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in ga pošiljata v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagata, da predlog zakona Državni zbor
obravnava in sprejme po hitrem postopku ter na isti seji opravi
vse tri obravnave predloga zakona.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. 40/93 in 80/94) vlagata spodaj
podpisana poslanca

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sporočata, da bosta pri obravnavi
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora
kot predlagatelja sodelovala spodaj podpisana poslanca.

-PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU
RAZVOJA V POSOČJU

Janez Janša, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.

UVOD

se lahko zgodi, da bo več gospodarskih družb šlo v stečaj.
V kolikor takoj ne bomo rešili gospodarskih družb pred propadom,
tudi tako, da Zavod začasno prevzame odvečne delavce, ne bo
mogoče govoriti o dolgoročnem razvoju, saj bodo izgubljeni ključni
nosilci tega razvoja. Takšen scenarij bi v obmejnem, manj razvitem
in demografsko ogroženem območju pomenil družbeno ekonomski zlom Posočja.

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
zakona
Izvajanje zakona Posočju je pokazalo na nekatere pomanjkljivosti,
ki jih zakonodajalec, kljub pripombam ni upošteval. Prvi problem
je višina sredstev, ki je prenizka kar zavira obnovo. Drug
pričakovan problem pa so kreditni pogoji, ki so za prizadete
neživljenjski. Večina takšnih kreditov ne bo zmogla odplačevati.
Potres je povzročil tudi velike motnje v poslovanju podjetij. Dvanajst
podjetij in samostojnih podjetnikov ne more poslovati zaradi
uničenih poslovnih lokalov. Škoda je največja v dejavnosti turizma
in trgovine. Trenutno je ogroženih 77 delovnih mest. Možnost
normalnega poslovanja bo zagotovljena šele, ko bodo sanirani
oziroma zgrajeni nadomestni poslovni lokali, kar pa bo glede na
dosedanji način izvajanja zakona trajalo lahko tudi več let. Medtem
15. september 1998

Določbe 6. člena zakona niso skladne z 148. in 155. členom
ustave. Omenjeni člen predpisuje poseben prispevek, ki ni zajet
v proračunu za leto 1998, kar pa je v nasprotju z 148. členom
ustave, ki izrecno predpisuje, da morajo biti vsi prihodki in odhodki
države zajeti v njenem proračunu.
Isti člen tudi uvaja dodatno obdavčitev prihodkov davčnih
zavezancev iz leta 1997, kar je v nasprotju z 155. členom Ustave.
Ta člen določa, da zakoni ne morejo veljati za nazaj, kar pa je v
tem primeru očitno.
3

poročevalec, št. 55

3.000.000.000 tolarjev pa se zagotovi iz sredstev Ministrstva za
gospodarstvo, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okolje in prostor in
Ministrstva za promet in zveze.

6. člen tudi ni skladen s drugim odstavkom 5. člena, ki določa da
se sredstva zagotovijo v proračunu.
Zaradi navedenih neskladij z Ustavo in zakonom predlagamo
spremembo zakona s katero omogočamo financiranje popotresne
obnove na zakonit in ustaven način.

3. člen

2. Cilji in predlagane rešitve

Šesti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

S predlaganimi rešitvami skušamo vsaj delno popraviti pomanjkljivosti zakona in pospešiti obnovo Posočja. Predlagamo povečanje sredstev za ta namen. Predlagamo tudi bolj ugodne kreditne
pogoje, saj po sedaj veljavnih večina prizadetih ne bi zmogla
odplačevati kreditov.
Z zakonom rešujemo tudi problem zaposlenih, ki zaradi potresa
ne morejo opravljati svojega dela.
Zaradi neustavnosti 6. člena odpravljamo neustavno obdavčitev
in predlagamo ustavno in zakonsko sprejemljivo rešitev. V primeru,
da vlada ne bi mogla zagotoviti sredstev na način, kot je predlagano
v zakonu, bo morala parlamentu predložiti predlog rebalansa
proračuna za leto 1998.

"Posojila iz prejšnjega odstavka so odobrena z rokom vračila 20
let. Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se
odplačuje v mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo dve
leti po dodelitvi posojila. Fiksna obrestna mera za odobrena posojila
za upravičence iz:
1. druge, tretje, četrte in pete točke tretjega odstavka 13. člena je
3%;
2. četrtega odstavka 13. člena tega zakona je 5%."

3. Finančne posledice

"Ne glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št.
14/90) in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Ur. I. RS št. 5/91), Zavod za zaposlovanje za
dobo največ dveh let prevzame tiste delavce v turističnih, obrtnih
in gostinskih dejavnostih in lokalih, ki zaradi posledic potresa ne
morejo redno obratovati oziroma izvajati svoje dejavnosti. Po
obnovi lokala ali dejavnosti je delodajalec dolžan delavce ponovno
vzeti v delovno razmerje. Vlogo za prevzem delavcev vloži
delodajalec pri pristojni enoti Zavoda za zaposlovanje. Vlogi mora
priložiti seznam delavcev in fotokopijo zapisnika o oceni škode.

4. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:

Obremenitev proračuna bo zaradi spremembe zakona v letu
1998 večja za 1.000.000.000 tolarjev.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena zakona o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja v Posočju - ZPOOSRP - (Ur. list št. 45/98) se
spremenita tako, da se glasita:

Gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, se dodeli prvih 24
mesecev mesečno še 50.000,00 SIT nepovratnih sredstev za
vsako dodatno delovno mesto, ki ga bodo zagotovili s svojo
dejavnostjo, glede na število zaposlenih, ki so jih imeli dne
12.4.1998. Delodajalec mora prejeti denar vrniti, če odpusti delavca
pred pretekom dveh let zaposlitve. Delež nepovratnih sredstev,
ki jih prejme gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ne
more presegati 50%."

"(1)Višina sredstev državnega proračuna za izvajanje ukrepov
popotresne obnove iz 2. odstavka 1. člena tega zakona, se za
proračunsko leto 1998 določi s tem zakonom, za naslednja
proračunska leta pa s proračunom Republike Slovenije za tekoče
proračunsko leto. Višina sredstev iz prejšnjega stavka ne sme
biti manjša:
1. za proračunsko leto 1999 od 0,6% proračuna Republike
Slovenije za to leto in
2. za proračunsko leto 2000 od 0,3% proračuna Republike
Slovenije za to leto."

5. člen
Doda se nov 53.a člen:
Z dnem uveljavitve zakona prenehajo vse obveznosti iz
osnovnega 6. člena.
Prispevke, ki so jih zavezanci iz osnovnega 6. člena že plačali,
se upoštevajo in obračunajo skupaj z obrestmi kot akontacije
dohodnine.

"(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov
popotresne obnove zagotovijo sredstva v višini 6.000.000.000
tolarjev."
2. člen
Šesti člen se spremeni tako, da se glasi:

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

Za zagotavljanje sredstev v letu 1998 iz drugega odstavka 5.
člena zakona se namenijo v proračunu za leto 1998 sredstva
proračunske rezerve v višini 3.000.000.000 tolarjev. Preostale
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OBRAZLOŽITEV
V prvem členu se povečuje višina sredstev, ki jih mora država
zagotoviti za obnovo.
Drugi člen podrobneje opredeljuje vire za izvajanje zakona v
proračunu za leto 1998.
Tretji člen določa bolj ugodne kreditne pogoje.

S četrtim členom se zavodu za zaposlovanje nalaga prevzem
delavcev, ki zaradi potresa ne morejo opravljati svojega dela.
S petim členom pa se ustavijo obveznosti, ki so izhajajo iz sedaj
veljavnega zakona in se določi najbolj učinkovit in najbolj poceni
način vračila že vplačanih sredstev.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in olajšav v
skladu z zakonom o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih
obveznih prispevkov za socialno varnost.

5. člen

(6) Posebni prispevek se plačuje v letu 1998 po stopnji 0,3% ter
v letu 1999 po stopnji 0,2%.

(1) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona se za proračunski leti 1998 in 1999 določi s tem zakonom,
za naslednja proračunska leta pa s proračunom Republike
Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru Ministrstva
za finance.

(7) Posebni prispevek se v letu 1998 odmeri z odločbo na podlagi
podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1997 oziroma
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o
odmeri dohodnine za leto 1997. V letu 1999 se posebni prispevek
odmeri z odločbo na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri
dohodnine za leto 1998 in podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe
o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto 1998.

(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov
popotresne obnove v letu 1998 zagotovijo sredstva v višini
5.000,000.000 tolarjev, v letu 1999 pa sredstva v višini
4.000,000.000 tolarjev.

(8) Glede odmere in plačevanja posebnega prispevka, pravnih
sredstev, prisilne izterjave, zastaranja in vseh drugih vprašanj
postopka, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.

(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izvajanja ukrepov
popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega zakona,
določi vlada na podlagi celovitega programa popotresne obnove.

25. člen
(1) Sredstva dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije iz 10. člena tega zakona se skladno z 2. točko drugega
odstavka 1. člena tega zakona namenijo za:

(4) Celovit program popotresne obnove pripravi ministrstvo ob
sodelovanju sveta. Program sprejme vlada.
6. člen

1. ugodna posojila osebam zasebnega prava,

(1) Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se v letih 1998 in
1999 uvede posebni prispevek za popotresno obnovo in
spodbujanje razvoja Posočja (v nadaljnjem besedilu: posebni
prispevek).

2. izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe,
3. financiranje obresti posojil iz 1. točke tega odstavka.
(2) Višino sredstev za posamezne namene iz prejšnjega odstavka
določi vlada skladno s celovitim programom popotresne obnove.

(2) Posebni prispevek plačujejo fizične osebe, ki so v skladu z
zakonom o dohodnini zavezanci za dohodnino (v nadaljnjem
besedilu: zavezanci).

(3) Sredstva za posojila iz prvega odstavka tega člena se delijo
na podlagi vlog po javnem pozivu upravičencem.

(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe, katerih bruto
dohodki, kot so določeni v četrtem odstavku tega člena, ne
presegajo 11% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
v letu 1997.

(4) Posojila iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko pridobijo
upravičenci iz tretjega in četrtega odstavka 13. člena tega zakona
za popotresno obnovo stanovanjskega objekta ne glede na višino
dodeljene državne pomoči. Sredstva dodeljenih posojil se štejejo
kot lastna sredstva upravičenca v smislu drugega odstavka 20.
člena tega zakona.

(4) Posebni prispevek se obračuna od vsote bruto dohodkov
fizične osebe, ki so viri dohodnine, ugotovljene na podlagi podatkov
iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1997 oziroma na podlagi
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o
odmeri dohodnine za leto 1997 za zavezance, ki jim napovedi za
odmero dohodnine ni bilo potrebno vložiti.

(5) Najnižji odobreni znesek za posojila iz prejšnjega odstavka je
300.000 tolarjev, najvišji pa je enak razliki med vrednostjo
popotresne obnove objekta in dodeljeno državno pomočjo, pri
čemer se upošteva odplačilna sposobnost upravičenca, vendar
pa vrednost popotresne obnove objekta, na podlagi katere se

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za bruto dohodek
fizične osebe iz opravljanja dejavnosti šteje njen dobiček iz
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izračuna odobreni znesek posojila, ne sme presegati vrednosti,
določene na podlagi izračuna:

(11) Za potrebe dodeljevanja posojil lahko Stanovanjski sklad
Republike Slovenije uporablja osebne podatke iz zbirke iz tretjega
odstavka 12. člena tega zakona ali drugih predpisanih evidenc, ki
jih vodijo državni in občinski organi.

S-vrednost popotresne obnove = (P2/P1). S-projekt,
kjer je:

(12) Vračila posojil iz šestega odstavka tega člena mora
Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno prednostno namenjati
za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe na območjih iz 4. točke
drugega odstavka 1. člena tega zakona. Pri dodeljevanju posojil
za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe iz prejšnjega stavka
se mora zlasti upoštevati obnova starejših objektov, ki niso bili
grajeni potresno varno.

S-vrednost popotresne obnove - vrednost popotresne obnove
objekta, na podlagi katere se izračuna najvišji odobreni znesek
posojila in
P2, P1, in S-projekt - oznake za pojme iz 13. člena tega zakona.
(6) Posojila iz prejšnjega odstavka se odobrijo z rokom vračila do
15 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo zavarovati.
Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se
odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v piačilo
dve leti po dodelitvi posojila. Odobreno posojilo se revalorizira
skladno z zakonskimi predpisi. Realna obrestna mera za odobrena
posojila za upravičence iz:

(13) Sredstva posojil iz prejšnjega odstavka se delijo na podlagi
javnih pozivov, ki jih v soglasju z ministrstvom sprejme upravni
odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
(14) Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno poroča vladi o
namenski porabi sredstev dokapitalizacije in sredstev iz
dvanajstega odstavka tega člena za vsako proračunsko leto
najkasneje tri mesece po njegovem izteku.

- 2., 3., 4. in 5. točke tretjega odstavka 13. člena tega zakona
je 0%,

44. člen
(1) Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa začasno
ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na predpise o
delovnih razmerjih in o zaposlovanju vključijo v poseben program
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja pod pogoji,
ki jih določi vlada. V poseben program javnih del se lahko poleg
teh delavcev vključijo tudi druge brezposelne osebe z območja
celotne države.

- četrtega odstavka 13. člena tega zakona je 2,75%.
(7) Varovana stanovanja za starejše osebe so najemna
stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
namenjena osebam, ki so potrebne stalne pomoči in imajo stalno'
prebivališče na območju s potresom prizadetih občin. Višino
najemnine določi lastnik v soglasju z Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve.

(2) Vlogo za vključitev delavcev v poseben program javnih del in
druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz prejšnjega odstavka
vloži delodajalec na Republiški zavod za zaposlovanje. Vlogi mora
delodajalec priložiti podatke o delavcih, za katere predlaga
vključitev in kopijo zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na
podlagi katerih je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu.

(8) Stanovanjski sklad Republike Slovenije v soglasju z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve objavi javni
razpis za izbiro izvajalcev za izgradnjo varovanih stanovanj za
starejše osebe.
(9) Sredstva posojil lahko pridobijo upravičenci iz četrtega
odstavka tega člena na podlagi vloge, ki jo morajo predložiti
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije najkasneje do 1.
decembra 2000.

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z lokalnim
pospeševalnim centrom v roku enega meseca po uveljavitvi tega
zakona pripravi poseben program javnih del in aktivne politike
zaposlovanja.

(10) Vsebino vloge in potrebno dokumentacijo določi Stanovanjski
sklad Republike Slovenije v javnem pozivu.
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- EPA 1054 - II - tretja obravnava, z amandmaji
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 3/9-1998 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17/6-1998,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

-Tomaž Marušič, minister za pravosodje;
-Nives Marinšek, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje;
-Boštjan Penko, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje;
-Barbara Žužek Javornik, okrožna sodnica, dodeljena na
Ministrstvo za pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku - tretja obravnava.

sodniku. Če gre za izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi kot
predsednik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti izločen
tudi ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed sodnikov
tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika
neposredno višjega sodišča, naj mu določi namestnika.«.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 25/
96 - Odločba US) se v 35. členu doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

4. člen
Na koncu drugega odstavka 41. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo: »v primeru iz šeste točke 39. člena pa samo do
začetka glavne obravnave.«.

»(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.«.
2. člen

5. člen

V 4. točki 39. člena se za besedo: »postopek« doda besedilo »in
je bil podan predlog za kaznovanje«.

Na začetku petega odstavka 42. člena se doda besedilo: »Če je
bila zahteva za izločitev iz 6. točke 39. člena tega zakona vložena
po začetku glavne obravnave ali«.

3. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:

6. člen
V 65. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(1) Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog svoje
izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z
vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki
odredi, da se zadeva po pravilih sodnega reda dodeli drugemu
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»(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja Kazenskega zakonika, razen
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dejanj po členih 185 do 187 in kaznivega dejanja zanemarjanja
mladoletne osebe in surovega ravnanja po 201. členu Kazenskega
zakonika, mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe
kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove
pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med
zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni
dolžnolsti izmed odvetnikov.«.

13. člen
V prvem odstavku 90. člena se za besedo »je« vstavi besedilo:
»razglasil sodbo, zoper katero se napoveduje pritožba oziroma«.
V tretjem odstavku se za besedo »skupaj« vstavi besedilo: »z
napovedjo pritožbe zoper sodbo oziroma«.
14. člen
Prvi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:

7. člen
V prvem odstavku 70. člena se za besedo »zapora,« vstavi
besedilo: »ali če je po 157. členu tega zakona priveden k
preiskovalnemu sodniku,«.

»(1) Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nastanejo v
kazenskem postopku ali zaradi njega.«
V tretjem odstavku se besedilo »čiste plače v gospodarstvu v
Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »neto plače v Republiki
Sloveniji na zaposleno osebo«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obdolženec mora imeti zagovornika pri postopku po 204.a
členu tega zakona in ves čas, dokler traja zoper njega odrejeni
pripor.«.

V četrtem odstavku se za besedo »izdatki« vstavita besedi »in
nagrada«. Za besedo »oškodovanca« se vstavita besedi »ter
oškodovanca«.

V tretjem odstavku se besedilo: »oziroma zasebne tožbe, če gre
za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča« nadomesti
z besedilom »,če gre za kaznivo dejanje, za katerega je v zakonu
predpisana kazen osmih let zapora ali hujša kazen«.

15. člen
V prvem odstavku 94. člena se za besedo »stroške« v četrti
vrstici vstavi vejica in beseda »nastale«, za besedo »obravnave«
pa se vstavi besedilo: »ali nevložitvijo napovedane pritožbe«.

V četrtem odstavku se za besedo »let » doda besedilo : »ali če je
nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani«.

16. člen

8. člen

V tretjem odstavku 96. člena se besede: »Zasebni tožilec mora«
nadomestijo z besedilom: »Zasebni tožilec in oškodovanec kot
tožilec morata«. Za besedo »tožilcu« na koncu prvega stavka se
črta pika in vstavi besedilo: »ali oškodovancu kot tožilcu, kot tudi
v primeru iz drugega odstavka 63. člena.« V drugem stavku se
besedilo »in njegovega pooblaščenca« nadomesti z besedilom:
», oškodovanca kot tožilca in njunih pooblaščencev«. V tretjem
stavku se za besedo »tožilec« vstavi besedilo: »ali oškodovanec
kot tožilec«. Za besedo »tožilcev« v četrtem stavku se vstavi
besedilo »oziroma oškodovancev kot tožilcev«.

V 71. členu se za besedo »sodnik« dodajo besede: »oziroma
predsednik senata«.
9. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) V primerih, ko prenehajo razlogi obvezne obrambe iz 70.
člena, kot tudi če si obdolženec namesto postavljenega
zagovornika vzame drugega zagovornika, se postavljeni
zagovornik razreši.«.

17. člen
97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

10. člen
V prvem odstavku 78. člena se besedilo »čiste plače v
gospodarstvu v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »neto
plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo«.

»(3) Če plačilo stroškov kazenskega postopka ni naloženo
obdolžencu, bremenijo stroški pooblaščenca oškodovanca iz
tretjega odstavka 65. člena proračun.«.

11. člen

18. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:

»Za zapisnik o glavni obravnavi se uporabljajo določbe členov
314 do 317 tega zakona, ostale določbe o zapisniku pa le kolikor
niso v nasprotju s temi določbami.«.

»98.a člen
Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi
pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe členov 92 do
98 tega zakona.«.

12. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:

19. člen
Za 141. členom se doda nov 141.a člen, ki se glasi:

»(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za
napoved pritožbe ali rok za pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep
o varnostnem ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske
koristi, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da napove pritožbo
oziroma da vloži pritožbo, če v osmih dneh po prenehanju vzroka,
zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje
stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi
pritožbo.«.
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»141. a člen
(1) Obdolžencu, ki se mu mora kazen odpustiti (tretji odstavek
297. člena Kazenskega zakonika) in njegovim bližnjim sorodnikom
(1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena tega zakona) se mora
v primerih, ko obstaja utemeljena nevarnost za njihovo življenje,
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v največji možni meri zagotoviti osebna varnost v predkazenskem
postopku, med in po končanem kazenskem postopku.

268. členu, nezakonitega posredovanja po 269. členu,
hudodelskega združevanja po 297. členu, nedovoljene proizvodnje
in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 310. členu, povzročitve
nevarnosti z jedrskimi snovmi po tretjem odstavku 319. člena ter
ugrabitve letala ali ladje po 330. členu Kazenskega zakonika
Republike Slovenije;

(2) Ukrepi za zagotavljanje osebne varnosti se izvajajo na predlog
državnega tožilca po navodilih, ki jih za posamezni primer izdata
skupaj minister, pristojen za pravosodje in minister, pristojen za
notranje zadeve. Če mora obdolženec prestajati zaporno kazen
po obsodbi za druga kazniva dejanja, izda ustrezna navodila
minister, pristojen za pravosodje po predhodnem mnenju
upravnika zavoda za prestajanje kazni.«

3) druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen
zapora osmih ali več let.
151. člen

20. člen

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba
izvršila, izvršuje ali organizira izvršitev katerega izmed kaznivih
dejanj, navedenih v drugem odstavku tega člena, pri tem pa je
mogoče utemeljeno sklepati, da se bo lahko v točno določenem
prostoru pridobilo dokaze, katerih se z milejšimi ukrepi, vključno
z ukrepi iz prejšnjega člena ne bi dalo zbrati oziroma bi njihovo
zbiranje lahko ogrozilo življenje ljudi, se lahko zoper to osebo
izjemoma odredi prisluškovanje in snemanje s tajnim vstopom v
tuje stanovanje ali v druge tuje prostore in tajno namestitvijo naprav
v teh prostorih.

V peti alineji 144. člena se za besedo »za« vstavi beseda
»osumljenca,«.
21. člen
V prvem odstavku 148. člena se za besedo »dolžnosti« vstavi
besedilo »ali na predlog«.
22. člen
V drugem odstavku 149. člena se beseda »in« črta. Črta se pika
na koncu prvega stavka in doda besedilo »in bris ustne sluznice.«.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se lahko odredi v zvezi z vsemi
kaznivimi dejanji iz prve točke drugega odstavka prejšnjega člena,
kaznivimi dejanji iz druge točke istega odstavka, razen za kazniva
dejanja ugrabitve po 144. členu, omogočanja uživanja mamil po
197. členu, izsiljevanja po 218. členu, pranja denarja po prvem,
drugem, tretjem in petem odstavku 252. člena in tihotapstva po
255. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije, v zvezi z
drugimi kaznivimi dejanji iz tretje točke istega odstavka, za katera
je v zakonu predpisana kazen zapora osmih ali več let pa le, če
obenem obstaja neposredna nevarnost za življenje ljudi.

23. člen
V XV. poglavju se členi od 150 do 156 nadomestijo z novimi členi,
ki se glasijo:
»150. člen
(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba
izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev katerega
izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku tega člena
in če obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem
kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko sredstvo
oziroma računalniški sistem ali bo to sredstvo oziroma sistem
uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se z
drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo zbiranje
lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi,' se lahko zoper to osebo
odredi:

152. člen
(1) Ukrepe iz 150. in 151. člena odobri preiskovalni sodnik na
obrazložen predlog državnega tožilca. Preiskovalni sodnik odobri
ukrepe z odredbo, če ga vsebina predloga prepriča o utemeljenosti
njihove uporabe. V odredbi ni potrebno ponavljati utemeljitve
predloga, ki postane skupaj z odredbo sestavni del kazenskega
spisa. Predlog državnega tožilca mora vsebovati:
1) podatke o osebi, zoper katero se predlaga ukrep;

1) nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem;

2) utemeljitev razlogov za sum, da gre za izvrševanje, pripravo
ali organizacijo določenih kaznivih dejanj;

2) kontrola pisem in drugih pošiljk;
3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe,
ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost;

3) način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje, točno določitev
prostora ali kraja, v katerem se ukrep izvaja, komunikacijsko
oziroma telekomunikacijsko sredstvo in ostale pomembne
okoliščine, ki narekujejo uporabo posameznega ukrepa;

4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene
osebe, udeležene v pogovoru.

4) utemeljitev neogibne potrebnosti uporabe posameznega
ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in uporabe
ostalih milejših ukrepov;

(2) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredijo ukrepi iz
prejšnjega odstavka, so:
1) kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno
ustavno ureditev in kazniva dejanja zoper človečnost in
mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen
zapora petih ali več let;
•

(5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje odredbe v
primeru iz naslednjega odstavka tega člena.
(2) Izjemoma, če odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti in če
obstaja nevarnost odlašanja, lahko organi za notranje zadeve z
dovoljenjem državnega tožilca začnejo z izvrševanjem ukrepov
iz 150. člena tega zakona pred izdajo odredbe, ki pa mora biti
izdana najkasneje v 24 urah po pričetku Izvrševanja ukrepov. Za
predčasno izvrševanje mora obstajati utemeljen razlog; v
nasprotnem primeru sodišče ne glede na siceršnjo upravičenost
uporabe ukrepov vselej postopa po tretjem odstavku 154. člena
tega zakona.

2) kaznivo dejanje ugrabitve po 144. členu, neopravičene
proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu, omogočanja uživanja
mamil po 197. členu, izsiljevanja po 218. členu, poslovne goljufije
po 234. a členu, neupravičenega sprejemanja daril po 247. členu,
neupravičenega dajanja daril po 248. členu, ponarejanja denarja
po 249. členu, pranja denarja po 252. členu, tihotapstva po 255.
členu, jemanja podkupnine po 267. členu, dajanja podkupnine po
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s pisno odredbo dovoli ukrep navideznega odkupa, navideznega
sprejemanja daril ali navideznega jemanja podkupnine. Predlog in
odredba postaneta sestavni del kazenskega spisa.

(3) Izvajanje ukrepov iz 150. in 151. člena lahko traja največ en
mesec, iz tehtnih razlogov pa se lahko njihovo trajanje podaljša
vsakič za en mesec, vendar za ukrepe iz 150. člena skupno
največ šest mesecev, za ukrep iz 151. člena pa skupno največ tri
mesece. Izvajanje teh ukrepov se odpravi takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih so bili odrejeni.

(2) Odredba državnega tožilca se lahko nanaša le na enkraten
ukrep. Predlog za vsak nadaljnji ukrep zoper isto osebo mora
vsebovati razloge, ki utemeljujejo njegovo uporabo.

(4) Odredbo iz prvega odstavka tega člena izvršijo organi za
notranje zadeve. Podjetja, ki opravljajo prenos informacij, so
organom za notranje zadeve dolžna omogočiti izvršitev odredbe.

(3) Pri izvrševanju ukrepov iz prvega odstavka tega člena organi
za notranje zadeve in njihovi sodelavci ne smejo izzivati kriminalne
dejavnosti. Pri ugotavljanju ali je bila izzvana kriminalna dejavnost,
je potrebno presojati predvsem ali bi ukrep na način, kot je bil
izveden, napeljal k storitvi kaznivega dejanja osebo, ki tovrstnega
kaznivega dejanja sicer ne bi bila pripravljena storiti.

153. člen
(1) Po prenehanju uporabe ukrepov iz 150. in 151. člena tega
■zakona morajo organi za notranje zadeve vse posnetke, sporočila
in predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov, skupaj s
poročilom, ki obsega povzetek zbranih dokazov, predati
državnemu tožilcu.

(4) Če je bila izzvana kriminalna dejavnost, je to okoliščina, ki
izključuje kazenski pregon za kaznivo dejanje, storjeno v zvezi z
ukrepom iz prvega odstavka tega člena.

