh dneh po prejemu 
sklepa nadzornega zdravnika. 

Če se ne strinjajo s sklepom o ugotovljenih nepravilnostih pri 
nadzoru lahko zahtevajo ponovno presojo dejstev na zdravniški 
komisiji tudi izvajalci zdravstvenih storitev oziroma dobavitelji 
medicinskih, tehničnih pripomočkov. 

Če zavarovana oseba, delodajalec ali izvajalec ni zadovoljen s 
sklepom zdravstvene komisije oziroma ga ne prejme v 
predpisanem roku, lahko zahteva v osmih dneh izdajo odločbe, 
ki je v upravnem postopku dokončna. Odločbo izda ustreza 
služba Zdravstvene zavarovalnice na njenem sedežu. V postopkih 
druge stopnje, ko se odloča o pravicah iz obveznega zavarovanja 
se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku. 
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O pravici do pogrebnine, posmrtnine in povračila potnih stroškov 
odloča na prvi stopnji območna enota zavarovalnice, na drugi 
stopnji pa posebna enota na sedežu zavarovalnice. 

142., 143., 144., 145.,146., 147. 148., 149.. 150. člen 
Povrnitev škode 

Zdravstvena zavarovalnica ima pravico zahtevati povrnitev škode 
od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil bolezen, 
poškodbo ali smrt zavarovane osebe. 

Po predlogu zakona ima Zdravstvena zavarovalnica pravico in 
dolžnost zahtevati povračilo škode od delodajalca, če je bolezen, 
poškodba ali smrt zavarovanca nastopila zaradi posledic opustitve 
sanitarnih, higienskih ukrepov ali drugih ukrepov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. To pravico ima tudi, če je nastala 
škoda, ker je delodajalec zaposlil osebo brez predhodnega 
zdravniškega pregleda in se je naknadno pokazalo, da ta oseba 
ni bila sposobna za opravljanje določenih del in nalog. 

Prav tako je Zdravstvena zavarovalnica upravičena zahtevati 
povrnitev škode, do katere je prišlo, ker delodajalec ni posredoval 
Zdravstveni zavarovalnici ustreznih podatkov ali pa napačne 
podatke, od katerih je odvisno uresničevanje pravic iz obveznega 
zavarovanja. To načelo se nanaša tudi na posamezno osebo, ki 
je dolžna sporočati Zdravstveni zavarovalnici podatke za 
uresničevanje pravic in obveznosti iz obveznega zavarovanja. 

Povrnitev škode lahko zahteva Zdravstvena zavarovalnica tudi, 
če gre za storitve, ki so zajete v obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Med škodo štejejo poleg izdatkov za zdravstvene 
storitve tudi denarni prejemki, ki jih je izplačalo obvezno 
zavarovanje. Po predlogu zakona, je Zdravstvena zavarovalnica 
upravičena terjati povračila škode od izvajalca, če ji je ta 
neupravičeno ali napačno zaračunal zdravstvene storitve. 

Zavarovana oseba, ki ji je bil neupravičeno izplačan na račun 
obveznega zavarovanja denarni znesek, do katerega ni imela 
pravice, mora tega vrniti, skladno z določili zakona o obligacijskih 
razmerjih. Takšne terjatve zastarajo vpetih letih od vsakokratnega 
izplačila. 

Ko Zdravstvena zavarovalnica ugotovi nastanek škode, terja 
njeno povrnitev v roku, ki ga sama določi. Če delodajalec ali 
zavarovana oseba ne poravna škode v določenem roku, uveljavlja 
Zdravstvena zavarovalnica odškodninski zahtevek pri pristojnem 
sodišču. Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
Zdravstveni zavarovalnice, se uporabljajo določila zakona o 
obligacijskih razmerjih. 