(2) Državni tožilec celotno gradivo preda preiskovalnemu sodniku;
ta pa preizkusi, ali so se ukrepi izvajali na način, kot so bili odobreni.
Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se posnetki telefonskih
pogovorov in drugih oblik komuniciranja v celoti ali deloma
prepišejo. Glede prepisa teh posnetkov se uporabljajo določbe
petega odstavka 84. člena tega zakona.

(5) Glede predmetov, pridobljenih z ukrepi iz prvega odstavka se
uporabljajo določbe 110., 131., 498. in 498.a člena tega zakona.
156. člen
Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba
storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je
povezano s pridobitvijo premoženjske koristi, lahko preiskovalni
sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banki,
hranilnici ali hranilno kreditni službi, da mu sporoči podatke o
vlogah, računih in drugih poslih te osebe in drugih oseb, za katere
je moč utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih
transakcijah ali poslih storilca, če bi ti podatki utegnili biti pomemben
dokaz v kazenskem postopku.«.

(3) Ne smejo se prepisati in ne uporabiti kot dokaz posnetki
telefonskih pogovorov in drugih oblik komuniciranja oseb, če se
ne nanašajo na katero izmed kaznivih dejanj iz drugega odstavka
150. člena tega zakona, kadar so bili pridobljeni z izvajanjem
ukrepov po prvem odstavku 150. člena, oziroma na katero izmed
kaznivih dejanj iz drugega odstavka 151. člena tega zakona,
kadar so bili pridobljeni z izvajanjem ukrepa po prvem odstavku
151. člena.

24, člen
154. člen

V prvem odstavku 157. člena se črtata besedi »in drugega«. Za
besedo »člena« se vstavi besedilo »ali prvega odstavka 432.
člena«.

(1) Sporočila in posnetke pridobljene z uporabo ukrepov po 150.
in 151. členu tega zakona hrani sodišče, dokler se hrani kazenski
spis.

V drugem odstavku se za besedama »3. točke« besedilo
»drugega odstavka 201. člena tega zakona« nadomesti z
besedilom »prvega odstavka 201. člena tega zakona in 1. in 2.
točke prvega odstavka 432. člena tega zakona«; za besedama
»2. točke« se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.

(2) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona
zoper osumljenca, se gradivo iz prejšnjega odstavka pod
nadzorstvom preiskovalnega sodnika uniči. O tem uničenju
napravi preiskovalni sodnik uradni zaznamek. Pred uničenjem
obvesti preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov osumljenca, ki
ima pravico seznaniti se s pridobljenim gradivom, v primerih
večjega obsega tega gradiva pa s poročilom iz prvega odstavka
153. člena tega zakona. Če je mogoče utemeljeno sklepati, da bo
zaradi seznanitve z gradivom nastala nevarnost za življenje in
zdravje ljudi, lahko preiskovalni sodnik na predlog državnega
tožilca ali po uradni dolžnosti odloči, da osumljenca z vsebino
pridobljenega gradiva ne bo seznanjal.

25. člen
Za 161. členom se doda nov 161 .a člen, ki se glasi:
»161.a člen
(1) Državni tožilec sme ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je
predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, odstopiti v postopek
poravnavanja. Pri tem'upošteva vrsto in naravo dejanja, okoliščine,
v katerih je bilo storjeno, osebnost storilca, njegovo predkaznovanost za istovrstna ali druga kazniva dejanja, kot tudi stopnjo
njegove kazenske odgovornosti.

(3) Če so bili ukrepi iz 150. in 151. člena tega zakona izvršeni
brez odredbe preiskovalnega sodnika ali v nasprotju z njo, sodišče
ne sme opreti svoje odločbe na tako dobljene podatke, sporočila,
posnetke ali dokazila.
(4) Določbe 237. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
za podatke, posnetke, sporočila in dokazila, pridobljena z uporabo
ukrepov iz 150. in 151. člena tega zakona.
155. člen

(2) Poravnavanje vodi poravnalec, ki je zadevo dolžan prevzeti v
postopek. Poravnavanje se sme izvajati le s pristankom
osumljenca in oškodovanca. Poravnalec je pri svojem delu
neodvisen. Poravnalec si mora prizadevati, da je vsebina
sporazuma v sorazmerju s težo in posledicami dejanj.

(1) Če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba
vpletena v kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji iz
drugega odstavka 150. člena tega zakona, lahko državni tožilec
na podlagi obrazloženega predloga organov za notranje zadeve

(3) Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni tožilec
ovadbo zavrže. Poravnalec je državnega tožilca dolžan obvestiti
tudi o neuspelem poravnavanju ter razlogih za to. Rok za izpolnitev
sporazuma ne sme biti daljši od treh mesecev.
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(4) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 60.
člena tega zakona, o čemer ga mora poravnavalec poučiti pred
podpisom sporazuma.

V sedmem odstavku se črta drugi stavek.
30. člen

(5) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni tožilec, se
podrobneje opredelijo pogoji in okoliščine iz prvega odstavka tega
člena, ki vplivajo na odstop ovadbe v postopek poravnavanja. ».

Na koncu prvega odstavka 180. člena se doda nov stavek, ki se
glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje,
da ne namerava nadaljevati pregona.«.

26. člen

31. člen

V prvem odstavku 162. člena se za besedo »sme« vstavi besedilo
: »s soglasjem oškodovanca«. Besedi »enega leta« se nadomestita
z besedama »treh let«.

V prvem odstavku 184. člena se vejica za besedo »razjasnjeno«
nadomesti s piko; ostalo besedilo do konca odstavka se črta.
32. člen

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Naslov XVII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»(3) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka
oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka
60. člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožilec
poučiti oškodovanca, preden da ta soglasje po prvem odstavku
tega člena.«.

»UKREPI ZA ZAGOTOVITEV OBDOLŽENČEVE NAVZOČNOSTI, ZA ODPRAVO PONOVITVENE NEVARNOSTI IN ZA
USPEŠNO IZVEDBO KAZENSKEGA POSTOPKA«
Prvi in drugi odstavek 192. člena se spremenita tako, da se glasita:

27. člen

»(1) Ukrepi, ki se lahko uporabijo za zagotovitev obdolženčeve
navzočnosti, za odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno
izvedbo kazenskega postopka, so: vabilo, privedba, obljuba
obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča, prepoved približanja
določenemu kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji, varščina,
hišni pripor in pripor.

V 1. točki prvega odstavka 163. člena se za tfesedo »sme« doda
besedi »oziroma mora«.
28. člen
V četrtem odstavku 169. člena se črta tretji stavek.

(2) Pri odločanju o tem, kateri od ukrepov iz prejšnjega odstavka
naj se uporabi, mora sodišče upoštevati pogoje, ki so določeni za
posamezne ukrepe. Pri izbiri ukrepa mora tudi upoštevati, da ne
uporabi strožjega ukrepa, če se da isti namen doseči z milejšim.«.

V devetem odstavku se besede »sedmega in osmega«
nadomestijo z besedami »šestega in sedmega«.
29. člen

33. člen

Prvi odstavek 178. člena se spremeni tako, da se glasi:

Za 195. členom se dodata nova naslova in nova člena 195.a in
195.b, ki se glasita:

»(1) Pri zaslišanju obdolženca sta lahko navzoča državni tožilec
in zagovornik. Če preiskovalni sodnik oceni, da je njuna navzočnost
v posameznem primeru potrebna, lahko odredi, da se zaslišanje
opravi v njuni obvezni navzočnosti. Navzočnost državnega tožilca
in zagovornika je obvezna vselej, ko gre za prvo zaslišanje po
privedbi obdolženca na podlagi 157. člena.«.
'•••; ."0-« ti»93!
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki se
glasi: »Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se obdolženec odstrani
z zaslišanja, če priča v njegovi navzočnosti ne želi izpovedati ali
če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govorila
resnice ali v primeru, če bo po zaslišanju priče potrebno opraviti
sodno prepoznavo. Obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju
priče, mlajše od 15 let, ki je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj
iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona.«.
x
i'G P- •' ć A
Sesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ce tisti, ki mu je bilo poslano obvestilo o preiskovalnem
dejanju, ne pride, se dejanje lahko opravi tudi v njegovi
nenavzočnostl. Če preiskovalni sodnik odredi obvezno
navzočnost, pa na zaslišanje obdolženca ne prideta državni tožilec
ali zagovornik, se zaslišanje praviloma preloži, razen če bi potekel
rok iz drugega odstavka 203. člena tega zakona oziroma če
preiskovalni sodnik glede na spremenjene okoliščine oceni, da
obvezna navzočnost ni več potrebna. O preložitvi oziroma
izostanku z zaslišanja preiskovalni sodnik obvesti višjega
državnega tožilca oziroma odvetniško zbornico.«.

15. september 1998

»4.a Prepoved približanja določenemu kraju ali osebi
195.a člen
(1) Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka
201. člena, vendar je nevarnost, da bo obdolženec uničil sledove
kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali
ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali
storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s prepovedjo
približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče
ta ukrep.
(2) Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost od določenega
kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec spoštovati in je namerno
ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper
njega odredi pripor. O tej posledici je obdolženca predhodno vselej
treba obvestiti.
(3) Če razdaljo - oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolženec,
namerno krši z ukrepom varovana oseba, jo lahko sodišče
vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 78. člena tega zakona.
(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom;
obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec
storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in
uporabe tega ukrepa.
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Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4.b Javljanje na policijski postaji
195.b člen

37. člen

(1) Če obstaja bojazen, da se bo obdolženec med postopkom
skril ali odšel neznano kam ali v tujino, lahko sodišče odloči, da se
mora vsakodnevno ali občasno, ob določenih urah javljati na
policijski postaji, na katerem področju stalno ali začasno prebiva
ali se nahaja v trenutku odločanja o uporabi ukrepov za zagotovitev
njegove navzočnosti. Sklep se vroči obdolžencu in pošlje pristojni
policijski postaji.

Za 199. členom se doda nov naslov in člen 199.a, ki se glasi:
»5.a Hišni pripor
199.a člen
(1) Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka 201.
člena, vendar odreditev pripora ni neogibno potrebna za varnost
ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper
obdolženca odredi hišni pripor. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali
odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policijski postaji, na
območju katere se izvaja ukrep.

(2) Če se obdolženec ne javlja na policijski postaji, tako kot je
določeno v sklepu, morajo organi za notranje zadeve to nemudoma
sporočiti sodišču; sodišče lahko zoper obdolženca v primeru
namerne prekršitve obveznosti odredi pripor. O tej posledici je
obdolženca predhodno vselej potrebno opozoriti.

(2) S sklepom o odreditvi hišnega pripora sodišče določi, da se
obdolženec ne sme oddaljiti iz poslopja, v katerem stalno ali
začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo.
Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, lahko sodišče
omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma
ga ne oskrbujejo.

(3) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom;
obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec
storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in
uporabe tega ukrepa.
(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, časa
trajanja, podaljšanja in odprave ukrepov iz prejšnjega in tega
člena smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu.

(3) Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, sme
sodišče izjemom^ dovoliti, da se za določen čas oddalji iz
prostorov, kjer se" izvaja hišni pripor, kadar je to neizogibno
potrebno, da si zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine, ali
za opravljanje dela. O tem sodišče obvesti policijsko postajo, na
območju, katere se izvaja ukrep.

(5) O podaljšanju ukrepov iz prejšnjega in tega člena pred vložitvijo
obtožnice odloča po uradni dolžnosti ali na predlog državnega
tožilca vselej preiskovalni sodnik.«.

(4) V primeru, da se obdolženec brez dovoljenja sodišča oddalji iz
poslopja, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma javne
ustanove za zdravljenje ali oskrbo ali pa to stori izven dovoljenega
časa, lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledici je
potrebno obdolženca vselej predhodno opozoriti.

34. člen
Besedilo 196. člena postane prvi odstavek tega člena. Doda se
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ob izpolnjenih pogojih za odreditev pripora samo iz razloga
ponovitvene nevarnosti (tretja točka prvega odstavka 201. člena
Zakona o kazenskem postopku) sej , razen v primeru, ko gre za
kazniva dejanja iz petnajstega, devetnajstega, dvajsetega,
enaindvajsetega, sedemindvajsetega, osemindvajsetega,
devetindvajsetega, tridesetega, triintridesetega, štiriintridesetega
in petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika Republike
Slovenije, za katera je predpisana kazen pet ali več let zapora,
obdolženca ob dani varščini in obljubi, da kaznivih dejanj ne bo
ponavljal, da poskušanega kaznivega dejanja ne bo dokončal
oziroma da ne bo storil kaznivega dejanja, s katerim je grozil,
lahko pusti na prostosti oziroma izpusti, če je že v priporu.«.

(5) Sodišče nadzoruje izvajanje ukrepa hišnega pripora samo ali
preko organov za notranje zadeve. Organi za notranje zadeve
smejo vsak čas, tudi brez zahteve sodišča preverjati izvajanje
ukrepa hišnega pripora, o morebitnih kršitvah ukrepa pa brez
odlašanja obvestiti sodišče.
(6) Če v tem členu ni drugače določeno se glede odreditve, časa
trajanja, podaljšanja in odprave hišnega pripora, kot tudi glede
vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o priporu.
(7) O podaljšanju hišnega pripora pred vložitvijo obtožnice odloča
na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika ali državnega
tožilca vselej senat (šesti odstavek 25. člena). S predlogom mora
biti seznanjen obdolženec, če ima zagovornika, pa tudi ta, v roku
iz drugega odstavka 205. člena tega zakona.«.

35. člen
V 197. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi;
»(4) Če obdolženec ponovi kaznivo dejanje, dokonča poskušeno
kaznivo dejanje ali stori kaznivo dejanje, s katerim je grozil, se
lahko pripre. Z dano varščino se ravna po prejšnjem odstavku.«.

38. člen

36. člen

Drugi in tretji odstavek 201. člena postaneta prvi in drugi odstavek.
V drugi točki novega prvega odstavka se beseda »preiskavo«
nadomesti z besedami »potek kazenskega postopka«. Tretja
točka se spremeni tako, da se glasi:

V prvem odstavku 198. člena se za besedo »obdolženec« vstavi
beseda »lahko«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»3) če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo kaznivo
dejanje storjeno in njene osebne lastnosti, prejšnje življenje, okolje
in razmere v katerih živi ali kakšne druge posebne okoliščine
kažejo na nevarnost, da bo ponovila kaznivo dejanje, dokončala
poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim
grozi.«.

>•(3) V primeru, ko je bila varščina dana na podlagi drugega
odstavka 196. člena, preneha, ko je kazenski postopek
pravnomočno končan. Z varščino se ravna enako kot v prejšnjem
odstavku.«.
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»204.a člen

»(3) Kot posebne okoliščine iz prve do tretje točke prvega
odstavka tega člena se štejejo zlasti obdolženčeve kršitve ukrepov
iz 195., 195.a, 195.b, 196. in 199.a člena.«.

(1) Takoj po zaslišanju mora državni tožilec izjaviti, ali bo zahteval
uvedbo kazenskega postopka ter predlagal pripor ali katerega
od nadomestnih ukrepov iz tega poglavja.

39. člen

(2) Če državni tožilec napove postopanje v smislu prejšnjega
odstavka tega člena, mora obrazložiti okoliščine, ki lahko vplivajo
na odločitev o posameznih ukrepih. Obdolženec in njegov
zagovornik lahko pri odgovoru na izvajanje državnega tožilca
podajata svoje predloge in stališča.

t
Na koncu prvega odstavka 202. člena se pika črta in doda
besedilo: »na predlog državnega tožilca.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(3) Ko se stranke izjavijo o vseh vprašanjih, ki lahko vplivajo na
odločitev o uporabi ukrepov iz tega poglavja, preiskovalni sodnik
odloči o predlogih strank.

»(2) Pripor se odredi s pisnim sklepom, ki obsega: ime in priimek
tistega, ki mu je odvzeta prostost; kaznivo dejanje, ki ga je
obdolžen; zakonski razlog za pripor; pouk o pravici do pritožbe;
obrazložitev vseh odločilnih dejstev, ki so narekovala odreditev
pripora, pri čemer mora preiskovalni sodnik določno navesti
razloge, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo
dejanje, obrazložiti odločilna dejstva iz 1. do 3. točke prvega
odstavka prejšnjega člena in povedati, zakaj je odreditev pripora
v konkretnem primeru neogibno potrebno za varnost ljudi oziroma
potek postopka.«.

(4) Če je bil zoper obdolženca odrejen pripor in če državni tožilec
v oseminštiridesetih urah od ure, ko je bil obveščen o priporu, ne
vloži pisne zahteve za uvedbo kazenskega postopka, preiskovalni
sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti.«.
42. člen
Na koncu drugega odstavka 205. člena se doda besedilo: »S
predlogom morata biti najmanj tri dni pred iztekom roka iz tega
odstavka seznanjena obdolženec in njegov zagovornik, ki se
lahko pred odločitvijo sodišča izjavita o navedbah v predlogu ali
pa preiskovalni sodnik opravi poseben narok.«.

V tretjem odstavku se beseda »štiriindvajsetih« nadomesti z
besedo »oseminštiridesetih«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

43. člen

»(7)) V primerih iz petega odstavka tega člena lahko preiskovalni
sodnik ob zahtevi, naj o predlogu državnega tožilca za odreditev
pripora odloči senat, vselej odredi katerega izmed nadomestnih
ukrepov iz tega poglavja.«.

Naslov 7. točke XVII. poglavja ter členi 209. do 213. se nadomestijo
z novim naslovom in členi 209. do 213.d, ki se glasijo:
»7. Izvrševanje pripora

40. člen

209. člen

V prvem odstavku 203. člena se črta zadnji stavek.

(1) Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in
dostojanstvo pripornika. S pripornikom je treba ravnati humano
ter varovati njegovo telesno in duševno zdravje.

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Preiskovalni sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta prostost,
brez odlašanja, najkasneje pa v oseminštiridesetih urah, odkar
mu je bila oseba pripeljana, zaslišati.

(2) Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki so
potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo
uspešni izvedbi postopka.

(3) Če si tisti, ki mu je vzeta prostost, ne vzame zagovornika v
štiriindvajsetih urah od ure, ko je bil poučen o tej pravici, ali izjavi,
da si zagovornika ne bo vzel, mu ga postavi sodišče po uradni
dolžnosti.

210. člen
(1) Pripomik se sprejme v zavod, v katerem se prestaja pripor (v
nadaljnjem besedilu: zavod), na podlagi pisnega sklepa o priponi.

(4) Preiskovalni sodnik v primerih iz prejšnjih odstavkov tega
člena s sklepom odredi pridržanje za potreben čas, vendar najdalj
za oseminštirideset ur od ure, ko mu je bila pripeljana oseba, ki ji
je bila vzeta prostost. Za pritožbo zoper ta sklep se smiselno
uporablja določba sedmega odstavka 157. člena.«.

(2) Zavod lahko sprejme pripornika tudi brez pisnega sklepa,
vendar mora pristojno sodišče najpozneje v štiriindvajsetih urah,
odkar je pripornik v zavodu, poslati zavodu pisni sklep o priporu.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorni delavec
zavoda napraviti uradni zaznamek, v katerem navede pristojno
sodišče, ki je zahtevalo sprejem, ter datum in uro sprejema
pripornika v zavod.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pridržanje po prejšnjem odstavku se izvršuje v prostorih za
pripor.«.

(4) Če zavod v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme pisnega
sklepa o priporu, izpusti pripornika in o tem obvesti pristojno
sodišče.

41. člen
Za 204. členom se doda nov 204.a člen, ki se glasi:
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211. člen

(3) Pripornik ima pravico do plačila za opravljeno delo. Minister,
pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način in višino plačila.

(1) Zaradi zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora zavod
zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o pripornikih.

213. b člen

(2) Zbirka podatkov iz tega člena obsega:
1. podatke o identiteti pripomika in o njegovem osebnem stanju,
2. podatke o sklepu o priporu,
3. podatke o delu, ki ga opravlja med priporom,
4. podatke o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziroma
odpravi pripora,
5. podatke o obnašanju pripornika in o disciplinskih ukrepih.

(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo,
in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvom nekoga, ki ga
on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah hišnega reda zavoda
bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi zdravnik in drugi.
Posamezni obiski se smejo prepovedati, če bi zaradi tega lahko
nastala škoda za postopek.

(3) Podatki iz zbirke podatkov se shranjujejo in uporabljajo, dokler
traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo in se hranijo
trajno.

(2) Diplomatski in konzularni predstavniki tuje države imajo
pravico, da z vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja
preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikom, ki
je državljan njihove države.

(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena zavod posreduje
centralni evidenci pripornikov, drugim uporabnikom pa samo, če
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom oziroma na podlagi
pismene privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se
podatki nanašajo.

(3) Varuh človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko
pripornika obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega
obveščanja in nadzorstva preiskovalnega sodnika ali nadzorstva
nekoga, ki ga ta določi. Pisanj, ki jih pripornik pošilja Uradu varuha
človekovih pravic, ni dopustno pregledovati.

(5) Minister, pristojen za pravosodje izda predpis, s katerim
podrobneje opredeli podatke iz drugega odstavka tega člena.

(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami zunaj
zavoda z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega sodnika, ki
opravlja preiskavo. Ta lahko priporniku prepove pošiljanje in
sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje stikov, ki so
škodljivi za postopek, ne sme pa mu prepovedati, da bi poslal
prošnjo ali pritožbo.

212. člen
(1) Pripornik prestaja pripor v posebnih prostorih za pripor oziroma
v ločenem zaprtem delu zavoda za prestajanje kazni zapora ali
njegovega oddelka.

(5). Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pravice iz
prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik senata.

(2) V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki niso istega
spola. Praviloma tudi ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki so
sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki prestajajo
kazen, s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne smejo biti
osebe, ki so obdolžene za kaznivo dejanje v povratku, priprte v
istem prostoru z drugimi priporniki, na katere bi lahko škodljivo
vplivale.

213. c člen
(1) Pripornik se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinski prestopek. Disciplinsko kazen sme izreči preiskovalni sodnik oziroma
predsednik senata.
(2) Disciplinski prestopki so:
- fizični napad na sopripornika, delavca zavoda ali drugo uradno
osebo,
- izdelovanje, sprejemanje ali vnašanje predmetov za napad ali
pobeg,
- vnašanje in izdelovanje alkoholnih pijač in narkotikov ter njihovo
razpečevanje,
- kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požarom,
eksplozijo in drugimi naravnimi nesrečami,
- ponavljajoče kršitve hišnega reda zavoda,
- povzročitev večje materialne škode namenoma ali iz hude
malomarnosti,
- žaljivo in nedostojno obnašanje.

(3) Zaradi varnosti, reda in discipline ali uspešne in racionalne
izvedbe kazenskega postopka, lahko pristojno sodišče premesti
pripornika iz enega v drug zavod na predlog upravnika zavoda, v
katerem je pripornik.
213. člen
Pripornik sme med prestajanjem pripora imeti pri sebi in uporabljati
stvari za osebno rabo, za vzdrževanje higiene, sredstva za
spremljanje javnih medijev, tiskovine, strokovno in drugo literaturo,
denar in druge predmete, ki glede na velikost in količino omogočajo
funkcionalno bivanje v bivalnem prostoru in ne motijo
sopripornikov. Ostali predmeti se ob osebnem pregledu pripornika
ali med prestajanjem pripora odvzamejo in shranijo.

(3) Za disciplinske prestopke se lahko izrečejo disciplinske kazni
prepovedi ali omejevanja obfskov in dopisovanja. Omejitev ali
prepoved obiskov ne velja za obiske zagovornika, zdravnika,
varuha človekovih pravic ter za diplomatske in konzularne
predstavnike države, katere državljan je pripornik.

213. a člen
(1) Pripornik ima pravico do osemurnega nepretrganega počitka
v štiriindvajsetih urah. Poleg tega mu je potrebno zagotoviti vsak
dan najmanj dve uri gibanja na prostem.

(4) Zoper sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega člena,
je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena pritožba
na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa.

(2) Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za
vzdrževanje reda in čistoče v njegovem prostoru. Priporniku je
treba v skladu z možnostmi zavoda in pod pogojem, da to ni
škodljivo za kazenski postopek, omogočiti delo, ki ustreza
njegovim duševnim in telesnim sposobnostim. O tem odloči
preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata v sporazumu z
upravo zavoda.
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213. č člen
(1) Če s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ni
drugače določeno, se glede spremljanja, zasledovanja, nadziranja,
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vzdrževanja reda in discipline, uporabe prisilnih sredstev, osebne
preiskave in preiskave bivalnih prostorov za pripornike smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih
sankcij, in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

prenos zvoka iz posebnega prostora in druga zaščitna sredstva).

(2) Pri opravljanju uradne naloge sme pooblaščena uradna oseba
zavoda zoper pripornika uporabiti strelno orožje samo, če ne
more drugače zavarovati življenja ljudi, odvrniti od sebe
neposrednega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje ali
odvrniti napada na osebo ali objekt, ki ga varuje.

(7) Preiskovalni sodnik izda poseben sklep, s katerim zagotovi
anonimnost določeni priči. Odločitev o tem sprejme na predlog
državnega tožilca, priče ali po uradni dolžnosti. Sklep ne sme
vsebovati podatkov, ki bi lahko privedli do razkritja identitete priče.«

Preiskovalni sodnik prepove vsa vprašanja, pri katerih bi lahko
odgovori nanje razkrili identiteto priče.

47. člen

213. d člen

Četrti odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi:

(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik
okrožnega sodišča.

»(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela imenovani sodni
izvedenci, sme sodišče postaviti druge izvedence samo, če bi
bilo nevarno odlašati, če so sodni izvedenci zadržani ali če to
zahtevajo druge okoliščine.«.

(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj
enkrat na teden obiskati pripornike in jih, če misli, da je to potrebno,
tudi brez navzočnosti paznikov vprašati, kako se z njimi ravna.
Dolžan je ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo nepravilnosti,
ki jih je zapazil pri obisku zavoda. Določeni sodnik ne sme biti
preiskovalni sodnik.

48. člen
Na koncu drugega odstavka 288. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo: »kot tudi o tem, da se bo štelo, da se je
odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v osmih dneh od
dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo napovedal.«.

(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem
času obiskati pripornika, z njim govoriti in sprejemati pritožbe.«.

49. člen
44. člen

Na koncu prvega odstavka 293. člena se doda nov stavek, ki se
glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje,
da ne namerava nadaljevati pregona.«.

V 215. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Preiskava se praviloma opravlja med 6. in 22. uro«.
45. člen

50. člen

V drugem odstavku 227. člena se doda besedilo: »Če gre za
kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po 297. členu
Kazenskega zakonika, je obdolžencu treba povedati tudi, v katerih
primerih se mu mora kazen odpustiti (tretji odstavek 297. člena
Kazenskega zakonika).«.

V tretjem odstavku 311. člena se besedilo »mesec dni« nadomesti
z besedilom »tri mesece«.
51. člen
314. člen se spremeni, tako da se glasi:

V šestem odstavku se črta besedilo: »Obdolžencu postavlja
vprašanja praviloma najprej državni tožilec, nato zagovornik, na
koncu pa še preiskovalni sodnik«.

»(1) Zapisnik o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega
zapisa glavne obravnave in zapisnik o poteku glavne obravnave,
njenih bistvenih sestavinah in sprejetih odločitvah, kot je
opredeljeno v 316. in 317. členu tega zakona.

46. člen

(2) Zvočni zapis glavne obravnave se v treh delovnih dneh po
končani glavni obravnavi, če je bila obdolžencu izrečena zapoma
kazen oziroma po napovedi pritožbe v drugih primerih, v celoti
prepiše. Prepis pregleda in potrdi predsednik senata ter ga vloži
v spis kot sestavni del zapisnika o glavni obravnavi.

V 240. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»(5) Če bi zaradi razkritja identitete priče nastala utemeljena
nevarnost za njeno življenje ali življenje njenega bližnjega sorodnika
(1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena) oziroma, če je priča
neposredni izvajalec ukrepov po 150., 151. -in 155. členu tega
zakona ter 49. členu Zakona o policiji, ki ga pristojni organ odveže
dolžnosti varovanja uradne tajnosti, razkritje njene identitete ni
dopustno. V tem primeru se podatki, pridobljeni v postopku po
tretjem odstavku tega člena takoj po identifikaciji in pred
zaslišanjem priče izločijo iz spisa in hranijo kot uradna tajnost.
Njihov pregled in uporaba je dopustna samo v postopku odločanja
o pritožbi zoper sklep iz zadnjega odstavka tega člena. Od
neposrednega izvajalca ukrepov po 150., 151. in 155. členu tega
zakona ter 49. členu Zakona o policiji se praviloma ne zahteva
osebnih podatkov, ampak zadostuje, če se identificira s službenim
delovnim imenom in uradnim dokumentom, ki potrjuje njegovo
svojstvo.

(3) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski
zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo zapisniku.«.
52. člen
V prvem odstavku 315. člena se za besedo »Zapisnik« doda
besedilo »o poteku glavne obravnave«.
53. člen
Tretji odstavek 316. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zapisnik o poteku glavne obravnave se po presoji
predsednika senata vpišejo pomembne izjave strank, po potrebi

(6) Zaslišanje priče iz prejšnjega odstavka se opravi s pomočjo
tehničnih sredstev (zaščitna stena, naprava za popačenje glasu,
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pa tudi bistveni elementi izpovedb obtoženca, prič in izvedencev.«.

zagovornika.«

Četrti odstavek se črta.

V šestem odstavku, ki postane peti odstavek se v tretji vrsti
črtata besedi » ali drugega ». Za besedo »podaljša« v četrti vrsti
se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo:« pripor pa odpravi,
če spozna, da niso več podani razlogi, zaradi katerih je bil
odrejen.«.

54. člen
V 317. členu se besedi »glavni obravnavi« povsod nadomestita z
besedami: »poteku glavne obravnave«.

Sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
55. člen
60. člen

V 331. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:

V prvem odstavku 362. člena se za besedo »pritožbe« doda
besedilo: »in dolžnosti predhodne napovedi pritožbe. Pouk se
vnese v zapisnik o poteku glavne obravnave«.

»(5) Neposredno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile
žrtve kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona,
na glavni obravnavi ni dopustno. Sodišče mora v teh primerih
odločiti, da se prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju teh oseb.

61. člen
V prvem odstavku 363. člena se besedilo »v osmih dneh po
razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih dneh«
nadomesti z besedilom: »v petnajstih dneh po razglasitvi, če je
obtoženec v priporu, v ostalih primerih pa v tridesetih dneh«.

(6) Stranke lahko v primerih iz prejšnjega odstavka postavijo
posredna vprašanja. Če senat spozna, da so vprašanja
utemeljena in potrebna za razjasnitev dejanskega stanja, postopa
po določbi 338. člena tega zakona.

V tretjem odstavku se beseda »rokih« nadomesti z besedo
»roku«.

(7) Če je na glavni obravnavi potrebno zaslišati pričo, katere
identitete ni dopustno razkriti (peti odstavek 240. člena), se njeno
zaslišanje opravi s pomočjo tehničnih sredstev (zaščitna stena,
naprava za popačenje glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora
in druga zaščitna sredstva). Predsednik senata prepove vsa
vprašanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje razkrili identiteto
priče.«.

62. člen
368. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo
napovedati. Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe
oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena),
najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe.
•1!
(2) Če upravičenec do pritožbe v zakonskem roku pritožbe ne
napove, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena,
šteje, da se je odpovedal pravici do pritožbe.

56. člen
V 1. točki prvega odstavka 340. člena se za besedo »sodišču«
doda besedilo: »ali če prebivajo v tujini in na glavno obravnavo ne
pridejo, kljub temu, da so bile nanjo pravilno povabljene«.
57. člen

(3) Če nihče od upravičencev do pritožbe (367. člen) pritožbe ne
napove, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala
obrazložitev. V tem primeru tudi ni potreben prepis zvočnega
zapisa glavne obravnave.

V 347. členu se besedilo: »ne sme podati določenega predloga o
višini kazni, pač pa« nadomesti z besedilom: »lahko poda predlog
o vrsti in višini kazni, varnostnih ukrepih ter«.
58. člen

(4) Če je bila obdolžencu izrečena zaporna kazen, napoved
pritožbe ni potrebna. V tem primeru mora biti pisno izdelana sodba
vselej obrazložena.
0
(5) Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko pritožniki
že podano pritožbo umaknejo. Umik pritožbe se ne more
preklicati.«.

V 350. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbo tretjega odstavka 297. člena Kazenskega zakonika
o odpustitivi kazni je mogoče -uporabiti le v primerih, ko je
obdolženec preprečil izvršitev kaznivih dejanj iz prvega odstavka
navedenega člena, jih pravočasno naznanil oziroma razkril
organizacijo in vodilne člane združbe do konca glavne obravnave,
na kateri se obdolžencu sodi za kaznivo dejanje hudodelskega
združevanja.«.
59. člen

63. člen
Na koncu prvega odstavka 378. člena se za besedo »tožilec«
doda besedilo: »pa le, če to v pritožbi oziroma odgovoru na pritožbo
kdorkoli od njih zahteva.«.

Drugi odstavek v 361. členu postane prvi odstavek in se spremeni
tako, da se glasi:

64. člen

»(1) Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na kazen
zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke
prvega odstavka 201. člena tega zakona.«.

392. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) V primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodbe sodišča
prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje In je za pravilno
ugotovitev potrebna samo drugačna presoja že ugotovljenih
dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov ali ponovitev že
izvedenih dokazov, sodišče druge stopnje sodbe sodišča prve
stopnje ne razveljavi, ampak ravna po prvem odstavku 394.
člena.«.

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se beseda »drugi«
nadomesti z besedo »prvi«.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek se beseda
»drugega« nadomesti z besedo »prvega«. Pika na koncu
odstavka se črta in se doda besedilo: »ter obdolženca in njegovega
poročevalec, št. 55
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Dosedanja peti In šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.

71. člen
V drugem odstavku 469. člena se črtata besedi »po potrebi«.

65. člen
72. člen

V prvem odstavku 420. člena se za besedo »sme« vstavi besedilo:
»po pravnomočno končanem kazenskem postopku«.

V prvem odstavku 471. člena se besede »vzgojni ali kakšen
podoben zavod« nadomestijo z besedama »diagnostični center«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
73. člen
»(4) Ne glede na določbo prvega odstavka se sme med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, vložiti zahteva za
varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi
in podaljšanju pripora.«.

Prvi in drugi odstavek 473. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Mladoletnik mora biti priprt ločeno od polnoletnih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme sodnik za mladoletnike
izjemoma odrediti, naj bo mladoletnik priprt skupaj s polnoletnimi,
kadar je to glede na mladoletnikovo osebnost in druge okoliščine
v konkretnem primeru v njegovem interesu in v njegovo korist «.

66. člen
V 421 in 424. členu se izraz »obsojenec« na vseh mestih
nadomesti z izrazom »obdolženec« v ustreznem sklonu. Beseda
»soobtoženca« v drugem odstavku 424. člena se nadomesti z
besedo »soobdolženca«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mladoletniku, ki mu je odvzeta prostost, je treba zagotoviti nego,
varstvo in vso potrebno individualno pomoč, ki jo utegne
potrebovati glede na svojo starost, spol in osebnost.«.

67. člen
V prvem odstavku 432. člena se besedilo prvega stavka do
podpičja spremeni tako, da se glasi:

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

»(1) Pripor se sme izjemoma odrediti zoper tistega, za katerega
je utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti ali na predlog:«.

74. člen
Četrtemu odstavku 490. člena se doda besedilo: »Pri odločanju
mora upoštevati tudi uspešnost oziroma neuspešnost izvajanja
vzgojnega ukrepa in mladoletnikovo sodelovanje v njem.«.

V 2. točki prvega odstavka se besedilo od besede »let« do konca
točke nadomesti z besedilom: »ali za druga kazniva dejanja, za
katera se lahko izreče kazen zapora treh let, kadar je podan
razlog za pripor iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega
zakona.«.

75. člen
V naslovu XXVIII. poglavja se za besedo »KORISTI« vstavi
besedilo », PODKUPNIN TER UMAZANEGA DENARJA«.

V drugem odstavku se beseda »osem« nadomesti z besedo
»petnajst«.

76. člen

68. člen

Za 496. členom se doda nov 49B.a člen, ki se glasi:

Na koncu drugega stavka drugega odstavka 439. člena se pika
nadomesti z vejico In doda besedilo: »kot tudj o tem, da se bo
štelo, da se je odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v
osmih dneh od dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo
napovedal.«.

»498.a člen
(1) Denar ali premoženje Iz 252. člena In podkupnina iz 168.
člena, 247. člena, 248. člena, 267. člena, 268. člena in 269. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki se po kazenskem
zakoniku morajo vzeti, se vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski
postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za
krivega.

69. člen
V drugem odstavku 443. člena se beseda »osmih« nadomesti z
besedo »petnajstih«.

(2) Poseben sklep o tem izda na obrazložen predlog državnga
tožilca v predkazenskem postopku In med preiskavo preiskovalni
sodnik, do začetka glavne obravnave pa senat (šesti odstavek
25. člena), tudi za zadeve Iz pristojnosti okrajnega sodišča.

Četrti odstavek se črta.
70. člen
Za prvim odstavkom 466. člena se doda nov drugI odstavek, ki
se glasi:
»(2) Pod pogoji Iz prejšnjega odstavka sme državni tožilec odločiti,
da bo ovadbo zoper mladoletnika odstopil v postopek
poravnavanja. V tem postopku se smiselno uporabljajo določila
161.a člena tega zakona, v nJem pa lahko sodelujejo tudi starši
mladoletnika.«.

(3) Pred Izdajo sklepa Iz drugega odstavka tega člena mora
preiskovalni sodnik oziroma sodišče zbrati podatke in raziskati
okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev nezakonitega Izvora
denarja ali premoženja oziroma protlpravnostidane ali sprejete
podkupnine.
(4) Overjen prepis sklepa Iz drugega odstavka tega člena se
vroči lastniku odvzetega denarja ali premoženja oziroma
podkupnine, če Je ta znan.

Sedanja drugI In tretji odstavek postaneta tretji In četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se številka »drugega« nadomesti s
številko »tretjega«.
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(5) Zoper sklep iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena ima lastnik odvzetega denarja ali premoženja oziroma
podkupnine pravico do pritožbe, če meni, da za odvzem ni
zakonske podlage.«

dejanje pranja denarja ali za kaznivo dejanje v zvezi s pranjem
denarja, se podatki brez odlašanja pošljejo organu, ki je pristojen
za preprečevanje pranja denarja.«.
82. člen

77. člen

V drugem odstavku 539. člena in prvem odstavku 540. člena se
besede »ministrstvo za pravosodje« nadomestijo z besedama
»državno pravobranilstvo«.

502. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Takšno zavarovanje lahko odredi sodišče tudi v predkazenskem postopku.«.

83. člen
V prvem odstavku 546. člena se za besedo »zavarovanja« vstavi
besedilo »ali ji je bila onemogočena oziroma odložena zaposlitev,
do katere bi sicer prišlo«.
84. člen

78. člen
Za 506. členom se doda nov 506.a člen, ki se glasi:
506.a člen

V 559. členu se beseda »dveh« nadomesti z besedo »šestih«.

Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali začasno
zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma
premoženja v vrednosti premoženjske koristi, mora v teh primerih
postopati posebej hitro in z zaseženimi predmeti in premoženjem,
ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ravnati ekonomično,
racionalno in kot dober gospodar.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
85. člen
Členi 11 in 46 do 49 tega zakona se začnejo uporabljati v
osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi, do začetka uporabe
novih se uporabljajo sedanje določbe. V tem roku izda minister,
pristojen za pravosodje, podrobnejša navodila o zapisniku o glavni
obravnavi.

Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem iz prvega
odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije.«
79. člen

86. člen

507. člen se spremeni tako, da še glasi:
»(1) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se glede postopka
za uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem premoženjske koristi,
podkupnin in denarja ali premoženja nezakonitega izvora ter za
postopek za preklic pogojne obsodbe uporabljajo smiselno druge
določbe tega zakona.

Pravila o poravnavanju predpiše minister, pristojen za pravosodje
v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne
zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(2) Določila členov 498.a do vključno 506.a tega zakona, ki se
nanašajo na odvzem denarjaali premoženja nezakonitega izvora,
podkupnin in druge premoženjske koristi, se smiselno uporabljajo
tudi za odvzem premoženja v vrednosti, ki ustreza premoženjski
koristi (96. in 98. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije).«

(1) Minister, pristojen za pravosodje, v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega zakona izda podrobnejše predpise o izvrševanju
pripora.

87. člen

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list SRS, št. 22/
81), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

80. člen

88. člen

Drugi odstavek 515. člena se spremeni tako da se glasi:
»(2) V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko prošnje
za pravno pomoč pošiljajo po ministrstvu za notranje zadeve,
kadar pa gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kazniva
dejanja v zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja pa tudi po
organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja.«.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in 8/
90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), ki se nanašajo na
izvrševanje pripora.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Postopek v zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih pred
uveljavitvijo tega zakona, se izvede in dokonča po dosedanjih
določbah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS št. 63/
94).
90. člen

89. člen

»(3) Če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba,
se lahko mednarodna kazenskopravna pomoč daje tudi
neposredno med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v
predkazenskem in kazenskem postopku. Pri tem se lahko
uporabljajo sodobna tehnična sredstva, zlasti računalniško
omrežje, pripomočki za prenos slike, glasu In elektronskih
impulzov.«.

Vlada Republike Slovenije sprejme predpis Iz drugega odstavka
506.a člena v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
91. člen

81. člen

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Na koncu 518. člena se doda stavek: »Kadar gre za kaznivo
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jezikovno izboljšano in redakcijsko urejeno.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 17.6.1998, ob
obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku, na podlagi 173. člena Poslovnika
Državnega zbora sprejel sklep, naj Vlada Republike Slovenije
pripravi predlog navedenega zakona za tretjo obravnavo.

V drugi obravnavi so bili amandmirani naslednji členi (novo
oštevilčenje): 2., 6., 7., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 39., 42., 44., 45.,
50., 51., 58., 62., 65., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85. in 90.
Preostali členi so bili sprejeti v nespremenjeni vsebini. Sklepe in
stališča, ki jih je ob obravnavi predloga zakona sprejel Odbor za
notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora Republike
Slovenije in jih je Državni zbor na seji dne 17.6.1998 tudi
obravnaval, je predlagatelj skrbno, temeljito in poglobljeno proučil;
odgovori nanje so dani v amandmajski obliki.

Predlagatelj je sledil napotilu Državnega zbora Republike Slovenije
in za tretjo obravnavo pripravil Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. V predlog zakona
so vključeni amandmaji, ki jih je Državni zbor sprejel v drugi
obravnavi, členi so zaradi tega preštevilčeni, besedilo pa ponekod

150. člena je tako predlagatelj izpustil nekatera kazniva dejanja,
ki so že zajeta v 3. točki (dejanja, za katera je v zakonu predpisana
kazen zapora osmih ali več let). Predlagatelj je poenotil definicijo
ravnanja določene osebe pred storitvijo kaznivega dejanja, ki
tako v 150. kot tudi v 151. členu zajema »pripravljanje oziroma
organiziranje« izvršitve kaznivega dejanja. Enaka definicija je
uporabljena tudi v Zakonu o policiji in predlagatelj želi, da postane
pravni standard oz. pojem, ki bo zajemal fazo »ante delictum«, v
kateri bo mogoče izvajati nekatere ukrepe predkazenskega in
preiskovalnega postopka (in v kateri bo možno tudi preventivno
delovanje represivnih organov).

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K 23. členu
V 2. točki drugega odstavka 150. člena se izpusti besedilo:
"poslovne goljufije po 234.a členu,", "ponarejanje denarja po 249.
členu," in "ter ugrabitve letala ali ladje po 330. členu". Vejica za
besedama "310. členu" se nadomesti z besedo "ter".
V prvem odstavku 151. člena se za besedo "ali" vstavita besedi
"pripravlja oziroma".
Besedilo od besede "odredi" do konca odstavka se nadomesti z
besedilom "prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju ali
drugih tujih prostorih, z uporabo tehničnih sredstev za
dokumentiranje in po potrebi s tajnim vstopom v navedene
prostore."

Tretji odstavek 153. člena se prenese v 154. člen tako, da postane
tretji odstavek tega člena. V njem se črta besedilo "prepisati in
ne". Sedanja tretji in četrti odstavek 154. člena postaneta četrti in
peti odstavek.

V smeri večje in boljše zaščite človekovih pravic gredo vse ostale
predlagane spremembe. Uporaba ukrepa po 151. členu se še
naprej razgrajuje, tako, da je možno dodatno stopnjevanje: v tujem
stanovanju ali drugih tujih prostorih se odredi prisluškovanje in
opazovanje najprej od zunaj in šele po potrebi s tajnim vstopom
(fizično kršitvijo nedotakljivosti) v te prostore. V prvem odstavku
152. člena se opušča ideja, da v odredbi sodišča ni potrebno
ponavljati utemeljitve predloga državnega tožilca; jasno je tudi, da
mora biti odredba sodišča o uporabi posebnih metod in sredstev
obrazložena. Zaradi (vsaj za prizadete osebe) večje
transparentnosti s posebnimi metodami in sredstvi pridobljenega
gradiva je pomembno, da se gradivo v celoti prepiše in da se z
njim seznani tako sodišče kot tudi (pod pogoji iz drugega odstavka
154. člena) osumljenca. Edino na tak način lahko sodišče preveri,
da so mu organi za notranje zadeve preko državnega tožilca
predali celotno gradivo (saj se morajo prepisi ujemati s posnetki)
in le na tak način se lahko zagotovi uničenje vsega zbranega
materiala. Iz navedenega razloga se v tretjem odstavku 153.
člena izpušča določba, da se določeni posnetki telefonskih
pogovorov in drugih oblik komuniciranja ne smejo prepisati (ostaja
pa seveda ekskluzija teh dokazov).

Obrazložitev

K 44. členu

Predlagatelj je ponovno podrobno preučil vse določbe, ki se
nanašajo na uporabo posebnih metod in sredstev. Ugotovil je, da
je ureditev, kot je bila predlagana v drugi obravnavi, v pretežni
meri ustrezna in skladna na eni strani z zahtevami po učinkoviti
borbi proti najhujšim oblikam organiziranega kriminala, na drugi
pa z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnimi akti, ki varujejo
človekove pravice.

V petem odstavku 215. člena se doda besedilo: "Opravlja se
lahko tudi izven tako določenega časa, če se je v njem začela, pa
se do 22. ure še ni končala ali če so podani razlogi iz 218. člena
tega zakona ali če preiskovalni sodnik oceni, da bi bili lahko zaradi
odlašanja uničeni sledovi kaznivega dejanja oziroma predmeti,
pomembni za kazenski postopek, in to posebej dovoli.".

Napovedni stavek prvega odstavka 152. člena se spremeni tako,
da se glasi: "Ukrepe iz 150. in 151. člena odredi preiskovalni
sodnik na predlog državnega tožilca." Državni tožilec mora v
svojem predlogu, ki postane skupaj z obrazloženo odredbo
sestavni del kazenskega spisa, navesti:
V 2. točki prvega odstavka se pred besedo "določenih" vstavi
besedilo "v 150. oziroma 151. členu tega zakona".

členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

Nekatere pomisleke, izražene v drugi obravnavi, je bilo vendarle
potrebno upoštevati, saj so utemeljeno opozarjali na določene
pomankljivosti oziroma možnosti za boljše in natančnejše
uravnoteženje predlaganih rešitev. V 2. točki drugega odstavka
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"(6) Določbe tega in ostalih členov, ki se nanašajo na hišno in
osebno preiskavo, se smiselno uporabljajo tudi za preiskavo
skritih prostorov prevoznih sredstev.".
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(3) Overjen prepis sklepa iz prejšnjega odstavka se vroči lastniku
odvzetega denarja ali premoženja oziroma podkupnine, če je ta
znan. Če lastnik ni znan, se sklep za osem dni pritrdi na sodno
desko; po tem času se šteje, da je bila opravljena vročitev tudi
neznanemu lastniku.

Po sprejetem amandmaju Odbora za notranjo politiko in pravosodje
k 215. členu Zakona o kazenskem postopku je ostalo odprtih
nekaj vprašanj, ki jih predlagatelj rešuje z dodatkom v petem
odstavku 215. člena in z novim šestim odstavkom navedenega
zakonskega določila. Besedilo 215. člena se dopolnjuje z razlogi
in pogoji, pod katerimi se lahko hišna preiskava opravlja tudi
izven časa, določenega z amandmajem matičnega delovnega
telesa (od 6. do 22. ure). Upoštevani so razlogi nujnosti, želje
imetnika stanovanja in koluzijske nevarnosti (v tem primeru je
potrebno posebno dovoljenje preiskovalnega sodnika).

(4) Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena ima lastnik
odvzetega denarja ali premoženja oziroma podkupnine pravico
do pritožbe če meni, da za odvzem ni zakonske podlage.«
Obrazložitev

šesti odstavek pojasnjuje razliko med pooblastili organov za
notranje zadeve po 148. členu Zakona o kazenskem postopku,
ki zajemajo potreben pregled prevoznih sredstev in podrobnejšo
preiskavo, za katero je potrebna odredba sodišča. Vselej, kadar
je potrebno preiskati skrite prostore prevoznih sredstev (z
razvijačenjem, demontažo, odstranjevanjem sedežev, tapet ipd.),
se morajo za tak poseg smiselno uporabljati določbe (in kriteriji)
XVIII. poglavja Zakona o kazenskem postopku, ki veljajo tudi za
hišno oziroma osebno preiskavo.
K 75. členu
V 75. členu se besede »UMAZANEGA DENARJA« nadomestijo
z besedilom »DENARJA ALI PREMOŽENJA NEZAKONITEGA'
IZVORA«.
Obrazložitev
Gre za redakcijski amandma, ki v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije in Zakonu o kazenskem postopku neobstoječo besedno
zvezo »umazan denar« nadomešča z opisnim pojmom »denar
ali premoženje nezakonitega izvora« (ki se uporablja tudi v novem
498.a členu.).

Predlagatelj je upošteval vse izražene pomisleke, ki so se nanašali
na prenizke standarde pri varovanju načela domneve nedolžnosti
v Kazenskem postopku in varstva pravic tretjih oseb. Spremenjen
je celotni 498.a člen in še posebej njegov prvi del, ki določa temelje
za odvzem denarja ali premoženja iz 252. člena in podkupnine iz
168., 247., 248., 267., 268. in 269. člena Kazenskega zakonika
Republike Slovenije. Že uvodoma je poudarjeno, da gre za denar
ali premoženje nezakonitega izvora oziroma za protipravno (dano
ali sprejeto) podkupnino. Standarda, ki sta določena v 1. in 2. točki
prvega odstavka sta jasna in visoka: dokazani morajo biti zakonski
znaki posameznih kaznivih dejanj, ki nesporno kažejo na to, da
denar ali premoženje izvira iz kaznivih dejanj oziroma, da gre v
konkretnem primeru za protipravno nagrado, darilo, podkupnino
ali kakšno drugo premoženjsko korist. Če so izpolnjeni ti, objektivni
kriteriji, se našteti predmeti vzamejo tudi, če se kazenski postopek
iz kateregakoli zakonsko določenega razloga ne konča z
obsodilno sodbo. Tako predlagana ureditev pa popolnoma
izključuje primere, ko bi bilo ob oprostilni sodbi ali ustavitvi
kazenskega postopka odvzeto premoženje ali denar, pri tem pa
ne bi bilo z gotovostjo dokazano, da izvira iz predhodnih kaznivih
dejanj (smiselno enako velja tudi za podkupnine).
V vseh naštetih primerih je podlaga za izdajo sklepa obrazložen
predlog državnega tožilca; sklep izda sodišče, ki mora pred tem
po uradni dolžnosti zbrati podatke in raziskati vse okoliščine, ki
so pomembne za ugotovitev nezakonitega izvora denarja ali
premoženja oziroma protipravno dane ali sprejete podkupnine. V
drugi obravnavi predlagana ureditev se spreminja tudi na način,
da se poskuša z nabitjem sklepa na sodno desko obvestiti tudi
neznanega lastnika oziroma tretje osebe, ki bi lahko zatrjevale to
pravico. Seveda ostaja lastniku odvzetega denarja ali premoženja
oziroma podkupnine pravica do pritožbe zoper sklep sodišča, če
meni, da za odvzem ni zakonske podlage.

K 76. členu
498.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»498a. člen
(1) Razen v primerih, ko se kazenski postopek konča s sodbo, s
katero se obdolženec spozna za krivega, se denar ali premoženje
nezakonitega izvora iz 252. člena Kazenskega zakonika Republike
Slovenije in protipravno dana ali sprejeta podkupnina iz 168.,
247., 248., 267., 268. in 269. člena Kazenskega zakonika
Republike Slovenije, vzamejo tudi:

K 79. členu
V spremenjenem 507. členu se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

1.) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivega dejanja iz 252.
člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki kažejo na to,
da denar ali premoženje iz navedenega člena izvira iz kaznivih
dejanj, oziroma

»(3) Določbe 499. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
za predkazenski in preiskovalni postopek; pri zbiranju dokazov
in raziskovanju okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev
premoženjske koristi pa poleg organov, pred katerimi teče
kazenski postopek, sodelujejo tudi drugi organi, za katere zakon
tako določa.«.

2.) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivih dejanj iz 168.,
247., 248., 267., 268. in 269. člena Kazenskega zakonika
Republike Slovenije, ki kažejo na to, da je bila dana ali sprejeta
nagrada, darilo, podkupnina ali kakšna druga premoženjska korist.

Obrazložitev
V spremenjenem 507. členu manjka sedaj predlagana določba, ki
nakazuje na smiselno uporabo 499. člena Zakona o kazenskem
postopku tudi za predkazenski in preiskovalni postopek. Besedilo
je pomankljivo tudi v obsegu, ko ne upošteva pooblastil nekaterih
zakonov v zvezi s sodelovanjem drugih državnih organov v
kazenskem postopku.

(2) Poseben sklep o odvzemu predmetov iz prejšnjega odstavka
izda sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca; pred tem
je potrebno zbrati podatke in raziskati vse okoliščine, ki so
pomembne za ugotovitev nezakonitega izvora denarja ali
premoženja oziroma protipravno dane ali sprejete podkupnine.
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- EPA 546 - II - prva obravnava

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Janez Kopač, poslanec LDS
in g. Vili Trofenik, poslanec SLS
Ljubljana, 23. julij 1998

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. I. RS 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlagata

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporočata, da bosta kot predlagatelja na sejah delovnih
teles in zbora sodelovala mag. Janez Kopač in Vili Trofenik.

ki ga pošiljata v prvo obravnavo in sprejem.

Janez Kopač, l.r.
Vili Trofenik, l.r.