151., 152. člen 
Kazenske določbe 

Z denarno kaznijo 500.000 Sit se kaznuje delodajalec, če sklene 
delovno razmerje brez predpisanega predhodnega pregleda, če 
ne vloži prijave v določenem roku,odreče ali omeji pravice 
zavarovani osebi ali pa ji omogoči uveljavljanje pravic iz obveznega 
zavarovanja, pa do tega ni bila upravičena Z enako kaznijo je 
kaznovan zdravstveni zavod, lekarna, dobavitelj medicinskih 
pripomočkov zasebni zdravstveni delavec, če omogoči osebi 

uveljavitev pravice, ki ji ne gre ali pa ji le to odreče. Enaka je 
predvidena kazen za zavezanca za prispevke, če ne da 
Zdravstveni zavarovalnici ustreznih podatkov ali da napačne 
podatke za določitev prispevkov ali če onemogoči pregled 
poslovnih knjig in evidenc, iz katerih so razviden obveznosti do 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Kazen v višini 200.000 Sit je predvidena tudi z odgovorno osebo 
delodajalca, izvajalca zdravstvenih storitev ali druge pravne osebe, 
ki stori prekršek. 

153., 154., 155., 156., 157. 158, 159, člen 
Prehodne in končne določbe 

Po predlogu zakona bo Zdravstvena zavarovalnica še vnaprej 
opravljala ustanoviteljske naloge do vzajemne zdravstveno 
zavarovalnice, ki jo je na podlagi zakona ustanovil Zavod za 
zdravstveno zavarovanja. Za to družbo bo tudi vnaprej opravljala 
strokovna, administrativna, informacijska in druga tehnična 
opravila, skladno s posebno pogodbo. 

Predlog zakona predvideva tudi vrnitev vsega premoženja, ki je 
bilo z raznimi zakoni odvzeto nosilcem javnega zdravstvenega 
zavarovanja delavcev, kmetov, obrtnikov, javnih uslužbencev in 
nameščencev po 9. maju leta 1945. Vse to premoženje naj bi se 
preneslo do višine kapitalske vrednosti v denarni ali naturalni 
obliki na pravnega naslednika nosilcev teh zavarovanj, to pa je 
Zdravstvena zavarovalnica. 

Zdravstvena zavarovalnica bo prilagodila svoje predpise glede 
pravic zavarovanih oseb najpozneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona, svojo notranjo organizacijo pa najpozneje v 18 mesecih 
uveljavitvi zakona. Zdravstvena zavarovalnica bo kot pravni 
naslednik dosedanjega Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije prevzela vse njegove delavce, premoženje, računalniške 
programe, zbirke podatkov ter vse zakonske in pogodbene 
obveznosti ter terjatve, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona. 

Zakon predvideva, da zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilna 
zdravstvena zavarovanja, prilagodijo svoje poslovanje novim 
predpisom v enem letu po uveljavitvi zakona in opravijo izravnavo 
razlik v tveganjih med zavarovalnicami za prvo naslednje leto po 
uveljavitvi zakona. V tem času mora Slovensko zavarovalno 
združenje tudi ustanoviti in usposobiti Urad za izravnavo, 
Zdravstvena zavarovalnica in zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilna 
zavarovanja pa zagotoviti podatke, potrebne za izračune izravnav 
razlik v tveganjih med zavarovalnicami. 

Najpozneje v dveh letih po uveljavitvi zakona, naj bi Zdravstvena 
zavarovalnica usposobila in ustanovila službo za nadzor nad 
obračunavanjem prispevkov, za njihovo pobiranje in izterjavo. 

V enem letu po uveljavitvi zakona oziroma za prvo naslednje leto, 
bodo po predlogu, partnerji pristopili k sklenitvi dogovorov in 
sklepanju pogodb po novih opredelitvah. Pobudo za začetek 
pogajanj bo dala Zdravstvena zavarovalnica. 

Z dnem uveljavitve novega zakona bo prenehal veljati zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in njegove 
spremembe ter dopolnitve. Izjemoma bodo ostale v veljavi določbe 
od 1. do 8. člena dosedanjega zakona. 

poročevalec, št. 71 122 16. julij 2002 



BELEŽKE 

16. ju lij 2002 123 poročevalec, št. 71 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  

' Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) • plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana. 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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