I. UVOD
S sistemsko zagotovitvijo kriterijev za dodatna sredstva iz
državnega proračuna se bo sicer realiziralo načelo, da mora
država pomagati lokalni skupnosti. Pri tem sistemska rešitev v
členu, ki opredeljuje zagotavljanje dodatnih sredstev iz državne
ravni za posamezen ukrep ali investicijo ne upošteva tudi finančne
moči posamezne občine. Iz navedenih razlogov se predlagajo
določene dopolnitve tega zakona, ki naj bi pripomogle k
objektivnejšemu določanju potrebnih sredstev za ta namen.

S sprejemom dopolnitev zakona, ki sistemsko ureja financiranje
občin v naši državi, se je ustvarila podlaga za nadaljnje delovanje
obstoječih in novih občin. Ugotovitve kažejo, da zakon v procesu
preobrazbe lokalne samouprave začasno ureja financiranje občin.
Sistemske rešitve iz samega zakona je potrebno zato v procesu
dograjevanja financiranja naših lokalnih skupnosti ustrezno
spremeniti in dopolniti.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

1. OCENA STANJA
Zakon o financiranju občin v osnovi sistemsko ureja financiranje
lokalnih skupnosti. Zaradi nadaljnje preobrazbe naše lokalne
samouprave in oblikovanja velikega števila novih občin se odpirajo
določene dileme, ki jih je sistemski zakon sicer uredil, vendar v
določbah posameznih členov premalo preciziral. Pri lokalnih
skupnostih, ki imajo manjšo finančno moč, se tako pojavljajo
določeni problemi pri financiranju nalog iz sredstev primerne
porabe in zagotavljanje dodatnih sredstev za investicije, ki so
pomembne za življenje občanov v posamezni občini.
15. september 1998

S predlagano rešitvijo, da se natančneje z zakonom opredelijo
naloge, ki naj bi jih občine financirale iz primerne porabe, se želi
pomagati novo oblikovanim občinam pri pripravi predlogov
proračunov, ki naj bi jih sprejeli občinski sveti. S sprejemom teh
rešitev bi odpadle dileme, kaj sodi v obseg nalog, ki jih posamezni
občini nalaga ustava, zakoni in sprejeti odloki občin.
Pri nadaljnji dograditvi sistemskih rešitev na področju posebnih
ukrepov ali investicij, pa se želi s predlaganimi dopolnitvami
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zagotoviti večjo pravičnost pri zagotavljanju dodatnih sredstev
občinam iz državnega nivoja.

izračunanim povprečnim deležem dohodnine na prebivalca v
državi, se posamezni občini zagotovijo naslednja dodatna
sredstva:

3.FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

če znaša delež dohodnine
na prebivalca v občini
v primerjavi z izračunanim
povprečjem na prebivalca
v državi:

Predlog zakona nima finančnih posledic.

je občina
upravičena do dodatnih
sredstev v višini do:

II. BESEDILO ČLENOV
do 50%
nad 50% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90% do 110%
nad 110% do 130%
nad 130% do 150%
nad 150%

1. člen
V zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 odločba US RS, 67/97 - odločba US RS in ???/98) se v 20. členu
doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Realizirani lastni prihodki občine za dve leti, se preračunajo na
prebivalca v občini. Ob upoštevanju izračunanega povprečnega
deleža lastnih prihodkov na posameznega prebivalca v občini z
izračunanim povprečnim deležem lastnih prihodkov na prebivalca
v državi, se posamezni občini zagotovijo naslednja dodatna
sredstva:

"Iz primerne porabe občine zagotavljajo sredstva za:
- delo občinskih organov in občinske uprave;
- izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanje,
kulture, športa, socialnega varstva, predšolske vzgoje,
zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
- izvajanja pravic narodnih skupnosti;
- izvajanje dejavnosti na področju komunale, stanovanjskega
gospodarstva, cest, kmetijstva, prostorskega planiranja in varstva
okolja;
- požarno varnost in varnost pred drugimi nesrečami;
- mrliško-ogledno službo;
- delo ožjih delov lokalnih skupnosti in društev;
- druge naloge, ki jih nalagajo posamezni zakoni ali občinski odloki."

če znaša delež lastnih
prihodkov na prebivalca
v občini v primerjavi z
izračunanim povprečjem
na prebivalca v državi:

je občina
upravičena do dodatnih
sredstev v višini do:

do 30%
nad 30% do 45%
nad 45% do 60%
nad 60% do 75%
nad 75% do 90%
nad 90% do 105%
nad 105%

2. člen
V 14. členu se določbe četrtega odstavka nadomestijo z novim
četrtim, petim in šestim odstavkom, ki se glasijo:

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%"

"Obseg dodatnih sredstev, ki jih prejme občina, se izračuna na
podlagi dejansko realizirane dohodnine posamezne občine in
lastnih prihodkov občine za preteklo in predpreteklo leto.

Sedanji peti odstavek postane sedmi.

Realizirani zneski dohodnine za dve leti, se preračunajo na
prebivalca v občini. Ob upoštevanju izračunanega povprečnega
deleža dohodnine na posameznega prebivalca v občini z

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

3. člen
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OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:
S sprejemom sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin
se je v 1. odstavku 20. člena sistemsko opredelilo, da se sredstva
phmeme porabe lahko uporabijo samo za izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog občine. Vendar pa so bila že ob obravnavi teh
določb zastavljena številna vprašanja, kaj vsebinsko sodi v obseg
nalog, ki jih nalaga ustava, zakoni in občinski odloki. Natančneje
sicer vsebinsko že opredeljuje naloge posamezne lokalne
skupnosti Zakon o lokalni samoupravi v svojih določbah, vendar
ne po konkretnih namenih, ki jih vsebinsko zajema proračun
posamezne lokalne skupnosti.

delovati s 1.1.1999 v okviru nove vodstvene in kadrovske
zasedbe. Prav tako bo zaradi lokalnih volitev prišlo tudi u dosedanjih
občinah do kadrovskih sprememb, ki bi se lahko posledično
odrazile pri težavah pri pripravi in sprejemu proračuna občine.

Zaradi natančnejše opredelitve nalog, ki naj bi jih posamezna
lokalna skupnost financirala iz svojega proračuna v okviru
razpoložljivih sredstev primerne porabe so v predlaganem členu
taksativno naštete posamezne naloge. Taka rešitev je pomembna
tudi zaradi tega, ker se je s posebnim zakonom oblikovalo v
slovenskem prostoru relativno število novih občin, ki bodo začele

K 2. členu:
S sprejetimi dopolnitvami v tem členu se je prvikrat pristopilo k
sistemskemu zagotavljanju potrebnih sredstev občinam za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij. Zaradi stimulacije
pobiranja lastnih prihodkov lokalnih skupnosti se s predlaganimi
dopolnitvami zakona skuša pravičnejše urediti bodoče
zagotavljanje potrebnih sredstev občinam. V ta namen je v
predlaganih spremembah kot dodaten stimulativen element
upoštevana višina realiziranih lastnih prihodkov posameznih občin
za predpreteklo in preteklo leto. Zaradi navedenih razlogov je bilo
potrebno ustrezno spremeniti in dopolniti lestvici, po katerih naj bi
se občinam zagotavljala dodatna sredstva v posameznem
proračunskem letu.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINAJO

posameznega prebivalca v občini z izračunanim povprečnim
deležem dohodnine na prebivalca občin v državi, se posamezni
občini zagotovijo naslednja dodatna sredstva:
če znaša delež dohodnine na
prebivalca v občini v primerjavi

20. člen
"Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljnjem besedilu:
primerna poraba).1
Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor Republike
Slovenije ob sprejemu državnega proračuna za posamezno
proračunsko leto. Primerna poraba na prebivalca se določi kot
povprečni znesek sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji."

s povprečjem teh deležev
občin v državi:
do 50%
nad 50% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90% do 110%
nad 110% do 130 %
nad 130% do 150%
nad 150%

26. člen

je občina upravičena do
dodatnih sredstev v
višini do:
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Občine, ki so na podlagi programa investicij, sprejetega za
posamezna področja na ravni države upravičene po tem členu
do dodatnih sredstev iz državnega proračuna, moraj pred
začetkom investicije dobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
finance. Pri izdaji soglasja je potrebno upoštevati investicijsko
sposobnost občine. Način in postopke za izdajo soglasja predpiše
minister, pristojen za finance.

"Občini se v državnem proračunu lahko zagotovijo dodatna
sredstva za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, kadar
obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom poseben interes
za njen razvoj.
Občina sme uporabiti sredstva iz prejšnjega odstavka le za
namene za katere so ji bila dodeljena.
Obseg dodatnih sredstev, ki jih prejme občina, lahko predstavlja
največ 70% sredstev od predvidenega obsega ukrepa ali
investicije.

O dodelitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih
ukrepov in investicij po tem členu odloča Vlada Republike Slovenije,
na predlog pristojnega ministra. Dodatne ukrepe po tem členu
sprejme Vlada Republike Slovenije tudi za izvedbo prehoda na
sistem financiranja občin po tem zakonu.

Višino dodatnih sredstev za sofinanciranje po prejšnjem odstavku
se Izračuna na podlagi zneskov dejansko realizirane dohodnine
posamezne občine za preteklo leto, izračunane na prebivalca v
občini. Ob upoštevanju izračunanega deleža dohodnine na

Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se občinam na
dvojezičnem področju iz državnega proračuna zagotovijo
sredstva za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih
pravic italijanske In madžarske narodne skupnosti."

15. september 1998
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Predlog zakona o

TRGU

VREDNOSTNIH

PAPIRJEV

(ZTVP-pz)
- EPA 563 - II - prva obravnava

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 telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 16/7-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Matej MORE, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

UVOD

Tretja skupina razlogov za sprejem novega zakona pa je pravna
ureditev nematerializiranih vrednostnih papirjev. Dematerializacija
vrednostnih papirjev pomeni nadomestitev sedanjega papirnatega
nosilca pravic z elektronskim nosilcem teh pravic. S samo
zamenjavo nosilca se vsebina pravic (pravna narava pravic) iz
vrednostnega papirja ne spremeni. Hkrati z zamenjavo nosilca
pa je potrebno prilagoditi pravila o nastanku (izdaji) in prenosu
pravic iz vrednostnega papirja, ki so izdelana ob upoštevanju
sedanjega (papirnatega) nosilca, novemu (elektronskemu)
nosilcu. Pravni temelj za izdajo vrednostnih papirjev v
nematerializirani obliki je Uredba o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur.l. RS št. 45/95), ki jo je Vlada izdala na podlagi 1. odst.
137. člena ZTVP. Odprava materialnega (papirnatega) nosilca in
nadomestitev le-tega z elektronskim nosilcem zaradi zanesljivosti
in s tem pravne varnosti pa je zahtevala vzpostavitev centralnega
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerem se
vpisujejo in shranjujejo vsi podatki o posameznem vrednostnem
papirju (izdajatelju in pravicah iz papirja) ter njegovem
vsakokratnem imetniku. Na podlagi pooblastila iz 4. odst. 137.
člena ZTVP je Vlada z Uredbo o nematerializiranih vrednostnih
papirjih določila, da je za vodenje centralnega registra pooblaščena
Klirinško depotna družba. Hkrati Uredba določa obvezno
dematerializacljo vseh vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, oziroma, ki se izdajo
na podlagi javne ponudbe. Nova pravna ureditev nematerializiranih
vrednostnih papirjev je vsebovana v predlogu zakona o
nemtarializiranih vrednostnih papirjev, ki ga je Vlada predložila v
prvo obravnavo v Državni zbor. V zakonu o trgu vrednostnih
papirjev je zato potrebno prilagoditi določbe, ki se nanašajo na
organizirano trgovanje, Izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94 - v nadaljevanju
ZTVP) je pričel veljati 13.3.1994. Strokovno delo v zvezi s pripravo
zakona je potekalo v letih 1992 in 1993, ko se je v Sloveniji šele
oblikoval koncept delovanja trga vrednostnih papirjev. Ker se je ta
koncept v času priprave zakona šele oblikoval, tudi pravne rešitve
v sedanjem ZTVP niso povsem dodelane. Takšno stanje v praksi
pri uporabi zakona povzroča številne nejasnosti in s tem povezane
probleme.
V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi
podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani (v nadaljevanju: Evropski sporazum). Državni zbor
republike Slovenije je Evropski sporazum ratificiral 14.7.1997 (Ur.l.
RS, št. 44/97), Evropski sporazum bo pričel veljati ko ga bo
ratificirala tudi vsaka od 15tih držav članic in Evropski parlament
(131. člen Evropskega sporazuma). Z uveljavitvijo sporazuma
postane Republika Slovenija zavezana zagotoviti postopno
združljivost svoje zakonodaje z zakonodajo skupnosti (70. člen
Evropskega sporazuma). Minimalni skupni standardi zakonodaje
držav članic Evropskih skupnosti so določeni zlasti v Direktivah
Evropskega sveta (v nadaljevanju: Direktiva). Najpomembnejša
področja uskladitve pa so določena že v Evropskem sporazumu,
pri čemer je za nekatera od teh področij določeno daljše prehodno
obdobje (od dveh do štirih let) uskladitve.
15. september 1998
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- zaupanje investitorjev v ta trg.

na organiziranem trgu, in storitve v zvezi z vodenjem računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev, novi ureditvi
nematerializiranih vrednostnih papirjev.

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

Vse tri skupine vzrokov (zlasti pa drugi dve) terjajo številne
spremembe sedanje ureditve in delno tudi spremembo sistematike
sedanjega zakona. Tako obširnih sprememb pa v zakonodajno
tehnični obliki novele zakona ni mogoče izvršiti, zato je Vlada
pripravila predlog novega zakona.

Temeljna načela predloga zakona, katerih namen je zagotoviti
(pravne) pogoje, ki omogočajo zanesljivo delovanje trgov
vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev v ta trg, so zato
naslednja:

V letu 1996 je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju:
Agencija) izdala 89 dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih
papirjev v skupni višini 88,42 mrd nominalne vrednosti izdaj. Javne
ponudbe vrednostnih papirjev delimo v dve skupini:

1. načelo preglednosti delovanja trgov vrednostnih papirjev:
vsakomur (vsakemu vlagatelju) morajo biti dostopni vsi podatki o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje odločitev
v zvezi z naložbami v vrednostne papirje.

- izdaje vrednostnih papirjev bank in podjetij za denarna vplačila;
- izdaje vrednostnih papirjev, ki so povezane z lastninskim
preoblikovanjem podjetij.

2. načelo varnega in skrbnega poslovanja: vse osebe, ki
profesionalno opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji
morajo te storitve opravljati v interesu njihovih strank, ki jim morajo
biti vedno vodilo, in pri tem ravnati s strokovno skrbnostjo dobrega
strokovnjaka (profesionalca).

Prvo skupino izdaj vrednostnih papirjev, ki jih je bilo mogoče vplačati
samo z denarjem, sestavlja 13 izdaj vrednostnih papirjev v skupni
višini 13,94 mrd SIT nominalne vrednosti izdaj.
V letu 1996 je bilo na organizirani trg uvrščenih 38 novih
dolgoročnih vrednostnih papirjev, in sicer 14 vrednostnih papirjev
na borzo, s 24 vrednostnimi papirji pa se je pričelo trgovati na
OTC trgu. Dne 30.12.1996 je bilo v kotaciji A in B na borzi
vrednostnih papirjev uvrščenih 44 vrednostnih papirjev (25 delnic
in 19 obveznic), na OTC trgu pa 40 vrednostnih papirjev (27
delnic in 13 obveznic. Skupni obseg naložb fizičnih in pravnih
oseb v vrednostne papirje s posredovanjem borznih posrednikov
je na dan 30.9.1996 znašal 101,3 mrd SIT (31% nominalno
povečanje glede na 1.1.1996). V letu 1996 so se najbolj povečale
naložbe strank, za katere borzno posredniške družbe opravljajo
storitve borznega posredovanja, in sicer s 31,4 mrd SIT na 53,9
mrd SIT. Njihov delež v celotni strukturi naložb predstavlja 53,2%.
Vrednost lastnih naložb borzno posredniških družb na dan
30.9.1996 je znašala 38,3 mrd SIT, kar predstavlja 37,8% vseh
naložb v vrednostne papirje. Naložbe strank, za katere borzno
posredniške družbe opravljajo storitve gospodarjenja z
vrednostnimi papirji, pa so na navedeni datum znašale 9,1 mrd
SIT oziroma 9% vseh naložb.

3. načelo poštenega trgovanja: trgovanje z vrednostnimi papirji
mora biti organizirano tako, da so vsakomur zagotovljeni enaki
pogoji za trgovanje (prepoved trgovanja na podlagi notranjih
informacij) in da se lahko zanese, da podatki o ceni in prometnosti
vrednostnih papirjev ter finančnem stanju in poslovanju izdajateljev
vrednostnih papirjev odražajo resnično stanje (prepoved
manipulacij).
4. načelo nadzora: nadzor nad ravnanji izdajateljev, udeležencev
in drugih oseb, ki delujejo na področju trgov vrednostnih papirjev,
mora opravljati neodvisna in samostojna pravna oseba z
ustreznimi pristojnostmi, ki ji omogočajo učinkovito opravljanje
nadzora z namenom zagotavljanja prej opisanih ciljev.
3. Pravna ureditev v pravu Evropske skupnosti
3.1. Evropski sporazum
V skladu s 45. členom Evropskega sporazuma mora Republika
Slovenija na svojem ozemlju družbam in državljanom držav članic
Evropske skupnosti omogočati ustanavljanje podjetij (bodisi v
obliki pravnih oseb hčerinskih družb ali v obliki podružnic) pod
pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, ki veljajo za njene družbe
oziroma državljane (načelo nacionalne obravnave) oziroma
neposredno opravljanje dejavnosti. Ena od izjem k temu pravilu,
določena v prilogi IXa k Evropskem sporazumu, velja za finančne
storitve borznega posrednika. Za opravljanje teh storitev mora
Republika Slovenija zagotoviti pogoje z iztekom triletnega
prehodnega obdobja.

2. Cilji in načela zakona
Cilj predloga zakona je na sistemsko zaokrožen način urediti
področje trga vrednostnih papirjev v RS, ki bo v čim večji meri
upošteval ureditev, ki jo poznajo države članice EU ter na tak
način omogočiti nadaljnji razvoj trga vrednostnih papirjev.
Trg vrednostnih papirjev je pomemben del trga kapitala in s tem
finančnega sistema, katerega delovanje zagotavlja izdajateljem
(na primer gospodarskim subjektom) pomemben finančni vir, ki
je alternativa finančnim virom v obliki bančnih kreditov. Po drugi
strani pa z zornega kota investitorjev naložbe v vrednostne papirje
predstavljajo pomembno obliko naložb, ki so alternativa naložbam
v bančne denarne depozite.

3.2. Direktive
Področje primarnega trga vrednostnih papirjev ureja Direktiva o
prospektih za javne ponudbe (89/298/EEC), ki določa podatke o
pravnem in finančnem položaju izdajatelja, ki jih mora razkriti (v
obliki prospekta) izdajatelj, ki prodaja vrednostne papirje na podlagi
javne ponudbe širokemu krogu investitorjev.

Oba segmenta trga kapitala, torej tako trg vrednostnih papirjev
kakor tudi trg denarja, sta enako pomemben del finančnega
sistema, katerega funkcija je (zgoščeno in poenostavljeno
povedano) zbiranje (koncentracija) prihrankov in usmerjanje teh
prihrankov v investicije in s tem gospodarski razvoj. Delovanje
trga kapitala tako predstavlja pomemben (makro) ekonomski
interes vsake države. Zaradi uresničevanja funkcije trga
vrednostnih papirjev, je interes vsake države zagotoviti:

Temeljna načela (pravila) obnašanja pri trgovanju z vrednostnimi
papirji, so določena v Evropskem kodeksu obnašanja na področju
trgovanja z vrednostnimi papirji (priloga priporočilu 77/534/EEC).
Temeljna načela so razvrščena v dve skupini: Prva skupina
temeljnih načel določa pravila poštenega ravnanja pri trgovanju,
druga skupina pa pravila popolnega in pravočasnega razkritja

- trdnost (stabilnost) in zanesljivo delovanje trga vrednostnih
papirjev;
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2.2. pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev;
2.3. pravila o obvladovanju tveganj, ki jim je borzno posredniška
družba izpostavljena. Namen teh pravil je preprečiti, da bi bila
zaradi tveganj, ki jim je borzno posredniška družba pri opravljanju
storitev izpostavljena, ogrožena varnost sredstev investitorjev, s
katerimi v zvezi z opravljanjem storitev razpolaga, oziroma varnost
finančnega sistema zaradi tveganj, ki so povezana z morebitno
neizpolnitvijo obveznosti borzno posredniške družbe iz poslov, ki
jih sklepa za svoj račun. Ta pravila zato obsegajo zlasti pravila o:
- minimalni kapitalski ustreznosti;
- najvišji dopustni izpostavljenosti BPH do posameznih oseb;
- oblikovanju splošnih in posebnih rezervacij za kritje morebitnih
izgub iz poslovanja.
Pravila o obvladovanju tveganj finančnih organizacij, ki se
ukvarjajo z investicijskimi storitvami, so urejena v Direktivi o
kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in denarnih zavodov
(93/6/EEC). Delno pa se tudi za finančne organizacije, ki niso
banke, v zvezi z obvladovanji tveganj in nadzorom nad tem,
uporabljajo naslednje Direktive: Direktiva o solventnostnem
razmerju za denarne zavode (89/647/EEC), Direktiva o
spremljanju in kontroli velikih izpostavljenosti (92/121/EEC),
Direktiva o letnih obračunih in konsolidiranih obračunih bank in
drugih finančnih ustanov (86/635/EEC) in Direktiva o nadzoru
denarnih zavodov na konsolidiranem temelju (89/646/EEC).
2.4. pravila o načinu opravljanja storitev (prudential rules). Pravila
se nanašajo na notranjo organizacijo ter vodenje poslovnih knjig.
Ta pravila obsegajo zlasti (10. člen Direktive 93/22/EEC) naslednje
zahteve, ki jih mora zagotoviti borzno posredniška družba:
- zagotoviti mora izvajanje ustreznih administrativnih in
računovodskih postopkov, ustrezen nadzor in zavarovanje v zvezi
z elektronskimi obdelavami podatkov, in zadostne notranje
nadzorne mehanizme, ki obsegajo tudi pravila o trgovanju za
račun zaposlenih;
- zagotoviti mora, da se "lastninska" pravica na vrednostnih papirjih,
ki jih je kupila za račun stranke, prenese na stranko (opomba:
ta pravila pri nas delno zagotavlja že način vodenja računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri klirinško depotni
družbi):
- zagotoviti mora, da se denarna sredstva strank vodijo tako, da
so zaščitene pravice strank na teh sredstvih, in "ne sme uporabljati
denarnih sredstev strank za svoj račun;
- zagotovi mora takšen način vodenja knjig in drugih podatkov o
izvršenih transakcijah, da je mogoč nadzor nad spoštovanjem
vseh pravil v zvezi z opravljanjem storitev;
- zagotoviti mora takšno notranjo organizacijo, da so tveganja, da
bi prišlo do nasprotja med interesi stranke in borzno posredniške
družbe omejena na najmanjšo možno mero.

vseh informacij, pomembnih za pregledno trgovanje z
vrednostnimi papirji.
Temeljna načela so podrobneje razčlenjene v Direktivah, ki so
navedene v nadaljevanju.
Podoročje sekundarnega trga in razkritja pomembnih informacij
urejajo naslednje Direktive:
- Direktiva 77/279/EEC o uvrščanju na borzo (spremembe in
dopolnitve: 82/148/EEC in 88/627/EEC) določa minimalne pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati izdajatelji in vrednostni papirji za uvrstitev
na borzo,
- Direktiva 80/390/EEC o prospektu za borzno kotacijo
(spremembe in dopolnitve: 82/142/EEC, 87/345/EEC, 90/211/EEC
in 94/18/EEC) ureja vsebino in dostopnost prospekta za borzno
kotacijo;
- Direktiva 82/121/EEC določa informacije, ki jih morajo redno
objavljati izdajatelji, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v borzno
kotacijo,
- Direktiva 88/627/EEC predpisuje informacije, ki jih je potrebno
objavljati, kadar posamezna oseba oziroma skupina povezanih
oseb pridobi določen (kvalificirane) deleže delnic z glasovalno
pravico, ki so uvrščene v borzno kotacijo.
/
Prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij ureja Direktiva
o notranjem trgovanju (89/592/EEC).
Pravna ureditev storitev (dejavnosti) v zvezi z vrednostnimi papirji
je opredeljena v Direktivi o investicijskih storitvah na področju
vrednostnih papirjev (93/22/EEC). Predmet ureditve so storitve v
zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih finančne organizacije opravljajo
za tretje osebe. Cilj Direktive (in s tem namen pravnega urejanja)
je namreč zaščita investitorjev in s tem posredno integritete
finančnega trga. Zaradi dosege tega namena so finančne
organizacije, ki opravljajajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji
za tretje osebe subjekt posebnega nadzora.
Za finančne organizacije, ki oprav1j#j#i«toritve v zvezi z
vrednostnimi papirji za tretje osebe, se zato ne štejejo zlasti:
- osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji
izključno za obvladujočo oziroma hčerinsko družbo;
- osebe, ki opravljajo drug poklic (npr. odvetniki)
in nudijo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji (npr. svetovanje) v
zvezi z opravljanjem tega drugega poklica;
- centralna banka in vladne institucije, ki opravljajo te storitve v
zvezi z upravljanjem z javnim dolgom;
- osebe, ki samo sprejemajo in posredujejo naloge za izvrševanje
storitev (npr. nakup ali prodaja) in ki ne razpolagajo z denarnimi
sredstvi oziroma vrednostnimi papirji strank.

2.5. pravila ravnanja borzno posredniških družb (rules of conduct - 11. člen Direktive 93/22/EEC)): pravila obsegajo prisilno
pravne norme (zapovedne in prepovedne), katerih namen je
zaščita interesov stranke v razmerju do borzno posredniške
družbe. Med pravila ravnanja pa sodijo tudi pravila, katerih
neposredni subjekt varsta je integriteta trga. To so naslednja
pravila:
- prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij;
- prepoved manipulacije cen.

Zaradi zagotovitve učinkovitega nadzora nad opravljanjem
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji za tretje osebe mora pravo
določiti:
1. katere so storitve, ki so predmet posebnega nadzora (vrste
storitev);
2. pogoje za opravljanje teh storitev:

3. nadzor nad opravljanjem storitev. Nadzor nad opravljanjem
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji obsega naslednji skupini
subjektov:
- borzno posredniške družbe (licencirani subjekti);
- osebe, ki brez licence opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi
papirji.
Glede na način nadzora pa je potrebno razlikovati:
- pasivni nadzor: način (sredstvo) pasivnega nadzora je obveznost

2.1. pravni status subjekta, ki te storitve lahko opravlja (borzno
posredniške družbe) - statusno pravne določbe, ki uredijo:
- pravno organizacijsko obliko (d.o.o. oziroma d.d.)
- lastniško strukturo
- minimalno višino osnovnega kapitala ("ustanovni kapital")
- kadrovske pogoje za člane uprave in brokerje
(osebe, ki izvršujejo naloge investitorjev in opravljajo svetovanje
investitorjem v zvezi z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev);
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dolžni plačevati vsi licencirani subjekti, ter taks za odločanje v
posamičnih zadevah, zagotavlja Agenciji lastne vire sredstev, za
izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti proračunskih virov.

poročanja borzno posredniških družb;
- zunanji nadzor, ki obsega revidiranje izkazov in poslovanja
borzno posredniških družb;
- aktivni nadzor: pregled poslovanja neposredno s strani nadzorne
institucije.

Glede na dejstvo, da Evropski sporazum zahteva nediskriminatomo obravnavo tujcev pri ustanavljanju hčerinskih družb in
podružnic, oziroma v zvezi z neposrednim opravljanjem dejavnosti
uveljavlja načelo nacionalne obravnave, predlagatelj meni, da je
potrebno predlagani zakon čim hitreje sprejeti. Le na tak način bo
namreč mogoče zapolniti pravno praznino, ki bi lahko nastala v
primeru, da bi Evropski sporazum začel veljati, ne da bi bila pred
tem sprejeta nova zakonodaja, ki določa pogoje, pod katerimi
lahko tujci opravljanjo dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji v
Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru (če torej zakon ne bo
sprejet pred uveljavitvijo evropskega sporazuma) se bo na podlagi
8. člena Ustave RS neposredno uporabljal Evropski sporazum.

Dodatne zahteve v zvezi z nadzorom, zlasti v primeru finančnih
skupin, pa določa Direktiva 95/26/EC, ki dopolnjuje Direktivo 93/
22/EEC.
4. Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za
izvrševanje zakona, in drugih posledic uveljavitve
zakona
Ker predlog zakona v obliki letnih nadomestil za nadzor, ki so jih

(2) Serijski vrednostni-papirji so vrednostni papirji istega
izdajatelja, ki so izdani istočasno in iz katerih izhajajo enake pravice
in obveznosti.

BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE

(3) Dolžniški vrednostni papirji po tem zakonu so obveznice in
drugi serijski vrednostni papirji, ki niso delnice.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

(4) Tržni vrednostni papirji po tem zakonu so vrednostni papirji, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu. Drugi vrednostni papirji
so netržni vrednostni papirji.

1. člen
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti,
določene s:

Prodaja vrednostnih papirjev
4. člen

1. tem zakonom;
2. zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list Republike Slovenije, št. 6/94, 25/97, pop. 32/97 in 10/
98 - v nadaljnjem besedilu: ZISDU);
3. zakonom o prevzemih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/
97 - v nadaljnjem besedilu: ZPre).
(2) Svoje naloge in pristojnosti izvršuje Agencija z namenom
zagotoviti spoštovanje določb zakonov iz prvega odstavka tega
člena in na njihovi podlagi izdanih predpisov, ter s tem ustvariti
pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in
zaupanje vlagateljev v te trge.

Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih papirjev
na podlagi izdajateljeve ponudbe ob izdaji vrednostnih papirjev.
Vse ostale prodaje vrednostnih papirjev so nadaljnje prodaje.
Javna prodaja vrednostnih papirjev
5. člen
(1) Prva javna prodaja vrednostnih papirjev je prodaja na podlagi
izdajateljeve javne ponudbe vrednostnih papirjev.

Prilagajanje tolarskih zneskov

(2) Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev je prodaja
vrednostnih papirjev na podlagi imetnikove javne ponudbe
vrednostnih papirjev in prodaja vrednostnih papirjev, sklenjena
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

2. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije spremeni tolarske
zneske, določene v 80. členu in drugem odstavku 117. člena tega
zakona, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju
Banke Slovenije za več kot 10 %.

Nejavna prodaja vrednostnih papirjev
6. člen
Pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev, ki niso sklenjene na način
iz prvega oziroma drugega odstavka 5. člena tega zakona so
nejavne prodaje.

2.TEMELJNE DOLOČBE
Vrednostni papirji

Javna ponudba vrednostnih papirjev

3. člen

7. člen

(1) Vrednostni papirji po tem zakonu so delnice, obveznice in
drugi serijski vrednostni papirji.
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oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k vpisu vrednostnih
papirjev ob prvi prodaji oziroma k nakupu vrednostnih papirjev ob
nadaljnji prodaji. Javno ponudbo vrednostnih papirjev je dopustno
opraviti samo po postopku in pod pogoji določenimi v tem zakonu.

člena, ki niso bili sprejeti v kotacijo na borzi.
(6) Sprejem v borzno kotacijo je odločitev borze o uvrstitvi
vrednostnega papirja, ki izpolnjuje v tem zakonu in aktih borze
določene pogoje, na borzni trg.

(2) Izdajatelj vrednostnih papirjev lahko opravi prvo prodajo
vrednostnih papirjev le kot prvo javno prodajo, če ni s tem zakonom
drugače določeno. Za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev
mora izdajatelj pridobiti dovoljenje Agencije.

Borzno posredniška družba in banka
11. člen
(1) Borzno posredniška družba po tem zakonu je gospodarska
družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje
Agencije za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

Javna družba
8. člen

(2) Banka po tem zakonu je banka, ki je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.

(1) Javna družba po tem zakonu je družba oziroma druga pravna
oseba - izdajatelj vrednostnih papirjev, ki je uspešno opravila
prvo javno prodajo teh vrednostnih papirjev v skladu z določbami
tega zakona oziroma pridobila dovoljenje Agencije za organizirano
trgovanje. Vse ostale pravne osebe so nejavne družbe.

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na borzno posredniške
družbe, se uporabljajo tudi za banke iz četrtega odstavka tega
člena, če ni v tem zakonu drugače določeno.

(2) Javna družba je dolžna poročati o svojem finančnem in
pravnem položaju ter poslovnih dogodkih, ki bi lahko pomembneje
vplivali na ceno vrednostnega papirja z vsebino in na način določen
v tem zakonu.

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se za banke
ne uporabljajo določbe 6. poglavja, razen če zakon, ki ureja bančno
poslovanje, ne določa drugače.

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se v
primeru, kadar je izdajatelj vrednostnih papirjev Republika
Slovenija ali Banka Slovenije, ne uporabljajo določbe 4. poglavja
tega zakona.

Povezane osebe
12. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe,
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo
poslovno politiko oziroma 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.

Organiziranje trgovanja
9. člen
(1) Trgovanje z vrednostnimi papirji lahko organizira samo pravna
oseba, ki je po določbah tega zakona pridobila dovoljenje Agencije
za organiziranje trgovanja (v nadaljnjem besedilu: borza).

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

(2) Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v
skladu z določbami tega zakona o trgovanju na organiziranih
trgih vrednostnih papirjev.

1. kot ožji družinski člani;

(3) Nihče drug, razen borze, ne sme organizirati trgovanja z
vrednostnimi papirji.

2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj
20% glasovalnih pravic;

(4) Za organiziranje trgovanja se šteje vsako organiziranje pogojev
za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih.
Organizirani trg

3. tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki se
štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj,
posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju vsake od njiju z najmanj 20% glasovalnih pravic;

10. člen
(1) Organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev,
ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem
trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani
pristojnih organov.

4. tako, da tvorijo pogodbeni koncem ali koncem z razmerjem
enakopravnosti po Zakonu o gospodarskih družbah;

(2) Organizirana trga vrednostnih papirjev sta borzni trg in prosti
trg-

5. kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri
opravljajo to funkcijo, in ožji družinski člani te osebe.

(3) Z vrednostnimi papirji se lahko trguje na organiziranih trgih
samo, če je izdajatelj uspešno opravil prvo javno prodajo teh
vrednostnih papirjev v skladu z določbami tega zakona oziroma
pridobil dovoljenje Agencije za organizirano trgovanje.

(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se
štejejo
1. zakonec oziroma izvenzakonski partner te osebe;

(4) Borzni trg je organizirani trg vrednostnih papirjev, na katerem
se trguje s tistimi vrednostnimi papirji iz tretjega odstavka tega
člena, ki so bili sprejeti v kotacijo na borzi.

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

(5) Prosti trg je organizirani trg vrednostnih papirjev, na katerem
se trguje s tistimi vrednostnimi papirji iz tretjega odstavka tega

3. druge osebe, ki z osebo živijo v skupnem gospodinjstvu.
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(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je
odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu zakona, ki ureja
gospodarske družbe.

Pojem javne ponudbe

Posredna pridobitev

Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog oseb
naslovljeno javno objavljeno vabilo k vpisu vrednostnih papirjev
ob prvi prodaji oziroma k nakupu vrednostnih papirjev ob nadaljnji
prodaji.

16. člen

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

3.2. Prva prodaja vrednostnih papirjev
3.2.1. Splošno

(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.

Obvezna javna ponudba
17. člen
(1) Prva prodaja vrednostnih papirjev se lahko opravi le na podlagi
javne ponudbe in po postopku določenim s tem zakonom, če ni v
tem poglavju drugače določeno.

Oseba države članice in tuja oseba
14. člen

(2) Dolžniški vrednostni papirji, izdani na podlagi prve prodaje, ki
ni bila opravljena na podlagi javne ponudbe in po postopku
določenim s tem zakonom, čeprav bi bila javna ponudba obvezna,
so nični.

(1) Oseba države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) je fizična
oseba, ki ima bivališče na območju države članice oziroma pravna
oseba s sedežem na območju države članice.

Prva prodaja brez javne ponudbe

(2) Tuja oseba po tem zakonu je oseba, ki ima sedežem oziroma'
bivališče izven območja Republike Slovenije in izven območja
države članice.

18. člen
(1) Za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna
ponudba v primeru:

3. JAVNA PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1. simultane ustanovitve delniške družbe,
2. ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ petdesetim
vnaprej znanim osebam,
ki se zavežejo, da bodo odkupile celotno
r
izdajo,
'
itsjlvst."1'
3. kadar so posamezni ponujeni vrednostni papirji glasijo na
nominalni znesek najmanj 5.000.000 tolarjev,

3.1. Splošno
Prva in nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev
15. člen
(1) Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih
papirjev na podlagi izdajateljeve ponudbe ob izdaji vrednostnih
papirjev. Vse ostale prodaje vrednostnih papirjev so nadaljnje
prodaje.

4. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki delniške
družbe, ki ni javna družba, če vse delnice prevzamejo obstoječi
delničarji,

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za prvo prodajo šteje
tudi prodaja, ki jo kot prodajalec opravi borzno posredniška
družba, ki je od izdajatelja na podlagi pogodbe o opravljanju storitev
izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa odkupila vrednostne
papirje z namenom nadaljnje prodaje, če je takšno prodajo opravila
v roku iz 33. člena tega zakona.

5. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki, kadar
se celotna izdaja delnic vplača s stvarnimi vložki,
6. v drugih primerih, če izdajatelj pridobi soglasje Agencije, da se
prva prodaja opravi brez javne ponudbe vrednostnih papirjev.
(2) Agencija izda soglasje iz 6. točke prvega odstavka tega člena,
če izdajatelj dokaže, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in
dobro poučenim Investitorjem.

(3) Ne šteje se za prvo prodajo:
1. izdaja vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih
vrednostnih papirjev ob pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi družb,

3.2.2. Dovoljenje za prvo javno prodajo in obvestilo o
ponudbi

2. izdaja delnic zaradi zamenjave obstoječih delnic zaradi
spremembe nominalne vrednosti,

Dovoljenje za prvo javno prodajo

3. izdaja delnic pri preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo
oziroma druge pravne osebe v delniško družbo, če delnice
prejmejo samo dotedanji družbeniki oziroma ustanovitelji,

19. člen
(1) Pred objavo javne ponudbe mora izdajatelj pridobiti dovoljenje
Agencije za prvo javno prodajo.

4. Izdaja delnic ob povečanju kapitala iz sredstev družbe,

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena dovoljenje
Agencije za prvo javno prodajo ni potrebno:

5. izdaja delnic ob pogojnem povečanju kapitala.
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1. kadar je izdajatelj vrednostnih papirjev Republika Slovenija ali
Banka Slovenije,

vsebujejo vse podatke iz 22. oziroma 31. člena tega zakona, in da
ti podatki niso v nasprotju z listinami, ki so priložene zahtevi.

2. pri izdaji vrednostnih papirjev investicijskih skladov ustanovljenih
po posebnem zakonu.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija
zavme zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz listin, ki so priložene
•zahtevi, izhaja, da je sklep o izdaji vrednostnih papirjev v nasprotju
z zakonom ali da ni bil sprejet po predpisanem postopku.

(3) O nameravani ponudbi vrednostnih papirjev iz prve točke
drugega odstavka tega člena mora izdajatelj vrednostnih papirjev
predhodno obvestiti Agencijo.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
Agencija zavme zahtevo za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo
nove izdaje vrednostnih papirjev javne družbe, če je tej družbi
izdala odločbo o kršitvah obveznosti poročanja iz četrtega
odstavka 69. člena tega zakona.

Zahteva za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo
20. člen
(1) Dovoljenje za prvo javno prodajo izda Agencija na pisno
zahtevo izdajatelja.

(4) Kadar je bila zahteva za izdajo dovoljenja zavrnjena na podlagi
tretjega odstavka tega člena, lahko javna družba ponovno vloži
zahtevo za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih
papirjev, če je Agencija izdala odločbo iz tretjega odstavka 69.
člena tega zakona.

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko izdajatelja, razen v primeru
ustanovitve delniške družbe,

3.2.3. Prospekt za javno ponudbo

2. vrednost celotne izdaje,

Prospekt za javno ponudbo

3. zneske, na katere se glasijo vrednostni papirji, in pravice, ki iz
vrednostnih papirjev izvirajo.

22. člen

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:

(1) Prospekt za javno ponudbo je pisni dokument, ki vsebuje
podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: investitor) vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov
finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz
vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).

1. dva izvoda osnutka prospekta za javno ponudbo z vsebino,
določeno v 22. členu tega zakona,
2. poročilo o revidiranih letnih računovodskih izkazih izdajatelja
za zadnji dve leti poslovanja oziroma za krajše obdobje, če je bil
izdajatelj ustanovljen kasneje,

(2) Izvleček prospekta je pisni dokument, ki vsebuje povzetek
pomembnejših podatkov iz prospekta.

3. poročilo o revidiranih konsolidiranih letnih računovodskih izkazih
izdajatelja za zadnje leto poslovanja, če je izdajatelj po določbah
Zakona o gospodarskih družbah ali na podlagi drugega odstavka
63. člena tega zakona le-te dolžan sestavljati,

(3) Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku.
(4) Podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta določi
Agencija.

4. veljaven sklep o izdaji vrednostnih papirjev,

Odgovornost za resničnost podatkov

5. statut v obliki notarsko overjenega prepisa, če je izdajatelj
delniška družba,

23. člen
(1) če so v prospektu oziroma izvlečku prospekta navedeni
neresnični podatki, so osebe, ki so izdale prospekt oziroma
sodelovale pri izdaji prospekta (odgovorna oseba izdajatelja,
revizor in druge osebe, ki so lahko vplivale na vsebino prospekta),
solidarno odgovorne imetnikom takšnih vrednostnih papirjev za
škodo, če so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov.

6. izpisek iz sodnega registra razen, če gre za izdajo delnic zaradi
sukcesivne ustanovitve delniške družbe,
7. osnutek izvlečka prospekta z vsebino, določeno v 22. členu
tega zakona,
8. osnutek javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje z vsebino
določeno v 31. členu tega zakona,
9. drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za izdajo
dovoljenja utemeljen.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena odgovarjajo za škodo
tudi, če v prospektu oziroma izvlečku prospekta niso navedeni
bistveni podatki o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki bi
lahko vplivali na odločitev investitorja o nakupu vrednostnega
papirja.

(4) Kadar je izdajatelj lokalna skupnost, je namesto poročila o
revidiranih letnih računovodskih izkazih iz 2. točke tretjega
odstavka tega člena dolžna predložiti k izdaji vrednostnih papirjev
soglasje ministra, pristojnega za finance.

(3) Odgovornosti za škodo so osebe oproščene, če dokažejo,
da je investitor v času nakupa vrednostnih papirjev vedel za
netočnost oziroma nepopolnost podatkov v prospektu oziroma
izvlečku prospekta.

Odločanje o dovoljenju za prvo javno prodajo

Odgovornost Agencije za resničnost podatkov

21. člen

24. člen

(1) Agencija izda dovoljenje za prvo javno prodajo, če ugotovi, da
prospekt, Izvleček prospekta in poziv za vpisovanje in vplačevanje

Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost podatkov,
navedenih v prospektu oziroma izvlečku prospekta.
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papirjev, ki jih mora izdajatelj zagotoviti na vpisnih mestih oziroma
pri vpisovanju preko mreže vpisnih zastopnikov.

3.2.4. Postopek javne ponudbe
Uporaba določb o postopku javne ponudbe

Vplačevanje vrednostnih papirjev

25. člen

29. člen

(1) Določbe tega poglavja o postopku javne ponudbe se
uporabljajo za javno ponudbo vseh serijskih vrednostnih papirjev.

Vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe
poteka pri bankah ali organizaciji za plačilni promet, ki jih pooblasti
izdajatelj.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za javno
ponudbo delnic v primeru sukcesivne ustanovitve delniške družbe
ne uporabljajo določbe 33. člena, 34. člena ter drugega in tretjega
odstavka 35. člena, za javno ponudbo delnic zaradi povečanja
kapitala delniške družbe z novimi vložki pa se ne uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 33. člena, 34. člena ter
drugega in tretjega odstavka 35. člena tega zakona.

Začetek javne ponudbe
30. člen
(1) Izdajatelj je dolžan začeti s postopkom za vpisovanje in
vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe v 30
dneh po pridobitvi dovoljenja za javno ponudbo.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za javno
ponudbo vrednostnih papirjev v primeru prve prodaje iz drugega
odstavka 15. člena tega zakona ne uporabljajo določbe drugega
in tretjega odstavka 33. člena in 34. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme izdajatelj vrednostnih
papirjev, pri katerih celotne obveznosti izdajatelja zapadejo v roku,
ki je krajši od 12 mesecev, začeti s postopkom vpisovanja in
vplačevanja v roku, ki je daljši od 30 dni, vendar ne daljši od 9
mesecev od pridobitve dovoljenja za javno ponudbo.

Predložitev dokončnega prospekta
26. člen

Poziv za vpisovanje in vplačevanje

(1) Izdajatelj mora predložiti Agenciji dokončno oblikovani prospekt
najpozneje sedem dni pred pričetkom javne ponudbe.

31. člen
(1) Pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje
vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe mora izdajatelj
javno objaviti poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih
papirjev.

(2) Končna vsebina prospekta se ne sme razlikovati od prospekta,
ki ga je odobrila Agencija ob izdaji dovoljenja.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena
se lahko cena vrednostnega papirja, ki se javno ponuja, rok
začetka in konca vpisovanja, ter dodatna mesta za vpisovanje in
vplačilo določijo do javne objave poziva za vpisovanje in
vplačevanje vrednostnih papirjev in sicer po predhodnem obvestilu
Agencije.

(2) Poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev mora
vsebovati pomembnejše podatke o izdajatelju, značilnostih izdaje
ter mesta, kjer je na voljo celoten prospekt in možen vpogled v
drugo dokumentacijo.
(3) Agencija predpiše1 podrobnejšo vsebino poziva za vpisovanje
in vplačevanje vrednostnih papirjev in način njegove javne objave.

Sprememba pogojev javne ponudbe
27. člen

Dostopnost prospekta

Med javno ponudbo izdajatelj ne sme izvršiti pravnih dejanj, zaradi
katerih se spremenijo pravice imetnikov vrednostnih papirjev kot
so navedene v prospektu niti spremeniti pogojev javne ponudbe
določenih v prospektu.

32. člen
(1) Prospekt in izvleček prospekta morata biti dostopna v obliki
brošure na sedežu izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in
vplačevanje vrednostnih papirjev.

Vpisovanje vrednostnih papirjev

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da se prospekt in izvleček prospekta
na zahtevo zainteresirane osebe na vseh mestih za vpisovanje
in vplačevanje, le-tej izroči. Izvleček prospekta je izdajatelj dolžan
ob vpisu izročiti tudi vsakemu vpisniku ponujenih vrednostnih
papirjev.

28. člen
(1) Vpisovanje javno ponujenih vrednostnih papirjev poteka na
vpisnih mestih, ki jih v prospektu določi izdajatelj.
(2) Izdajatelj lahko organizira vpisovanje vrednostnih papirjev
tudi preko mreže vpisnih zastopnikov, če za takšno organiziranje
pridobi dovoljenje Agencije.

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena je Izdajatelj izvleček
prospekta dolžan izročiti brezplačno, za izročeni prospekt pa
ima pravico zahtevati povrnitev dejanskih stroškov tiskanja
oziroma kopiranja.

(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega člena je
potrebo priložiti določen opis načina organiziranja vpisa preko
mreže zastopnikov in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so
izpolnjeni pogoji za takšen način vpisovanja vrednostnih papirjev.

(4) Izdajatelj mora na vseh mestih za vplačevanje In vpisovanje
vrednostnih papirjev omogočiti vpogled v svoj statut oziroma
ustanovitveni akt In v računovodske izkaze, če so bili izdelani po
pripravi prospekta.

(4) Agencija določi podrobnejše pogoje vpisovanja vrednostnih
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Rok za vpisovanje

(2) Če izdajatelj Agenciji ne omogoči izvajanja nadzora, lahko
Agencija razveljavi postopek vpisovanja in vplačevanja vredostnih
papirjev.

33. člen
(1) Vpisovanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe
sme trajati največ tri mesece od dne, določenega za začetek
vpisovanja in vplačevanja.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se šteje, da javna
prodaja ni uspešna,
Nepravilnosti postopka javne ponudbe

(2) Če je v roku iz prvega odstavka tega člena vpisanih najmanj
80 % In vplačanih najmanj 50 % vseh s prospektom ponujenih
vrednostnih papirjev, lahko Agencija na zahtevo izdajatelja
podaljša rok za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev
na podlagi javne ponudbe največ za dva meseca.

38. člen
(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi nepravilnosti pri
izvajanju postopka javne ponudbe in gre za nepravilnosti, ki jih
izdajatelj lahko odpravi, izda odredbo, s katero izdajatelju naloži,
da ugotovljene nepravilnosti odpravi. V odredbi določi rok, v
katerem je izdajatelj dolžan odpraviti nepravilnosti. Odredba se
vroči tudi pravnim osebam, pri katerih poteka vpisovanje vrednostnih papirjev.

(3) Vrednostnih papirjev, ki niso bili vpisani v roku, ki je predviden
za vpisovanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo, po preteku
tega roka ni mogoče več vpisovati.
Prag uspešnosti javne prodaje

(2) Izdajatelj mora v roku iz prvega odstavka tega člena odpraviti
ugotovljene nepravilnosti in Agenciji dostaviti poročilo, v katerem
opiše ukrepe za odpravo nepravilnosti. Poročilu mora priložiti listine
in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene
nepravilnosti odpravljene.

34. člen
Javna prodaja je uspešna, če je v roku iz 33. člena tega zakona
vpisanih in vplačanih najmanj 80 % vseh s prospektom ponujenih
vrednostnih papirjev, razen če ni izdajatelj v prospektu določil
višjega praga uspešnosti.

(3) Če iz poročila iz drugega odstavka tega člena in priloženih
dokazov izhaja, da so bile nepravilnosti odpravljene, izda Agencija
odločbo, s katero ugotovi, da so bile nepravilnosti odpravljene. V
nasprotnem primeru Agencija z odredbo izdajatelju naloži, da do
izteka roka iz prvega odstavka tega člena ustrezno dopolni poročilo
in dokaze o odpravi nepravilnosti.

Odločba o uspešnosti javne prodaje
35. člen
(1) Izdajatelj mora najpozneje v sedmih dneh po izteku roka iz 33.
člena tega zakona obvestiti Agencijo o številu vpisanih in vplačanih
vrednostnih papirjev. Obvestilu mora priložiti poročila pravnih
oseb, pri katerih je potekalo vpisovanje in vplačevanje vrednostnih
papirjev, o vpisu in vplačilu vrednostnih papirjev.

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega
člena do izdaje odločbe iz tretjega odstavka tega člena mora
izdajatelj ustaviti postopek vpisovanja in vplačevanja vrednostnih
papirjev. V tem času rok iz prvega odstavka 33. člena tega zakona
ne teče.

(2) Agencija izda na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega
člena odločbo, s katero ugotovi, da je javna prodaja uspešna
oziroma neuspešna.

Razveljavitev postopka javne ponudbe
39. člen

(3) Izdajatelj sme izdati dolžniške vrednostne papirje na podlagi
javne ponudbe šele po prejemu odločbe, s katero Agencija ugotovi,
da je javna prodaja uspešna.

(1) Če izdajatelj ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka
38. člena tega zakona ali če Agencija pri opravljanju nadzora
ugotovi nepravilnosti, ki jih izdajatelj ne more odpraviti, Agencija z
odločbo razveljavi postopek javne ponudbe.

(4) če javna prodaja nI uspešna, se šteje, da vrednostni papirji
niso vpisani in je izdajatelj dolžan zagotoviti vrnitev vplačanih
zneskov pri pravnih osebah, pri katerih je potekalo vplačilo.

(2) Če se odločba iz prvega odstavka tega člena nanaša na
postopek vpisovanja in vplačevanja delnic, Agencija pošlje odločbo
tudi pristojnemu sodišču, ki vodi sodni register, v katerem je vpisan
izdajatelj teh delnic.

Objava zaključka javne prodaje
36. člen

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da javna
prodaja ni uspešna.

(1) Izdajatelj mora objaviti podatke o vpisanih in vplačanih
vrednostnih papirjih v dnevno informativnem časopisju najpozneje
v treh dneh po prejemu odločbe Agencije iz drugega odstavka 35.
člena tega zakona z navedbo ali je bila javna prodaja uspešna
oziroma neuspešna.

Stroški nadzora
40. člen

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način objave Iz
prvega odstavka tega člena.

(1) Kadar so bile pri opravljanju nadzora ugotovljene nepravilnosti
postopka javne ponudbe, mora izdajatelj Agenciji plačati pavšalno
nadomestilo, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa
Agencije.

3.2.5. Nadzor nad Izvajanjem postopka javne ponudbe

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči
Agencija z odločbo.

Nadzor nad izvajanjem postopka javne ponudbe
37. člen

(3) Pravnomočna odločba o povrnitvi stroškov iz.prvega odstavka
tega člena je izvršilni naslov. ,

(1) Nadzor nad Izvajanjem postopka javne ponudbe opravlja
Agencija.
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(2) Nihče drug razen borzno posredniške družbe iz prvega
odstavka tega člena ne sme javno ponujati vrednostnih papirjev
tujega izdajatelja.

3.2.6. Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega
trgovanja
Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega
trgovanja

Dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih
papirjev tujega izdajatelja

41. člen

44. člen

(1 )Če je bila javna ponudba uspešna, vroči Agencija izvod odločbe
iz drugega odstavka 35. člena tega zakona tudi borzi in klirinško
depotni družbi.

(1) Pred pričetkom javne ponudbe vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja mora borzno posredniška družba iz 43. člena tega
zakona pridobiti dovoljenje Agencije za prvo javno prodajo
vrednostnih papirjev tujega izdajatelja.

(2) Izdajatelj mora klirinško depotni družbi izdati nalog za izdajo
vrednostnih papirjev, ki so bili predmet javne ponudbe, v
nematerializirani obliki, v roku 15 dni šteto od dneva, ko se izpolnijo
pogoji za njihovo izdajo.

(2) Za odločanje o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporablja določba 21. člena tega zakona.

(3) Izdajatelj mora v roku iz drugega odstavka tega člena predložiti
izvod prospekta borzi in vsaki od borzno posredniških družb.

Zahteva za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo
vrednostnih papirjev tujega izdajatelja

(4) Klirinško depotna družba mora obvestiti borzo o izdaji
vrednostnih papirjev, ki so bili predmet javne ponudbe, v
nematerializirani obliki, v roku treh delovnih dni po izdaji.

45. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za javno prodajo vrednostnih papirjev
tujega izdajatelja je potrebno priložiti:

(5) Borza je dolžna uvrstiti vrednostne papirje, ki so bili predmet
javne ponudbe, na prosti borzni trg v roku 8 dni po prejemu
obvestila iz četrtega odstavka tega člena, če vrednostni papirji
izpolnjujejo pogoje za organizirano trgovanje.

1. dva izvoda osnutka prospekta,
2. osnutek poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih
papirjev z vsebino, določeno v 31. členu tega zakona,

(6) Za nadzor Agencije nad izpolnitvijo obveznosti izdajatelja iz
drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporablja
določba 69. člena tega zakona.

3. pogodbo z izdajateljem vrednostnih papirjev,
4. drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za izdajo
dovoljenja utemeljen.

3.3. Javna prodaja vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja

Uporaba določb o prospektu
46. člen

3.3.1. Splošne določbe

(1) Za prospekt za javno'ponudbo vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja se uporabljajo določbe tega zakona o prospektu.

Javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja

(2) Za škodo iz 23. člena tega zakona odgovarja imetnikom
vrednostnih papirjev tujega izdajatelja tudi borzno posredniška
družba iz 43. člena tega zakona solidarno z osebami iz 23. člena
tega zakona.

42. člen
(1) Za javno prodajo vrednostnih papirjev izdajatelja s sedežem v
tujini (v nadaljnjem besedilu: tuji izdajatelj) veljajo določbe tega
zakona o prvi oziroma nadaljnji javni prodaji vrednostnih papirjev,
če ni v tem poglavju drugače določeno.

Uporaba določb o postopku javne ponudbe
47. člen

(2) Vrednostne papirje tujega izdajatelja je dopustno javno ponujati
na območju Republike Slovenije samo pod pogoji in na način
določen v tem poglavju.

(1) Za postopek javne ponudbe vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja se uporabljajo določbe tega zakona o postopku javne
ponudbe in o nadzoru nad javno ponudbo.

(3) Pred pričetkom javne prodaje vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja je potrebno pridobiti tudi dovoljenje drugega pristojnega
organa, če tako določa zakon, ki ureja devizno poslovanje.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora obveznosti Iz
prvega odstavka 35. člena, 36. člena in drugega in četrtega
odstavka 38. člena tega zakona namesto izdajatelja izpolniti borzno
posredniška družba iz 43. člena tega zakona.

3.3.2. Prva javna prodaja vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja

3.3.3. Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev
tujega Izdajatelja

Prva javna prodaja vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja

Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja

43. člen
(1) Vrednostne papirje tujega Izdajatelja, lahko javno ponudi samo
borzno posredniška družba, ki ima dovoljenje za opravljanje
storitev izvedbe prvih prodaj, in je s tujim izdajateljem v zvezi s
temi vrednostnimi papirji sklenila pogodbo o nuđenju teh storitev.
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Dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi
papirji tujega izdajatelja

prejšnjih izdaj, za katere je izdajatelj pridobil dovoljenje za javno
prodajo oziroma organizirano trgovanje, tvorijo isti razred.

49. člen

Dovoljenje za organizirano trgovanje

(1) Za dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji
tujega izdajatelja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
dovoljenju za organizirano trgovanje razen določb 61. člena tega
zakona.

52. člen
Z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka 51. člena se lahko
prične trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če
izdajatelj ob izdaji ali kasneje pridobi dovoljenje Agencije za
organizirano trgovanje.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z
vrednostnimi papirji tujega izdajatelja mora tuji izdajatelj priložiti
tudi javno listino o vsebini tujega prava, ki velja za vrednostne
papirje, na katere se nanaša zahteva, glede veljavnosti izdaje in
načina in veljavnosti prenosov in trgovanja s temi vrednostnimi
papirji.

Dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev
kasnejše izdaje
53. člen

(3) Kadar se z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, na katere se
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z
vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, trguje na tujem organiziranem
trgu vrednostnih papirjev lahko tuji izdajatelj zahtevi za izdajo
dovoljenja namesto prospekta, izdelanega po določbah 22. člena
tega zakona, predloži overjen prevod prospekta, ki se uporablja
za trgovanje na tem trgu.

Če izdajatelj pridobi dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih
papirjev kasnejše izdaje, ki tvorijo z vrednostnimi papirji iz prvega
odstavka 51. člena tega zakona isti razred, se lahko prične trgovati
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev s celotnim razredom
teh vrednostnih papirjev.

(4) Agencija predpiše podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati
tuj trg vrednostnih papirjev, da se šteje za tuj organizirani trg
vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka tega člena.

54. člen

Umik delnic z organiziranega trga

(1) Če je družba uspešno opravila javno prodajo delnic oziroma
pridobila dovoljenje za organizirano trgovanje, lahko skupščina
družbe sprejme sklep o umiku teh delnic z organiziranega trga.

3.4. Nejavna ponudba in omejitve trgovanja z
vrednostnimi papirji

(2) Glede sklepa skupščine o umiku delnic z organiziranega trga
in pravic ugovarjajočega delničarja se smiselno uporabljajo
določbe drugega do petega odstavka 542. člena in določbe 545.
člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/93).

Obvestilo o nejavni ponudbi
50. člen

(3) Z dnem veljavnosti sklepa iz prvega odstavka tega člena
pričnejo za trgovanje z delnicami veljati omejitve iz prvega
odstavka 51. člena tega zakona.

O nameravani izdaji vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka 15.
člena oziroma nejavni ponudbi iz prvega odstavka 18. člena tega
zakona mora izdajatelj vrednostnih papirjev predhodno obvestiti
Agencijo in ji predložiti sklep o izdaji vrednostnih papirjev.

3.5. Dovoljenje za organizirano trgovanje in nadaljnja
javna prodaja

Omejitev trgovanja z nejavno ponujenimi
vrednostnimi papirji

Zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje

51. člen

55. člen

(1) Z vrednostnimi papirji izdanimi na podlagi tretjega odstavka
15. člena oziroma prvega odstavka 18. člena tega zakona se ne
sme trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, niti jih
kako drugače javno ponujati.

(1) Dovoljenje za organizirano trgovanje izda Agencija na pisno
zahtevo izdajatelja.

(2) Za fizično osebo, ki je sklenila pogodbo na podlagi ponudbe iz
prejšnjega odstavka tega člena, se'šteje, da jo je sklenila na
podlagi prevare.

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke
navedene v drugem odstavku 20. člena tega zakona in navedbo
oseb, ki so imetniki več kot 20% izdaje vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša zahteva.

(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za:

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno priložiti:

1. vrednostne papirje iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 15. člena,
če je izdajatelj za vrednostne papirje, ki se zamenjujejo, pridobil
dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje,

1. listine, navedene v 1. - 7. in 9. točki tretjega odstavka 20. člena,
2. potrdilo klirinško depotne družbe, da so bili vrednostni papirji,
na katere se nanaša zahteva, izdani v nematerializirani obliki,

2. delnice iz 4. In 5. točke tretjega odstavka 15. člena in iz 5. točke
prvega odstavka 18. člena, če te delnice z drugimi delnicami

15. september 1998

3. dokaz o obvestilu imetnikov iz 56. člena tega zakona.

35

poročevalec, št. 55

Obvestilo imetnikom

Odločanje o dovoljenju za javno ponudbo zaradi
nadaljnje prodaje

56. člen

59. člen

(1) Izdajatelj iz prvega odstavka 55. člena tega zakona mora o
vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z
imenskimi vrednostnimi papirji obvestiti osebe, ki so imetniki več
kot 20% izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
zahteva.

Agencija izda dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje,
če je izdajatelj pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje s temi
vrednostnimi papirji in če ugotovi, da poziv za nakup in vplačevanje
vrednostnih vsebuje vse podatke iz petega odstavka 58. člena
tega zakona.

(2) V obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj
imetnike poučiti o pravici opraviti javno ponudbo zaradi nadaljnje
prodaje teh vrednostnih papirjev.

Postopek javne ponudbe zaradi nadaljnje prodaje
60. člen

(3) Agencija lahko predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz
prejšnjih odstavkov tega člena.
(4) Izdajatelj mora obvestilo vročiti imetnikom neposredno ali s
priporočeno poštno pošiljko.

Za postopek javne ponudbe zaradi nadaljnje prodaje se smiselno
uporabljajo določbe razdelka o postopku javne ponudbe, razen
določb 34. do 36. člena tega zakona, če ni v tem razdelku drugače
določeno.

Odločanje o dovoljenju za organizirano trgovanje

Začetek organiziranega trgovanja

57. člen

61. člen

(1) Za odločanje o dovoljenju za organizirano trgovanje se
smiselno uporabljajo določbe 21. člena tega zakona.

(1) Izvod odločbe o izdaji dovoljenja za organizirano trgovanje
vroči Agencija tudi borzi in klirinško depotni družbi.

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za organizirano,
trgovanje tudi, če vrednostni papirji, na katere se nanaša zahteva,
niso bili izdani v nematerializirani obliki.

(2) Hkrati z vročitvijo odločbe Agencija obvesti borzo in klirinško
depotno družbo o zahtevi za izdajo dovoljenja za javno ponudbo
zaradi nadaljnje javne prodaje, če je bila takšna zahteva vložena.

(3) O dovoljenju za organizirano trgovanje odloči Agencija po
izteku roka iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona.

(3) Kadar zahteva za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi
nadaljnje javne prodaje ni bila vložena, je dolžna borza uvrstiti
vrednostni papir, na katerega se nanaša dovoljenje za nadaljnjo
javno prodajo na prosti borzni trg v roku 8 dni po prejemu odločbe
iz prvega odstavka tega člena.

Dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje
58. člen

(4) Kadar je bila vložena zahteva za izdajo dovoljenja za javno
ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje, je dolžna borza uvrstiti
vrednostni papir, na katerega se nanaša dovoljenje za nadaljnjo
javno prodajo na prosti borzni trg v roku 8 dni, ki se šteje:

(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 21. člena tega zakona,
lahko oseba, ki je imetnik več kot 20% izdaje vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša zahteva izdajatelja iz 55. člena tega zakona,
opravi javno ponudbo teh vrednostnih papirjev zaradi nadaljnje
prodaje, po postopku določenem v tem poglavju, če je z borzno
posredniško družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev
odkupovanja in priprave novih izdaj, v zvezi s temi vrednostnimi
papirji sklenila pogodbo o nuđenju teh storitev in če za to pridobi
dovoljenje Agencije.

1. od vročitve odločbe Agencije, s katero je bila zahteva imetnika
zavržena oziroma zavrnjena;
2. od izteka roka za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev, če je
bilo izdano dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne
prodaje.

(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje
prodaje mora v imenu in za račun imetnika vložiti borzno
posredniška družba iz prvega odstavka tega člena.

(5) Izdajatelj mora v roku 8 dni po prejemu odločbe o izdaji
dovoljenja za organizirano trgovanje predložiti izvod prospekta
borzi in vsaki od borzno posredniških družb.

(3) Zahtevo za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje
prodaje mora borzno posredniška družba iz prvega odstavka
tega člena vložiti najkasneje v roku 30 dni šteto od dneva, ko je
imetnik prejel obvestilo iz 56. člena tega zakona.

4. DOLŽNOST POROČANJA JAVNIH DRUŽB
4.1. Vsebina dolžnosti poročanja

(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje
prodaje je potrebno priložiti osnutek javnega poziva za nakup in
vplačilo vrednostnih papirjev.

Vsebina in način poročanja
62. člen

(5) Za poziv za nakup in vplačevanje vrednostnih papirjev iz
petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 31.
člena tega zakona.

(1) Javna družba mora poročati o svojem finančnem in pravnem
položaju ter poslovanju s predložitvijo in objavo revidiranega
letnega poročila in rednim obveščanjem o vseh poslovnih
dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostih
papirjev, katerih izdajatelj je.

(6) Nepravočasno zahtevo in zahtevo, ki jo je vložila neupravičena
oseba Agencija zavrže.

poročevalec, št. 55

36

15. september 1998

(2) Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na
borzi, mora poročati o svojem finančnem in pravnem položaju ter
poslovanju tudi s predložitvijo in objavo polletnega poročila.

poslovanju.
(2) Polletno poročilo mora poleg podatkov o poslovnem izidu v
posebni prilogi vsebovati tudi navedbo pomembnejših podatkov,
ki so vsebovani v prospektu.

Predložitev revidiranega letnega poročila
63. člen

(3) Za polletno poročilo se smiselno uporabljajo določbe tretjega
odstavka 63. člena in 64. člen tega zakona.

(1) Javna družba mora Agenciji predložiti revidirano letno poročilo
v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v
šestih mesecih po preteku poslovnega leta. Letno poročilo mora
poleg podatkov, ki jih mora obsegati letno poročilo vsake
gospodarske družbe, v posebni prilogi vsebovati tudi navedbo
pomembnejših sprememb vseh podatkov, ki so vsebovani v
prospektu.

Poročanje o poslovnih dogodkih
66. člen
(1) Javna družba mora nemudoma javno objaviti poslovne
dogodke, ki se tičejo javne družbe ali vrednostnega papirja in ki bi
lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja.

(2) Letno poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
konsolidirane računovodske izkaze tudi, če izdajatelj takšnih
izkazov po določbah Zakona o gospodarskih družbah ni dolžan
sestavljati, kadar mora izdajatelj takšne izkaze sestavljati na
podlagi računovodskih standardov.

(2) O poslovnih dogodkih iz prvega odstavka tega člena je javna
družba dolžna obvestiti Agencijo, kadar se z vrednostnimi papirji
te družbe trguje na katerem od organiziranih trgov pa tudi borzo.

(3) Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, mora le-ta v roku iz
prvega odstavka tega člena predložiti revidirano letno poročilo
tudi borzi in vsaki od borzno posredniških družb.

Odgovornost za pravilnost poročil

(3) Agencija določi podrobnejšo vsebino, način in roke za objave
oziroma obvestila iz prejšnjih odstavkov tega člena.

67. člen

(4) Kadar skupščina izdajatelja zavrne revidirano letno poročilo
iz prvega odstavka tega člena, mora izdajatelj to Agenciji sporočiti
najkasneje naslednji delovni dan in ji predložiti overjen prepis
zapisnika skupščine.

Glede odgovornosti za resničnost podatkov vsebovanih v letnih
in polletnih poročilih ter poročilih o poslovnih dogodkih se smiselno
uporabljajo določbe o odgovornosti za resničnost podatkov v
prospektu.

Objava povzetka revidiranega letnega poročila
4.2. Nadzor nad poročanjem javnih družb

64. člen

Nadzor nad poročanjem javnih družb

(1) Javna družba mora v roku 8 dni šteto od izteka roka iz prvega
odstavka 63. člena tega zakona objaviti povzetek revidiranega
letnega poročila, ki mora vsebovati: 1 njli h

68. člen
Nadzor nad poročanjem javnih družb opravlja Agencija.

1. podatke o poslovnem izidu z obrazložitvijo,
2. navedbo pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani
v prospektu,

Kršitev obveznosti poročanja

3. navedbo, da je celotno letno poročilo na vpogled na sedežu
javne družbe.

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da javna družba
v zvezi s poročanjem krši določbe tega poglavja, izda odredbo, s
katero javni družbi naloži, da ugotovljene kršitve odpravi. V odredbi
določi rok, v katerem je javna družba dolžna odpraviti kršitve.

69. člen

(2) Besedilo povzetka iz prvega odstavka tega člena mora javna
družba pred objavo predložiti Agenciji skupaj z revidiranim letnim
poročilo iz 63. člena tega zakona.

(2) Javna družba je dolžna v roku iz prvega odstavka tega člena
odpraviti ugotovljene kršitve in Agenciji dostaviti poročilo, v
katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je dolžna
priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile
ugotovljene kršitve odpravljene.

(3) Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, mora le-ta besedilo
povzetka iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi borzi in
vsaki od borzno posredniških družb.

(3) Če iz poročila iz drugega odstavka tega člena in priloženih
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Agencija
odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.

(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega
odstavka tega člena in način njegove objave.
(5) V primeru iz četrtega odstavka 63. člena tega zakona mora
izdajatelj objaviti sklep skupščine na enak način kot je bil objavljen
povzetek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če javna družba ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
odstavka tega člena oziroma, če izdajatelj Agenciji ne omogoči
izvajanja nadzora, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da
izdajatelj krši obveznost poročanja. Izvod odločbe se vroči tudi
borzi.

Polletno poročilo
65. člen

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko Agencija po
pravnomočnosti odločbe iz četrtega odstavka tega člena tudi
javno objavi ugotovljene kršitve dolžnosti poročanja javne družbe.

(1) Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na
borzi, mora najpozneje v dveh mesecih po končanem polletnem
obračunskem obdobju Agenciji predložiti polletno poročilo o svojem
15. september 1998
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4. svetovanje v zvezi z nakupom oziroma prodajo vrednostnih
papirjev (investicijsko svetovanje);

4.3. Prenehanje dolžnosti poročanja
Prenehanje dolžnosti poročanja

5. vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
imetnikov pri klirinško depotni družbi in izvrševanje nalogov
imetnikov za preknjižbo vrednostnih papirjev med računi imetnikov
(vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev),

70. člen
(1) Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja delnic, ki velja
samo v zvezi z izdajo delnic preneha:

6. hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, s katerimi
se ne trguje na organiziranem trgu (hramba vrednostnih papirjev).

1. z dnem, ko postane veljaven sklep iz 54. člena tega zakona o
umiku delnic z organiziranega trga; ali

(2) Posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji so naslednje
storitve:

2. z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, če se javna
družba preoblikuje v drugo pravno organizacijsko obliko.

1. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja
vrednostnih papirjev, potrebnih za uspešno prvo prodajo
vrednostnih papirjev, brez obveznosti odkupiti vrednostne papirje,
ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani investitorjem (izvedba
prvih prodaj brez obveznosti odkupa);

(2) Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja obveznic
oziroma drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki velja samo v
zvezi z izdajo teh vrednostnih papirjev, preneha, ko zapadejo
vse obveznosti izdajatelja iz teh vrednostnih papirjev.

71. člen

2. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja
vrednostnih papirjev potrebnih za uspešno prvo prodajo
vrednostnih papirjev, z obveznostjo odkupiti vrednostne papirje,
ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani investitorjem (izvedba
prvih prodaj z obveznostjo odkupa);

(1) Agencija vodi register izdanih dovoljenj za javno ponudbo
oziroma organizirano trgovanje (v nadaljnjem besedilu: register
dovoljenj).

3. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun tretje
osebe potrebnih za izvedbo združitve oziroma prevzema delniške
družbe (storitve v zvezi s prevzemi);'

(2) V register dovoljenj se vpisujejo podatki o izdajatelju in
vrednostnem papirju.

4. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja
ali imetnika vrednostnih papirjev potrebnih za uvrstitev
vrednostnih papirjev na organiziran trg (storitve v zvezi z uvedbo
vrednostnih papirjev v javno trgovanje).

4.4. Register dovoljenj
Register dovoljenj

(3) Sestavni del registra za posameznega izdajatelja so tudi
prospekt za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo,
revidirana letna poročila in njihovi povzetki, polletna poročila in
njihovi povzetki ter poročila o poslovnih dogodkih.

Dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji
74. člen

(4) Register dovoljenj je javen.
(5) Natančnejšo vsebino registra dovoljenj in način javnega
dostopa do podatkov določi Agencija.

(1) Dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji po tem zakonu je
opravljanje nakupov in prodaj vrednostnih papirjev za svoj račun
z namenom doseganja kapitalskega dobička zaradi razlike med
nakupnimi in prodajnimi cenami.

5. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V ZVEZI Z
VREDNOSTNIMI PAPIRJI

(2) Šteje se, da pravna oseba opravlja dejavnost trgovanja z
vrednostnimi papirji, zlasti v naslednjih primerih:

5.1. Dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji

1. kadar ustvarja prihodke pretežno iz poslov nakupov in prodaj
vrednostnih papirjev;
2. kadar predstavljajo naložbe v vrednostne papirje pretežen del
vrednosti njenih celotnih sredstev zmanjšanih za vrednost njenih
naložb v nepremičnine, v katerih pravna oseba opravlja dejavnost.

Dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
72. člen

Opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji

Dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji po tem zakonu so storitve
v zvezi z vrednostnimi papirji in trgovanje z vrednostnimi papirji.

75. člen

Vrste storitev v zvezi z vrednostnimi papirji

(1) Dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji lahko opravlja:

73. člen

1. borzno posredniška družba, ki za opravljanje teh dejavnosti
pridobi dovoljenje Agencije;

(1) Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po tem zakonu so
naslednje storitve:

2. podružnica tuje borzno posredniške družbe, ki za opravljanje
teh dejavnosti pridobi dovoljenje Agencije;

1. nakup ali prodaja vrednostnih papirjev po nalogu in za račun
stranke (borzno posredovanje);

3. borzno posredniška družba države članice, ki v skladu s tem
zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije
oziroma je v skladu s tem zakonom pooblaščena neposredno
opravljati dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na območju
Republike Slovenije.

2. gospodarjenje z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun
posamezne stranke (gospodarjenje z vrednostnimi papirji);
3. posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji;
poročevalec, št. 55

38

15. september 1998

4. banka, ki za opravljanje teh dejavnosti pridobi dovoljenje Banke
Slovenije.

5.2.2. Dejavnosti borzno posredniške družbe
Dejavnosti borzno posredniške družbe

(2) V finančni skupini po zakonu, ki ureja bančništvo, sme
posamezne vrste storitev v zvezi z vrednostnimi papirji opravljati
ena sama banka oziroma borzno posredniška družba.

79. člen
(1) Borzno posredniška družba ne sme opravljati nobenih drugih
dejavnosti, razen dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

Prepoved opravljanja dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno
posredniška družba opravlja tudi dejavnosti v zvezi z drugimi
finančnimi instrumenti, če tako določa poseben zakon.

76. člen
(1) Nihče drug razen oseb iz 75. člena tega zakona ne sme
opravljati dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

5.2.3. Osnovni kapital in delnice borzno posredniške
družbe

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za naslednje
storitve:

Osnovni kapital

1. storitve svetovanja, kadar so povezane s svetovanjem glede
finančne reorganizacije, razvojne strategije ali svetovanjem v zvezi
s prevzemom gospodarske družbe,

80. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borzno posredniške
družbe je 150.000.000 tolarjev.

2. storitve svetovanja, kadar takšno svetovanje nudijo odvetniki
oziroma davčni svetovalci v okviru opravljanja svojega poklica;

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je najnižji znesek
osnovnega kapitala borzno posredniške družbe 25.000.000
tolarjev, če borzno posredniška družba ne opravlja storitev
izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa in dejavnosti trgovanja
z vrednostnimi papirji.

3. sprejemanje nalogov komitentov borzno posredniške družbe
za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, kadar naloge v imenu
in za račun borzno posredniške družbe sprejema druga pravna
oseba na podlagi pogodbe z borzno posredniško družbo;

Delnice borzno posredniške družbe

4. sprejemanje nalogov imetnikov nematerializiranih vrednostnih
papirjev za preknjižbo vrednostnih papirjev med računi imetnikov,
kadar naloge v imenu in za račun borzno posredniške družbe
sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe z borzno
posredniško družbo;

81. člen
(1) Delnice borzno posredniške družbe so lahko le imenske delnice
istega razreda.

5. nakupi ali prodaje vrednostnih papirjev, ki jih opravlja pravna
oseba za račun obvladujoče oziroma odvisne družbe.

(2) Delnice borzno posredniške družbe se lahko vplačajo samo
v denarju in morajo biti v celoti vplačane pred vpisom ustanovitve
oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

5.2. Borzno posredniška družba

(3) Delnice borzno posredniške družbe morajo biti izdane v
nematerializirani obliki.

5.2.1. Splošne določbe
Pojem

5.2.4. Kvalificirani deleži

77. člen

Kvalificirani deleži

(1) Borzno posredniška družba je gospodarska družba s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki pridobi dovoljenje Agencije za
opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

82. člen
(1) Za pridobitev delnic borzno posredniške družbe, na podlagi
katere oseba postane posredno ali neposredno imetnik 10%,
20%, 33%, 50% ali 75% vseh delnic borzno posredniške družbe
(v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delež), je potrebno dovoljenje
Agencije.

(2) Borzno posredniška družba se lahko ustanovi kot delniška
družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo.
Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža
mora oseba, ki želi pridobiti kvalificirani delež (v nadaljnjem
besedilu: bodoči kvalificirani imetnik), priložiti listine iz 4. oziroma
5. točke 93. člena tega zakona.

78. člen
(1) Za borzno posredniške družbe se uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice in delničarje
v borzno posredniški družbi, ki je organizirana kot delniška družba,
se smiselno uporabljajo za poslovne deleže in družbenike borzno
posredniške družbe, ki je organizirana kot družba z omejeno
odgovornostjo.
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(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža, če iz podatkov, s katerimi razpolaga izhaja:
1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani Imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
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4. v primeru tujega kvalificiranega imetnika: če je ob upoštevanju
predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse
države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno,
da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v
skladu z določbami tega zakona.

zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani imetnik oziroma z
njim povezane osebe, lahko ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili o obvladovanju tveganj oziroma
pravili varnega in skrbnega poslovanja;
2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
načina povezanosti med temi osebami, lahko onemogočeno
oziroma bistveno oteženo opravljanje nadzora nad borzno
posredniško družbo.

(2) S pravnomočnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža nastopijo pravne posledice iz
83. člena tega zakona.
(3) Če je imetnik kvalificiranega deleža obvladujoča družba borzno
posredniške družbe, se postopek odvzema dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža združi s postopkom odvzema
dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

(4) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža tujemu bodočemu kvalificiranemu imetniku,
če je ob upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob
upoštevanju prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju
teh predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.

5.2.5. Uprava borzno posredniške družbe
Pogoji za člana uprave borzno posredniške družbe

(5) Pred odločitvijo na podlagi tretjega oziroma četrtega odstavka
tega člena mora dati Agencija osebi rok, ki ne sme biti krajši od 15
dni in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev
dovoljenja.

85. člen
(1) Za člana uprave borzno posredniške družbe je lahko
imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(6) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji, se postopek
odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s
postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji.

1. da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
2. da ima najmanj petletne uspešne delovne izkušnje s področja
financ;

Sankcija za kršitev

3. da ima ustrezne strokovne sposobnosti za vodenje borzno
posredniške družbe;

83. člen

4. da izpolnjuje pogoje, določene v 3. in 5. točki drugega odstavka
108. člena tega zakona.

(1) Če oseba pridobi oziroma ima delnice v nasprotju s prvim
odstavkom 82. člena tega zakona, iz delnic borzno posredniške
družbe, s katerimi bi bila udeležena pri upravljanju borzno
posredniške družbe v deležu, glede katerega krši navedeni
prepovedi, nima glasovalne pravice.

(2) Borzno posredniška družba mora imeti najmanj dvočlansko
upravo. V statutu borzno posredniške družbe noben izmed članov
uprave oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen samostojno
zastopati borzno posredniško družbo.

(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za čas,
dokler iz teh delnic imetnik, ki jih je pridobil v nasprotju s prvim
odstavkom 82. člena tega zakona, nima glasovalnih pravic,
prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev borzno
posredniške družbe v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem
kapitalu borzno posredniške družbe, tako da je imetnik pri
glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, s katerimi ne krši
prepovedi iz prvega odstavka 82. člena tega zakona.

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
86. člen
(1) Za člana uprave borzno posredniške družbe je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije
člana uprave borzno posredniške družbe.

Odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža

(2) Zahtevi za Izdajo dovoljenja Iz prvega odstavka tega člena
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju
pogojev iz 85. člena tega zakona.

84. člen

(3) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana uprave v
postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev delovanja
In organizacije notranjih kontrol in notranje organizacije borzno
posredniške družbe.

(1) Agencija odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža v naslednjih primerih:
1. Če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;

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

2. Če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj,
ki jih je storil kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe,
ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili
o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega
poslovanja;

(5) Agencl|a 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 borzno posredniške družbe v skladu
s pravili o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega In
skrbnega poslovanja.

3. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma načina
povezanosti med temi osebami, onemogočeno oziroma bistveno
oteženo opravljanje nadzora nad borzno posredniško družbo;
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(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za stečajni in
likvidacijski postopek nad borzno posredniško družbo uporabljajo
določbe zakona, ki ureja stečaj in likvidacijo gospodarskih družb.

(6) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena tudi, če je bilo osebi že pravnomočno odvzeto
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške
družbe oziroma za opravljanje poslov borznega posrednika.

Pravne posledice začetka stečajnega postopka

(7) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji, se postopek
odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s
postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji.

91. člen
(1) V stečajnem postopku nad borzno posredniško družbo stečajni
upravitelj ne more odstopiti od pogodbe o nakupu ali prodaji
vrednostnih papirjev, ki jo je sklenila borzno posredniška družba
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Dolžnosti člana uprave

(1) Član uprave borzno posredniške družbe mora zagotoviti, da
borzno posredniška družba posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj in pravili o varnem in skrbnem poslovanju.

(2) V stečajnem postopku nad borzno posredniško družbo imajo
stranke borzno posredniške družbe izločitveno pravico na terjatvi
borzno posredniške družbe do banke iz prvega odstavka 151.
člena tega zakona na temelju pogodbe o vodenju denarnega
računa strank.

(2) Član uprave mora organizirati notranje kontrole in zagotoviti
njihovo delovanje v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi.

5.2.8. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji

87. člen

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

(3) Član uprave borzno posredniške družbe mora zagotoviti, da
borzno posredniška družba vodi poslovne in druge knjige ter
poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti
knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila
ter poroča oziroma obvešča Agencijo v skladu s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

92. člen
(1) Borzno posredniška družba mora pred vpisom ustanovitve v
sodni register oziroma vpisom dodatne dejavnosti za vsako od
dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti
v zvezi z vrednostnimi papirji.

Odvzem dovoljenja

(2) Banka mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Banka
Slovenije izda dovoljenje po predhodnem mnenju Agencije.

88. člen
(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana
uprave borzno posredniške družbe:

(3) Za mnenje Agencije iz drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega poglavja o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti.

1. Če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;

Zahteva za izdajo dovoljenja

2. Če član uprave krši dolžnosti člana uprave iz 87. člena tega
zakona;

93. člen

3. Če član uprave stori kršitev, zarada katere je mogoče borznemu
posredniku odvzeti dovoljenje za opravljanje poslov.

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji je potrebno priložiti:

(2) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev
zaradi katerih je bil nad borzno posredniško družbo začet postopek
za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, lahko Agencija oba postopka združi.

1. družbeno pogodbo oziroma statut družbe v obliki overjenega
prepisa notarskega zapisa;
2. opis dejavnosti, ki jih bo opravljala družba ter načrt poslovanja
za dve leti;
3. seznam družbenikov oziroma delničarjev z navedbo imena in
priimka ter naslova oziroma firme in sedeža, višine njihovih
poslovnih deležev oziroma skupnega nominalnega zneska delnic
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu družbe;

5.2.6. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Določitev pogojev za opravljanje dejavnosti
89. člen

4. za družbenike oziroma delničarje, ki so imetniki najmanj 10%
delnic in so domače pravne osebe: izpisek iz sodnega registra;
če je družbenik delniška družba pa tudi izpisek delničarjev iz
knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice,
overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini;

Agencija določi podrobnejše kadrovske, tehnične in organizacijske
pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.
5.2.7. Stečaj borzno posredniške družbe

5. za družbenike oziroma delničarje, ki so tuje pravne osebe je
potrebno listine iz 4. točke tega odstavka predložiti v overjenem
prevodu;

Začetek stečajnega postopka nad borzno
posredniško družbo
90. člen

6. podatke o naložbah z borzno posredniško družbo povezanih
oseb v drugi borzno posredniški družbi;

(1) Nad borzno posredniško družbo nI mogoče začeti postopka
prisilne poravnave.
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7. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je mogoče
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poslovanja;

ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko
sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za
izdajo dovoljenja.

2. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice;
3. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče
pridobiti dokumentacijo o podružnici.

Odločanje o dovoljenju za opravljanje dejavnosti
94. člen

(2) Agencija mora najkasneje v roku treh mesecev obvestilo iz
prvega odstavka s prilogami posredovati pristojnemu nadzornemu
organu države članice in o tem obvestiti borzno posredniško
družbo.

(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, če ugotovi, da borzno posredniška družba
izpolnjuje pogoje za opravljanje teh dejavnosti.

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

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji: 1. če delničarji, ki so
imetniki kvalificiranih deležev, nimajo dovoljenja iz prvega odstavka
82. člena tega zakona;
2. če član uprave nima dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave;
3. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje drugih pogojev za
opravljanje storitev oziroma dejavnosti, na katere se zahteva za
izdajo dovoljenja nanaša.

Neposredno opravljanje dejavnosti v državi članici

(3) V izreku odločbe iz prvega odstavka tega člena Agencija
določno navede, za katere storitve oziroma dejavnosti dovoljenje
velja.

(1) Borzno posredniška družba, ki namerava pričeti z neposrednim
opravljanjem dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji, na območju
države članice, mora o tem obvestiti Agencijo, in navesti državo
članico, v kateri namerava pričeti z neposrednim opravljanjem
dejavnosti. Obvestilu mora priložiti opis dejavnosti, ki jih bo
opravljala v državi članici, in načrt poslovanja v zvezi s temi
dejavnostmi.

98. člen

Dovoljenje za združitev oziroma razdružitev
95. člen
(1) Za združitev oziroma razdružitev morajo borzno posredniške
družbe, ki se združujejo oziroma razdružujejo, pridobiti dovoljenje
Agencije.

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

(2) Za dovoljenja za združitev oziroma razdružitev se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.

Nadzor nad opravljanjem dejavnosti v državi članici
99. člen

(3) Kadar zaradi združitve oziroma razdružitve nastane ena ali
več novih borzno posredniških družb, odloči Agencija o dovoljenju
za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji novih
borzno posredniških družb hkrati z odločanjem o dovoljenju za
združitev oziroma razdružitev.

(1) Agencija lahko zaprosi pristojni nadzorni organ države članice,
v kateri borzno posredniška družba opravlja dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, če se s tem postopek nadzora pospeši
oziroma poenostavi oziroma če je to v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma manjših stroškov postopka.
Pod enakimi pogoji se lahko pooblaščene osebe Agencije udeležijo
nadzora, ki ga izvaja pristojni nadzorni organ države članice.

5.2.9. Opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji izven območja Republike Slovenije

(2) Če borzno posredniška družba, ki opravlja dejavnosti v zvezi
z vrednostnimi papirji v državi članici kljub opozorilu pristojnega
nadzornega organa države članice krši predpise te države članice,
sprejme Agencija ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom.
Agencija mora nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države
članice o ukrepih, ki jih je sprejela.

Opravljanje dejavnosti v državi članici
96. člen
Borzno posredniška družba lahko opravlja dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, za katere je pridobila dovoljenje Agencije, na
območju države članice bodisi preko podružnice bodisi
neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisi te države
članice.
Opravljanje dejavnosti v državi članici preko
podružnice

(3) Če Agencija borzno posredniški družbi odvzame dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti
pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih borzno
posredniška družba opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji.

97. člen

Opravljanje dejavnosti v tujini

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

100. člen
(1) Borzno posredniška družba sme opravljati dejavnost v zvezi
z vrednostnimi papirji v tujini samo preko podružnice.

1. opis dejavnosti, ki jih bo opravljaja podružnica in njen načrt

(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora borzno posredniška
družba pridobiti dovoljenje Agencije.
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(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice
mora Agencija opraviti pregled poslovanja podružnice borzno
posredniške družbe te države članice na območju Republike
Slovenija.

(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini
se smiselno uporabljajo določbe 97. člena tega zakona.
(4) Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice v tujini, če je ob upoštevanju predpisov
države, v kateri namerava borzno posredniška družba ustanoviti
podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh
predpisov, verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z
določbami tega zakona.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Agencija
pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice borzno
posredniške družbe te države članice na območju Republike
Slovenije v skladu z določbami 330. do 334 člena tega zakona.
Ukrepi nadzora nad borzno posredniško družbo
države članice

5.3. Podružnica in prosto opravljanje dejavnosti
borzno posredniških družb držav članic

104. člen

Borzno posredniške družbe držav članic

(1) Če borzno posredniška družba države članice na območju
Republike Slovenije krši določbe iz drugega oziroma tretjega
odstavka 101. člena tega zakona, ji Agencija z odredbo naloži
odpravo kršitev.

101. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki je v državi članici upravičena
opravljati vse oziroma posamezne dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, lahko te dejavnosti opravlja tudi na območju
Republike Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno.

(2) Če borzno posredniška družba države članice v roku,
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
odstavka tega člena, obvesti Agencija pristojni nadzorni organ te
države članice.

(2) Za borzno posredniško družbo iz prvega odstavka tega člena,
ki opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji preko
podružnice veljajo naslednje določbe tega zakona in na njihovi
podlagi izdani predpisi:

2. določbe 9. poglavja;

(3) Agencija lahko borzno posredniški družbi države članice za
kršitve storjene na območju Republike Slovenije izreče tudi
začasno prepoved opravljanja dejavnosti oziroma prepoved
opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku 206. člena tega zakona oziroma prvega odstavka 207.
člena tega zakona.

3. določbe 15. poglavja; in 4. določbe 229. do 231. člena ter 247.
člena in 248. člena tega zakona.

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

(3) Za borzno posredniško družbo iz prvega odstavka tega člena,
ki opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji neposredno
veljajo določbe tega zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi iz
1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko
Agencija borzno posredniški družbi države članice izreče
začasno prepoved opravljanja dejavnosti, ne da bi predhodno
obvestila pristojni nadzorni organ države članice, če zaradi zaščite
interesov investitorjev ni mogoče odlašati.

1. določbe 7. poglavja;

Pričetek poslovanja

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

102. člen
(1) Borzno posredniška družba države članice iz prvega odstavka
101. člena tega zakona lahko prične poslovati preko podružnice
z iztekom dvomesečnega roka, šteto otf dne,' \o Agencija od
pristojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo
z vsebino iz prvega odstavka 97. člena tega zakona.

5.4. Opravljanje dejavnosti tujih borzno posredniških
družb

(2) Borzno posredniška družba države članice iz prvega odstavka
101. člena tega zakona lahko prične neposredno opravljati
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike
Slovenije takoj, ko Agencija od pristojnega nadzornega organa
države članice prejme obvestilo z vsebino iz prvega odstavka
98. člena tega zakona.

Opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
tuje borzno posredniške družbe
105. člen
Tuja borzno posredniška družba lahko na ozemlju Republike
Slovenije opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji samo
preko podružnice.

Nadzor nad podružnico borzno posredniške družbe
države članice

Dovoljenje za ustanovitev podružnice

103. člen

106. člen

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

(1) Tuja borzno posredniška družba lahko na ozemlju Republike
Slovenije ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje Agencije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je
potrebno priložiti:

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot
Agencija na podlagi določb 330. do 334. člena tega zakona.

15. september 1998

1. akt o ustanovitvi podružnice;
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(2) Za nadzor nad tujo borzno posredniško družbo in podružnico,
ki jo je ustanovila na območju Republike Slovenije, se smiselno
uporabljajo določbe 11. poglavja tega zakona.

2. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države
sedeža za matično borzno posredniško družbo;
3. statut oziroma pravila matične borzno posredniške družbe;
4. revidirana poslovna poročila matične borzno posredniške
družbe za zadnja tri leta poslovanja;

5.5. Osebe, ki lahko opravljajo storitve v zvezi z
vrednostnimi papirji
Borzni posredniki

5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih matične
borzno posredniške družbe: ustrezno listino, ki verodostojno
izkazuje lastnike in njihove deleže pri upravljanju matične borzno
posredniške družbe;

108. člen
(1) Storitve izvrševanja nalogov strank, gospodarjenja z vrednostnimi papirji in svetovanja strankam v zvezi z nakupom oziroma
prodajo vrednostnih papirjev lahko pri borzno posredniški družbi
opravljajo samo borzni posredniki.

6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države
sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju matične borzno
posredniške družbe udeležene z več kot 10%;

(2) Borzni posrednik je oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

7. opis dejavnosti, ki jih bo opravljala podružnica ter načrt
poslovanja za dve leti;

1. da ima strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje,

8. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je mogoče
ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko
sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva za
izdajo dovoljenja.

2. da ima najmanj enoletne delovne izkušnje s področja poslovanja
z vrednostnimi papirji,

(3) Agencija lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice tuje borzno posredniške družbe zahteva, da tuja
borzno posredniška družba na ozemlju Republike Slovenije
deponira določen denarni znesek oziroma drugo ustrezno
finančno premoženje, kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz
poslov, sklenjenih na območju Republike Slovenije.

4. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov borznega
posrednika,

3. da je opravila strokovni izpit za pridobitev naziva borzni
posrednik,

5. da ni bila obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
zoper gospodarstvo.

(4) Agencija izda zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice tuje borzno posredniške družbe, če na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga in dokumentacije, priložene zahtevi
za izdajo dovoljenja, zaključi, da je podružnica finančno,
upravljalsko, organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljena
za poslovanje v skladu z določbami tega zakona.

Strokovni izpit
109. člen
L!-'.
Agencija predpiše program in način opravljanja izpita za pridobitev
naziva borzni posrednik.

(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice tuje borzno posredniške družbe, že je ob upoštevanju
predpisov države sedeža te borzno posredniške družbe oziroma
ob upoštevanju prakse te države pri uporabi in izvrševanju teh
predpisov, verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z
določbami tega zakona.

Dovoljenje za opravljanje poslov
110. člen

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega
posrednika je potrebno priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka 108. člena tega zakona.

Uporaba določb

(2) Agencija izda dovoljenje Iz prvega odstavka tega člena, če
ugotovi, da oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje poslov borznega
posrednika.

107. člen
(1) Za tujo borzno posredniško družbo, ki je na območju Republike
Slovenije ustanovila podružnico, veljajo naslednje določbe tega
zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi:
1.
2.
3.
4.
5.

(3) 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 borzno posredniške družbe v skladu
s pravili o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in
skrbnega poslovanja.
w- '([sit
(4) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena tudi, če je bilo osebi že pravnomočno odvzeto
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške
družbe oziroma za opravljanje poslov borznega posrednika.

določbe 7. poglavja;
določbe 9. poglavja;
tretji odstavek 191. člena;
določbe 15. poglavja; in
določbe 247. in 248. člena.
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3. splošne rezervacije (pasivne časovne razmejitve), ki jih je
borzno posredniška družba oblikovala za kritje morebitnih izgub
zaradi tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju;

Pravila ravnanja borznih posrednikov
111. člen
(1) Borzni posrednik mora pri opravljanju poslov, ki so jih borzno
posredniški družbi zupale stranke, ravnati s strokovno skrbnostjo
dobrega borznega posrednika in v vsem paziti na interese strank.

4. podrejeni dolžniški instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene
v 115. členu tega zakona in predpisu, izdanim na njegovi podlagi.
(2) Pri izračunu kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje
postavke:

(2) Borzni posrednik ne sme spodbujati ali priporočati nakupa ali
prodaje vrednostnih papirjev zgolj z namenom pridobitve provizije.

1. lastne delnice;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. prenesene izgube in izgube tekočega leta;
4. delnice oziroma poslovni deleži, na podlagi katerih je borzno
posredniška družba udeležena v kapitalu banke oziroma druge
borzno posredniške družbe;
5. nelikvidna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116.
členu tega zakona in predpisu, izdanim na njegovi podlagi.

(3) Pri opravljanju poslov mora borzni posrednik ravnati v skladu
s kodeksom poklicne etike borznih posrednikov.
Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov
112. člen
(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov, če borzni
posrednik:

(3) Agencija predpiše podrobnejši način izračuna kapitala borzno
posredniške družbe, tako da določi način in obseg upoštevanja
postavk iz prvega in drugega odstavka tega člena.

1. krši pravila skrbnosti dobrega borznega posrednika;
2. stori kršitev, zaradi katere je mogoče borzno posredniški družbi
odvzeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti;

Podrejeni dolžniški instrumenti
115. člen

3. krši pravila o varovanju zaupnih podatkov ali prepovedi v zvezi
z notranjimi informacijami.

(1) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in drugi
finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru stečaja
oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila šele po poplačilu
drugih upnikov izdajatelja, in ki so glede dospelosti in drugih
lastnosti primerni za pokrivanje morebitnih izgub zaradi tveganj,
ki jim je pri poslovanju izpostavljena borzno posredniška družba.

(2) Če je bil nad osebo začet postopek za odvzem dovoljenja za
opravljanje poslov zaradi kršitve iz 3. točke prvega odstavka
tega člena, lahko Agencija postopek združi s postopkom za
odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji, ki zaradi iste kršitve teče proti borzno posredniški družbi.

(2) Agencija s predpisom iz tretjega odstavka 114. člena tega
zakona predpiše podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških
instrumentov iz prvega odstavka tega člena.

6. OBVLADOVANJE TVEGANJ

Nelikvidna sredstva

6.1. Splošne določbe
Obvladovanje tveganj

116. člen

113. člen

(1) Nelikvidna sredstva so naložbe borzno posredniške družbe
v delnice borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova
vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz
naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki
jih ni mogoče vnovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne
izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti.

(1) Borzno posredniška družba mora zagotoviti, da vedno
razpolaga z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste storitev
oziroma dejavnosti, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je
izpostavljena pri opravljanju teh storitev oziroma dejavnosti
(kapitalska ustreznost).
(2) Borzno posredniška družba mora poslovati tako, da njena
izpostavljenost do posameznih oseb in s temi osebami povezanih
oseb nikoli ne preseže omejitev določenih s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanih predpisov.
»tod 9[n8
(3) Borzno posredniška družba mora poslovati tako, da je v
vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle
obveznosti (likvidnost) ter da je trajno sposobna izpolniti vse
svoje obveznosti (solventnost).

(2) Agencija s predpisom iz tretjega odstavka 114. člena tega
zakona predpiše podrobnejše lastnosti nelikvidnih sredstev iz
prvega odstavka tega člena.

Kapital borzno posredniške družbe

(1) Kapital borzno posredniške družbe mora biti vedno enak vsoti:

114. člen

1. kapitalskih zahtev za kritje morebitinih izgub zaradi tveganj, ki
jim je borzno posredniška družba izpostavljena pri trgovanju z
vrednostnimi papirji za svoj račun in pri opravljanju storitev izvedbe
prvih prodaj z obveznostjo odkupa (kapitalske zahteve za
trgovanje);

6.2. Kapitalska ustreznost
Minimalni kapital borzno posredniške družbe
117. člen

(1) Pri izračunu kapitala zaradi ugotavljanja kapitalske ustreznosti
oziroma izpostavljenosti borzno posredniške družbe (v nadaljnjem
besedilu: kapital) se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala;

2. kapitalskih zahtev za kritje morebitnih izgub zaradi valutnih
tveganj, ki jim je borzno posredniška družba izpostavljena pri

2. rezerve in zadržani dobiček preteklih let;
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svojem poslovanju (kapitalske zahteve za valutna tveganja);

(2) Omejitev iz prvega odstavka tega člena ne velja za
izpstavljenost borzno posredniške družbe do Banke Slovenije in
Republike Slovenije.

3. kapitalskih zahtev za kritje morebitnih izgub zaradi tveganj, ki
jim je borzno posredniška družba izpostavljena pri opravljanju
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in drugih poslov, razen
poslov iz 1. točke tega odstavka (kapitalske zahteve za storitve).

Velika izpostavljenost
121. člen

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital borzno
posredniške družbe nikoli ne sme biti manjši od 150.000.000
tolarjev oziroma od 25.000.000 tolarjev, če borzno posredniška
družba ne trguje z vrednostnimi papirji za svoj račun in ne opravlja
storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa.

(1) Velika izpostavljenost borzno posredniške družbe je izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne osebe in s to
osebo povezanih oseb, ki presega višino 10% kapitala borzno
posredniške družbe.
(2) Vsota vseh velikih izpostavljenosti borzno posredniške družbe
ne sme presegati 800% višine kapitala borzno posredniške
družbe.

Izračun kapitalskih zahtev
118. člen
(1) Kapitalske zahteve za trgovanje se izračunajo tako, da se
vrednosti vrednostnih papirjev, katerih imetnik je borzno posredniška družba, ter terjatev in obveznosti borzno posredniške
družbe iz poslov z vrednostnimi papirji, ki jih je sklenila za svoj
račun, pomnožijo z ustreznimi utežmi za tehtanje:

(3) V vsoto velikih izpostavljenosti iz drugega odstavka tega člena
se ne všteva izpostavljenost borzno posredniške družbe do Banke
Slovenije in Republike Slovenije.

1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih
papirjev;

122. člen

Izračun izpostavljenosti

Agencija predpiše podrobnejši način za izračun izpostavljenosti.

2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke;
6.4. Oblikovanje rezervacij

3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe in z njo
povezanih oseb.

Splošne in posebne rezervacije

(2) Kapitalske zahteve za valutna tveganja se izračunajo tako,
da se vrednost tistih sredstev borzno posredniške družbe, katerih
vrednost je odvisna od tečaja ustrezne tuje valute, pomnožijo z
utežmi za tehtanje tveganj spremembe tečaja te tuje valute.

123. člen
(1) Borzno posredniške družba mora za kritje morebitnih izgub
oblikovati splošne in posebne rezervacije.

(3) Kapitalske zahteve za storitve se izračunajo tako, da se terjatve
in druga sredstva, razen sredstev iz prvega odstavka tega člena,
ter morebitne (pogojne) obveznosti, ki so nastale iz poslov iz 3.
točke prvega odstavka 117. člena tega zakona, pomnožijo z
utežmi za tehtanje:

(2) Splošne rezervacije oblikuje borzno posredniška družba glede
na skupno tveganje, ki izhaja iz njenega celotnega poslovanja.
(3) Posebne rezervacije oblikuje borzno posredniška družba glede
na posebna tveganja, ki izhajajajo iz posameznih poslov
posameznih oziroma skupin poslov.

1. tveganj izpolnitve nasprotne stranke;
2. drugih tveganj, ki jim je pri opravljanju storitev in poslov iz 3.
točke prvega odstavka 117. člena tega zakona, izpostavljena
borzno posredniška družba.

Višina in izračun rezervacij

(4) Agencija predpiše uteži za tehtanje tveganj iz prejšnjih
odstavkov tega člena in načine izračunov kapitalskih zahtev.

Agencija predpiše najmanjši obseg in način izračuna splošnih in
posebnih rezervacij iz 123. člena tega zakona.

6.3. Izpostavljenost

6.5. Likvidnost

124. člen

Likvidnost

Pojem izpostavljenosti

o . " orfl<2& člen
jni35oioq nr
(1) Borzno posredniška družba mora gospodariti z viri in
naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse
dospele obveznosti.

119. člen
Izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne osebe
je vsota vseh terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti
naložb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih
deležev borzno posredniške družbe v tej osebi.

(2) Borzno posredniške družba mora za zavarovanje pred
likvidnostnim tveganjem oblikovati in izvajati politiko rednega
upravljanja z likvidnostjo, ki obsega:

Največja dopustna izpostavljenost
120. člen

1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarih odtokov
in zadostnih denarnih pritokov zanje;

(1) Izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne
osebe in s to osebo povezanih oseb ne sme presegati višine
25% kapitala borzno posredniške družbe.
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3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo
vzrokov nelikivdnosti.

1. če je kapital borzno posredniške družbe manjši od minimalnega
kapitala, določenega v 117. členu tega zakona;

6.6. Ukrepi spremljanja tveganj in zagotavljanja
kapitalske ustreznosti

2. če bi se kapital borzno posredniške družbe zaradi izplačila
dobička zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala,
določenega v 117. členu tega zakona;

6.6.1. Izračunavanje in poročanje

3. če borzno posredniška družba ne zagotavlja najmanjšega
obsega likvidnosti iz drugega odstavka 126. člena tega zakona;

Količniki likvidnosti sredstev
126. člen

4. če borzno posredniška družba zaradi izplačila dobička ne bi
več zagotavljala najmanjšega obsega likvidnosti iz drugega
odstavka 126. člena tega zakona.

(1) Borzno posredniška družba mora dnevno izračunavati
količnike likvidnosti sredstev.

(2) Sklep skupščine borzno posredniške družbe, ki je v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena je ničen.

(2) Agencija predpiše način izračuna količnikov likvidnosti
sredstev in najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora borzno
posredniška družba zagotavljati.

Ukrepi uprave

Poročilo o plačilni nesposobnosti

(1) Če kapital borzno posredniške družbe zaradi povečanih
kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega
kapitala, določenega v 117. členu tega zakona, mora uprava
borzno posredniške družbe nemudoma sprejeti tiste ukrepe za
zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je
pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za
odločanje o katerih so pristojni drugi organi borzno posredniške
družbe.

132. člen

127. člen
Borzno posredniška družba mora Agenciji nemudoma poročati o
nastopu nesposobnosti poravnati dospele denarne obveznosti
ob njihovi dospelosti.
Mesečno izračunavanje

(2) U ukrepih oziroma predlogu ukrepov iz prvega odstavka tega
člena mora uprava poročati Agenciji z mesečnim poročilom iz
129. člena tega zakona.

.,128. člen
Borzno posredniška družba mora mesečno, po stanju na zadnji
dan meseca, izračunavati in ugotavljati:
jiii Ibzc
1. višino kapitala;

Začasna prepoved opravljanja dejavnosti
133. člen

2. kapitalske zahteve;

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da borzno
posredniška družba ne dosega minimalnega kapitala, določenega
v 117. členu tega zakona, oziroma ni sposobna poravnavati
dospelih denarnih obveznosti, lahko borzno posredniški družbi
začasno prepove opravljanje vseh ali posameznih dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji.

3. kapitalsko ustreznost;
4. izpostavljenost.
Mesečno poročilo

(2) Za začasno prepoved iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe drugega do petega odstavka 206.
člena tega zakona.

129. člen
Borzno posredniška družba mora Agenciji mesečno poročati o
kapitalu, kapitalskih zahtevah, kapitalski ustreznosti,
izpostavljenosti in likvidnosti.

7. PRAVILA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA

Vsebina in način poročanja
7.1. Splošne določbe

130. člen
Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 127. in 129.
člena tega zakona ter roke in način
poročanja.
:
rh '

Uporaba določb

6.6.2. Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti
In likvidnosti

(1) Za pravno razmerje med borzno posredniško družbo in njenimi
strankami veljajo splošna pravila obligacijskega prava, če ni v
tem zakonu drugače določeno.

134. člen

Prepoved izplačila dobička

(2) Določb tega zakona o varnem in skrbnem poslovanju s
pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti, razen če je v zvezi
s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor
pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu
stranke borzno posredniške družbe.

131. člen
(1) Borzno posredniška družba ne sme izplačati dobička niti v
obliki vmesne dividende oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz
naslova udeležbe v dobičku uprave družbe, nadzornega sveta
oziroma zaposlenih, v naslednjih primerih:
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Oglaševanje

Zaščita interesov stranke

135. člen

139. člen

(1) Oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji, lahko objavljajo samo borzno posredniške
družbe.

(1) Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v
zvezi z vrednostnimi papirji v vsem paziti na interese stranke.
(2) Borzno posredniška družba mora stranko na primeren način
seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitve
stranke v zvezi z naročili za nakup oziroma prodajo vrednostnih
papirjev, oziroma drugimi storitvami, ki jih stranki nudi, in tveganjih,
ki so povezana z naložbami v vrednostne papirje.

(2) Prepovedano je objavljati oglase, katerih vsebina lahko zavaja
investitorje glede pravic ali tveganj, ki jih vsebuje posamezni
vrednostni papir ali glede storitev, ki jih opravlja posamezna borzno
posredniška družb'a.
(3) Pred objavo oglasa je potrebno o njegovi vsebini obvestiti
Agencijo.

(3) Borzno posredniška družba mora od stranke pridobiti ustrezne
podatke o izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne
papirje, njenih finančnih možnostih in njenih namenih v zvezi z
naložbami v vrednostne papirje, ki so pomembni za zaščito
interesov stranke v zvezi s storitvami, ki jih stranki nudi.

(4) Agencija lahko izda podrobnejše predpise o oglaševanju.
7.2. Skupne določbe

Nasprotje interesov

Skrbnost dobre borzno posredniške družbe

140. člen

136. člen

(1) Borzno posredniška družba mora stranko poučiti o morebitnih
nasprotjih med interesi stranke in interesi borzno posredniške
družbe oziroma interesi drugih strank borzno posredniške družbe.

Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji ravnati s strokovno skrbnostjo dobre borzno
posredniške družbe.

(2) Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje tako,
da se morebitna nasprotja med interesi strank, borzno
posredniške družbe in zaposlenih pri borzno posredniški družbi
omejijo na najmanjšo možno mero.
*
Pogodba o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi
papirji

Splošni pogoji poslovanja
137. člen
(1) Borzno posredniška družba mora določiti splošne pogoje
opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (splošni pogoji
poslovanja).

141. člen
f'S
(1) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora borzno posredniška
družba s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih
vrst storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora takšna pogodba
vsebovati:

(2) Splošni pogoji poslovanja morajo za vsako od storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji, ki jih borzno posredniška družba nudi
strankam, vsebovati:
1. določbe, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti borzno
posredniške družbe in stranke;

1. določbo, da so splošni pogoji poslovanja njen sestavni del;

2. opis tveganj, povezanih z naložbami v vrednostne papirje.

2. izjavo stranke, da so ji bili splošni pogoji poslovanja pred
sklenitvijo pogodbe izročeni in, da se je imela pred sklenitvijo
možnost poučiti o njihovi vsebini.

Objava splošnih pogojev poslovanja in cenika
138. člen

(2) Pogodba iz prvega odstavka tega člena, ki ni sklenjena v pisni
obliki, je veljavna, za borzno posredniško družbo pa se šteje, da
je s tem, ko pogodbe ni sklenila v pisni obliki, storila kršitev pravil
varnega in skrbnega poslovanja.

(1) Borzno posredniška družba mora v vsakem prostoru, v
katerem posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu
omogočiti vpogled v splošne pogoje poslovanja in cenik.
(2) Borzno posredniška družba mora pred sprejemom prvega
naročila stranke za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev
oziroma naloga za preknjižbo nematerializiranih vrednostnih
papirjev med računi strank oziroma sklenitvijo druge pogodbe o
storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji, stranki izročiti izvod
splošnih pogojev poslovanja.

7.3. Borzno posredovanje
Pogodba o borznem posredovanju
ne 142. člen
(1) Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se
borzno posredniška družba zaveže izvrševati nakupe in prodaje
vrednostnih papirjev po nalogih in za račun stranke, stranka pa
se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi kadar naročila oziroma naloge iz drugega
odstavka tega člena v imenu in za račun borzno posredniške
družbe sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe z
borzno posredniško družbo.
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(2) Pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup
oziroma prodajo vrednostnih papirjev, mora borzno posredniška
družba s to stranko skleniti splošno pogodbo o borznem
posredovanju v pisni obliki.

ni mogoče izvršiti.
(3) Kadar v primeru naročila za nakup borzno posredniška družba
zahteva od stranke, da pred izvršitvijo naročila založi predujem,
teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat, ko
borzno posredniška družba lahko ugotovi, da predujem v
dogovorjenem roku ni bil založen.

Sprejemanje naročil strank
143. člen

Izvrševanje naročil strank

(1) Borzno posredniška družba sprejema naročila strank za nakup
oziroma prodajo vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
naročilo stranke) na sedežu družbe oziroma v poslovalnici, ki
izvršuje naročila strank.

146. člen
(1) Borzno posredniška družba sme naročila za nakup oziroma
prodajo tržnih vrednostnih papirjev izvrševati samo na
organiziranem trgu.

(2) Borzno posredniška družba lahko sprejema pisna naročila
strank tudi v lastni poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank oziroma
v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in za račun borzno
posredniške družbe sprejemajo naloge strank, če se stranka v
tej poslovalnici borzno posredniške družbe oziroma pravne osebe
osebno zglasi.

(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke
tako kot se glasi.
(3) Če stranka v naročilu ne določi cene oziroma najmanjše cene,
po kateri mora borzno posredniška družba izvršiti naročilo za
nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: naročilo s preudarkom), takšno naročilo preneha veljati
z iztekom dne, ko ga je borzno posredniška družba prejela.

(3) Kadar borzno posredniška družba sprejema naročila na način
iz drugega odstavka tega člena, morajo splošni pogoji poslovanja
določati rok, v katerem mora biti naročilo posredovano na sedež
borzno posredniške družbe oziroma poslovalnice borzno
posredniške družbe, ki izvršuje naloge strank. Na to določDo
splošnih pogojev poslovanja mora biti stranka ob izročitvi naročila
izrecno opozorjena.

Način izvrševanja naročil strank na organiziranem
trgu
147. člen

(4) Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme borzno
posredniška družba na sedežu oziroma poslovalnici borzno
posredniške družbe, ki izvršuje naloge strank.

(1) Borzno posredniška družba izvršuje naročila strank za nakup
oziroma prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu z
vnosom ustrezne ponudbe oziroma povpraševanja v centralno
informatizirano bazo borznega informacijskega sistema.

Potrdilo o prejemu naročila stranke

(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke
takoj, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev naročila. Šteje se, da so
pogoji za izvršitev izpolnjeni, ko borzno posredniška družba
prejme naročilo (četrti odstavek 143. člena tega zakona) in Izteče
rok za odklonitev naročila (145. člen tega zakona).

144. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranki posredovati potrdilo
o prejemu naročila.
(2) Borzno posredniška družba mora stranki poslati potrdilo o
prejemu naročila najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
naročila.

(3) Borzno posredniška družba mora izvrševati naročila strank
za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem
trgu po vrstnem redu prejema ustreznih naročil za takšen nakup
oziroma prodajo.

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v
primeru spremembe oziroma preklica naročila.

(4) Borzno posredniška družba ne sme kupiti oziroma prodati
vrednostnih papirjev na organiziranem trgu za svoj račun ali za
račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi, če zaradi
takšnega nakupa oziroma prodaje ne bi mogla Izvršiti sočasnega
naročila stranke za nakup oziroma prodajo oziroma bi ga bilo
mogoče Izvršiti samo pod za stranko manj ugodnimi pogoji.

Odklonitev sprejema naročila
145. člen
(1) če borzno posredniška družba noče sprejeti naročila stranke,
mora stranko o tem obvestiti takoj po prejemu naročila. V obvestilu
mora navesti razlog odklonitve sprejema naročila.

Izvrševanje naročil s preudarkom

(2) Kadar splošni pogoji poslovanja borzno, iposredniške družbe
določajo, da borzno posredniška družba nI dolžna sprejeti naročila
za prodajo vrednostnih papirjev, dokler stranka vrednostnih
papirjev, ki so predmet naročila ne prenese na račun stranke pri
borzno posredniški družbi, teče rok za obvestilo Iz prvega
odstavka tega člena od takrat:

148. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 147. člena tega
zakona, mora borzno posredniška družba Izvršiti naročilo s
preudarkom, takrat kadar s skrbnostjo dobre borzno posredniške
družbe oceni, da je glede na stanje na trgu, Izvršitev naročila
najugodnejša za Interese stranke.

1. ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da stranka na
računu stranke pri borzno posredniški družbi nima vrednostnih
papirjev oziroma zadostne količine vrednostnih papirjev, ki so
predmet naročila stranke; oziroma

(2) Pri Izvrševanju naročila s preudarkom borzno posredniška
družba ne sme vnesti nasprotnega naročila za nakup oziroma
prodajo vrednostnih papirjev za račun druge stranke, ki je dala
naročilo s preudarkom, za svoj račun oziroma račun zaposlenega
pri borzno posredniški družbi z namenom, da pride do sklenitve
posla z uskladitvijo pogojev ponudbe oziroma povpraševanja za
račun stranke s pogoji povpraševanja oziroma ponudbe za račun
doige stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za račun borzno

2. kadar stranka hkrati z naročilom za prodajo borznoposrednlškl
družbi posreduje ustrezen nalog za prenos vrednostnih papirjev
med računi Istega imetnika (prvi odstavek 158. člena tega zakona),
ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da takšnega naloga
15. september 1998
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posredniške družbe oziroma zaposlenega pri borzno posredniški
družbi.

Denarna sredstva strank
151. člen

Izvrševanje naročil za račun več strank

(1) Borzno posredniška družba mora pri banki oziroma
organizaciji, ki opravlja plačilni promet, odpreti poseben račun,
preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki
jih je sklenila za račun strank, in vodi denarna sredstva strank.

149. člen
(1) Kadar borzno posredniška družba sprejme več naročil s
preudarkom oziroma kadar sočasno prejme več naročil za nakup
oziroma prodajo vrednostnih papirjev pod enakimi pogoji, lahko
takšna naročila izvrši sočasno (v nadaljnjem besedilu: trgovanje
za skupni račun).

(2) Borzno posredniška družba preko računa iz prvega odstavka
tega člena ne sme sprejemati vplačil in opravljati izplačil iz poslov,
ki jih je sklenila za svoj račun.

(2) Pri trgovanju za skupni račun borzno posredniška družba ne
sme sklepati poslov za svoj račun oziroma račun zaposlenega
pri borzno posredniški družbi.

(3) Borzno posredniška družba mora kupnino, zneske vnovčenih
kuponov oziroma dividend oziroma neizkoriščeni predujem,
nakazati stranki naslednji delovni dan šteto od:

(3) Kadar borzno posredniška družba pri trgovanju za skupni
račun sklene enega ali več poslov, mora pravice in obveznosti iz
takšnega posla oziroma poslov prenesti na stranke po naslednjih
pravilih:

1. prejema kupnine iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke;
2. vnovčenja dividend oziroma kuponov iz vrednostnih papirjev,
katerih imetnik je stranka;
3. preklica naročila, v zvezi s katerim je stranka plačala predujem;
če se nista borzno posredniška družba in stranka drugače
dogovorili.

1. če je posel oziroma posle sklenila za enako ceno, količina
vrednostnih papirjev pa ne zadošča za izvršitev celotnih naročil
vseh strank se najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga
je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje
stranke;

(4) Borzno posredniška družba ne sme uporabljati denarnih
sredstev strank niti za svoj račun niti za račun drugih strank.

2. če je posel oziroma posle sklenila po različnih cenah se za
najugodnejšo ceno najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki
ga je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje
stranke.

Obračun o opravljenem poslu
152. člen
Borzno posredniška družba mora najkasneje naslednji delovni
dan po izpolnitvi obveznosti iz posla, ki ga je sklenila za račun
stranke, stranki poslati obračun opravljenega posla.

Izročitev vrednostnih papirjev stranki
150. člen
(1) Borzno posredniška družba mora v skladu s pravili, ki urejajo
izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu,
zagotoviti, da se na dan izpolnitve posla vrednostni papirji, ki jih je
na organiziranem trgu kupila za račun posamezne stranke,
preknjižijo na račun te stranke.

7.4. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev in hramba vrednostnih papirjev
7.4.1. Skupne določbe

(2) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom
stranke kupi nematerializirane vrednostne papirje izven
organiziranega trga vrednostnih papirjev, mora zagotoviti, da se
na dan, ko ji prodajalec izpolni obveznost, nematerializirani
vrednostni papirji preknjižijo na račun stranke, za račun katere jih
je kupila.

Uporaba določb
153. člen
Določbe tega razdelka se uporabljajo tako v primeru, ko borzno
posredniška družba za stranko opravlja samo storitve vodenja
računov vrednostnih papirjev in hrambe vrednostnih papirjev, kot
tudi v primeru, ko borzno posredniška družba te storitve opravlja
v okviru opravljanja storitev borznega posredovaja, gospodarjenja
z vrednostnimi papirji ali drugih storitev.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata
tudi za vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, ki so v zbirni
hrambi pri Klirinško depotni družbi.
(4) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom
stranke kupi vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, in ne gre
za vrednostne papirje iz tretjega odstavka tega člena, jih mora
izročiti stranki v dveh delovnih dneh po tem, ko ji prodajalec
izpolni obveznost, če se nista borzno posredniška družba in
stranka izrecno drugače dogovorili.

7.4.2. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev
Pogodba o vodenju računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev

(5) Kadar sta se v primeru iz četrtega odstavka tega člena borzno
posredniška družba in stranka dogovorili, da borzno posredniška
družba vrednostnih papirjev ni dolžna Izročiti stranki, jih sme
borzno posredniška družba sama hraniti za račun stranke samo,
če ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev hrambe
vrednostnih papirjev. V nasprotnem primeru mora v roku iz
četrtega odstavka tega člena izročiti vrednostne papirje za račun
stranke borzno posredniški družbi, ki takšno dovoljenje ima.
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154. člen
(1) Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev je pogodba, s katero se borzno posredniška družba
zaveže, da bo pri Klirinško depotni družbi stranki odprla račun
nematerializiranih vrednostnih papirjev in na tem računu v imenu
in za račun stranke vodila stanja vrednostnih papirjev stranke ter
izvrševala naloge stranke za preknjižbo vrednostnih papirjev s

50

15. september 1998

tega računa na drug račun, stranka pa se zaveže za opravljanje
teh storitev plačevati provizijo.

naloga stranke (v nadaljnjem besedilu: prenos med računi istega
imetnika).

(2) Pred odprtjem računa posamezne stranke, mora borzno
posredniška družba s to stranko skleniti splošno pogodbo o
vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v pisni
obliki.

(2) Borzno posredniška družba ne sme preknjižiti vrednostnih
papirjev z računa stranke na račun drugega imetnika (v nadaljnjem
besedilu: prenos med računi različnih imetnikov) oziroma vknjižiti
pravic tretjih na vrednostnih papirjih, katerih imetnik je stranka
brez ustreznega pisnega naloga stranke.

(3) Borzno posredniška družba mora voditi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in
opravljati preknjižbe med računi v skladu z zakonom o
nemtarializiranih vrednostnih papirjih ter pravili in navodili Klirinško
depotne družbe, ki urejajo vodenje centralnega registra
nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(3) Kadar izdaja nalog pooblaščenec stranke, sme borzno
posredniška družba opraviti ustrezno preknjižbo iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena samo, če pooblaščenec predloži
notarsko overjeno pooblastilo stranke, ali če imetnik osebno pri
borzno posredniški družbi pooblasti določeno osebo za
razpolaganje z vrednostnimi papirji na njegovem računu.

(4) Določbe tega podrazdelka o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev se smiselno uporabljajo tudi za
vodenje računov vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki
so v zbirni hrambi pri Klirinško depotni družbi.

Nalogi za preknjižbo
159. člen
(1) Nalog za posamezno vrsto preknjižbe iz prvega oziroma
drugega odstavka 158. člena tega zakona mora obsegati podatke,
ki jih za ustrezno vrsto naloga določajo navodila Klirinško depotne
družbe.

Hišni račun
155. člen
(1) Borzno posredniška družba mora vse vrednostne papirje,
katerih imetnik je, voditi na posebnem računu pri Klirinško depotni
družbi (v nadaljnjem besedilu: hišni račun).

(2) Pred izvršitvijo naloga iz prvega odstavka tega člena se mora
borzno posredniška družba na zanesljiv način prepričati o identiteti
nalogodajalca.

(2) Borzno posredniška družba na hišni račun ne sme preknjižiti
vrednostnih papirjev, katerih imetniki so stranke oziroma, ki jih je
pridobila za račun stranke.

(3) Šteje se, da naročilo za prodajo vrednostnih papirjev na
organiziranem trgu, vsebuje tudi nalog za preknjižbo vrednostnih
papirjev z računa stranke zaradi izpolnitve obveznosti iz prodaje,
sklenjene na organiziranem trgu.

(3) Borzno posredniška družba vrednostnih papirjev, katerih
imetnik je, ne sme voditi na računu strank pri sebi ali pri drugi
borzno posredniški družbi.

(4) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja pri
preknjižbah z računa stranke, ki jih borzno posredniška družba
opravi pri opravljanju storitev gospodarjenja z vrednostnimi papirji
stranke.

Računi strank
156. člen

6r;'..

Vrstni red izvrševanja nalogov za preknjižbe

(1) Borzno posredniška družba mora vrednostne papirje
posamezne stranke voditi na računu te stranke pri Klirinško depotni
družbi (v nadaljnjem besedilu: račun stranke).

160. člen
Borzno posredniška družba mora izvrševati naloge za preknjižbe
z računa posameznega imetnika po vrstnem redu prejema
popolnih nalogov za preknjižbo s tega računa.

(2) Kadar borzno posredniška družba za posamezno stranko
opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji te stranke
mora vrednostne papirje, ki so predmet gospodarjenja, voditi na
posebnem računu te stranke pri Klirinško depotni družbi (v
nadaljnjem besedilu: račun gospodarjenja).

Oblika izpiskov
161. člen

(3) Preko računa gospodarjenja mora borzno posredniška družba
opravljati vse preknjižbe vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja
za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju z
vrednostnimi papirji.

Izpiske stanja oziroma prometa na računih mora borzno
posredniška družba izstavljati z računalniškim izpisom iz centralne
informatizirane baze centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev.

Odprtje računa stranke

Izpisek o opravljeni preknjižbi

157. člen

162. člen

Borzno posredniška družba mora pred vnosom novega računa
stranke v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev
(odprtje računa stranke) preveriti identiteto stranke.

Borzno posredniška družba mora na zahtevo stranke naslednji
delovni dan po prejemu zahteve izstaviti izpisek prometa na računu
za zahtevano obdobje in novega stanja na dan izstavitve izpiska.

Vodenje računov strank
Izpisek o stanju in prometu na računu
158. člen

163. člen

(1) Borzno posredniška družba sme vrednostne papirje, katerih
Imetnik je stranka, preknjižiti z registrskega računa oziroma računa
stranke pri drugi borzno posredniški družbi na račun stranke pri
tej borzno posredniški družbi samo na podlagi ustreznega pisnega
15. september 1998

(1) Borzno posredniška družba mora stranki enkrat letno izstaviti
izpisek stanja in letnega prometa na računu nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
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(2) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorila
za krajša obdobja poročanja o stanju in prometu na računu
nematerializiranih vrednostnih papirjev.

sklenjena v pisni obliki.
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora določati:
1. znesek denarnih sredstev, ki ga stranka izroča v gospodarjenje
na podlagi pogodbe;

7.4.3. Hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih
listin, ki niso v zbirni hrambi pri Klirinško depotni
družbi

2. naložbeno politiko;
3. višino provizije in način izračuna osnove oziroma osnov za
provizijo.

Uporaba določb
164. člen
Določbe tega podrazdelka se uporabljajo za vrednostne papirje,
izdane kot pisne listine, ki niso v zbirni hrambi pri Klirinško depotni
družbi.

(4) Kadar stranka ob sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega
člena borzno posredniški družbi v gospodarjenje izroči vrednostne
papirje, mora pogodba v posebni prilogi obsegati tudi seznam teh
vrednostnih papirjev z navedbo njihove oznake in količine.

Hramba vrednostnih papirjev

(5) Pogodbeni stranki določita naložbeno politiko tako, da določita:

165. člen

1. vrste vrednostnih papirjev,

(1) Borzno posredniška družba sme sama hraniti vrednostne
papirje strank iz 164. člena tega zakona samo, če ima dovoljenje
Agencije za opravljanje storitev hrambe vrednostnih papirjev.

2. lastnosti izdajateljev vrednostnih papirjev,
3. največji dopustni delež naložb v vrednostne papirje
posameznega izdajatelja in z njim povezanih oseb,

(2) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka tega člena
hrani vrednostne papirje strank in svoje vrednostne papirje iz
155. člena tega zakona po pravilih o zbirni hrambi.

4. druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje
tveganosti naložb.

(3) Pogodba o hrambi vrednostnih papirjev mora biti sklenjena v
pisni obliki.
Potrdilo o pologu oziroma dvigu

(6) Za gospodarjenje z vrednostnimi papirji stranke se smiselno
uporabljajo določbe prvega odstavka 146. člena, prvega in četrtega
odstavka 147. člena, prvega in drugega odstavka 149. člena in
151. člena tega zakona, če ni v tem razdelku drugače določeno.

166. člen

Vrste naložb

(1) Borzno posredniška družba mora stranki ob vsakem pologu
oziroma dvigu vrednostnih papirjev iz 164. člena tega zakona
izstaviti potrdilo o pologu oziroma dvigu.

169. člen
(1) Borzno posredniška družba sme denarna sredstva stranke
naložiti samo v tržne vrednostne papirje.

(2) Borzno posredniška mora stranki izstaviti potrdilo o pologu
tudi, kadar prejme vrednostne papirje na podlagi izpolnitve posla
nakupa vrednostnih papirjev, ki ga je sklenila za račun stranke.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno
posredniška družba naloži denarna sredstva stranke tudi v netržne
vrednostne papirje, če se pogodbeni stranki za takšne naložbe
izrecno dogovorita. u...
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora pogodba
določati največji delež naložb v netržne vrednostne papirje.

Knjiga pologov in dvigov
167. člen
(1) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 165. člena
tega zakona mora voditi knjigo pologov in dvigov, v katero vpisuje
vse pologe in dvige vrednostnih papirjev iz 164. člena tega zakona
po datumskem zaporedju.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko
borzno posredniška družba naloži denarna sredstva stranke v
svojem imenu in za račun stranke tudi v obliki bančnih denarnih
depozitov, če zaradi trenutnega stanja na trgu vrednostnih papirjev,
denarnih sredstev stranke ni mogoče v celoti naložiti vvrednostne
papirje v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi.

(2) V knjigo pologov in dvigov se vpisujejo tudi podatki o prejemu
oziroma odtujitvi vrednostnih papirjev iz 164. člena tega zakona,
katerih imetnik je borzno posredniška družba sama.

(5) Kadar v primeru iz četrtega odstavka tega člena, denarna
sredstva stranke presegajo 10% vrednosti vseh naložb stranke,
mora borzno posredniška družba pred deponiranjem denarnih
sredstev pridobiti pisno soglasje stranke za takšno naložbo.

7.5 Gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank
Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji

Poročilo o stanju naložb z obračunom poslov

168. člen

170. člen

(1) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji je pogodba, s
katero se borzno posredniška družba zaveže, da bo v skladu z
naložbeno politiko določeno v pogodbi, za račun stranke nalagala
denarna sredstva stranke v vrednostne papirje z namenom
razpršitve tveganja, stranka pa se zaveže plačati provizijo.

(1) Borzno posredniška družba mora stranki, za katero opravlja
storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, najmanj enkrat na
tri mesece po stanju na zadnji dan v mesecu trimesečja poslati
poročilo o stanju naložb stranke z obračunom poslov.

(2) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji mora biti
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(2) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorita
za krajša obdobja poročanja.

7.9. Varovanje zaupnih podatkov
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov

7.6. Vodenje evidenc o strankah in poslih in hramba
dokumentov

177. člen
(1) Borzno posredniška družba mora kot zaupne varovati podatke
o stanju in prometu na računih vrednostnih papirjev stranke ter
druge podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela v zvezi
z opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.

7.6.1. Skupna določba
Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
171. člen

(2) Podatkov iz prvega odstavka tega člena borzno posredniška
družba ne sme sporočiti tretjim osebam, niti jih sama uporabljati
ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.

Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče
voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge
administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče
kadarkoli preveriti potek posameznega posla, ki ga je opravila za
svoj račun oziroma za račun stranke.

(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi za člane
organov borzno posredniške družbe, zaposlene pri borzno
posredniški družbi in druge osebe, ki za borzno posredniško
družbo na podlagi pogodbe opravljanjo posamezne storitve, in
sicer tudi po prenehanju funkcije oziroma delovnega ali
pogodbenega razmerja.

7.7. Vodenje evidenc
Evidenca strank

Ukrepi za varovanje zaupnih podatkov

172. člen

178. člen

Borzno posredniška družba vodi evidenco strank.

(1) Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje tako,
da je zagotovljeno učinkovito varovanje zaupnih podatkov in
zaščita pred morebitnimi zlorabami teh podatkov.

Evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji
173. člen

(2) Borzno posredniška družba mora tekoče sestavljati seznam
vrednostnih papirjev oziroma izdajateljev, v zvezi s katerimi je
pridobila zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega
zakona oziroma notranje informacije iz 275. člena tega zakona. O
vsebini seznama morajo biti seznanjeni vsi borzni posredniki in
drugi zaposleni pri borzno posredniški družbi.

Borzno posredniška družba vodi evidenco naročil in poslov z
vrednostnimi papirji, v katero za vsako naročilo in za vsak posel
nakupa oziroma prodaje vrednostnih papirjev, ki ga je sklenila za
račun stranke oziroma za svoj račun, vpisuje podatke o tem.

(3) Vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na seznam iz prvega
odstavka tega člena, borzni posredniki ne smejo priporočati
strankam in jih tudi ne smejo kupovati oziroma prodajati za račun
borzno posredniške družbe, za svoj račun, oziroma za račun z
borzno posredniško družbo ali borznim posrednikom povezanih
oseb.

7.8. Vodenje in hranjenje dokumentacije
Dokumenti o poslovanju s stranko
174. člen
Borzno posredniška družba mora vse dokumente o poslovanju s
posamezno stranko hraniti ločeno od dokumentov o poslovanju
z drugimi strankami in od dokumentov o lastnem poslovanju.

(4) Borzno posredniška družba mora za vsako od oseb iz tretjega
odstavka 177. člena tega zakona in z njimi povezanih oseb tekoče
voditi evidenco o vseh poslih teh oseb z vrednostnimi papirji iz
drugega odstavka tega člena.

Dokumenti o posameznih poslih za račun strank
175. člen

(5) Borzno posredniška družba mora zagotoviti, da jo osebe iz
tretjega odstavka 177. člena tega zakona tekoče obveščajo o
vseh njihovih poslih oziroma poslih z njimi povezanih oseb z
vrednostnimi papirji iz drugega odstavka tega člena.

Borzno posredniška družba mora hraniti vse dokumente o
posameznem poslu po datumskem zaporedju poslov za vsak
posamezen posel, ki ga je borzno posredniška družba opravila
za račun posamezne stranke.

Sporočanje zaupnih podatkov

Dokumenti o posameznih poslih za račun borzno
posredniške družbe

179. člen

176. člen

(1) Borzno posredniška družba sme zaupne podatke iz prvega
odstavka 177. člena sporočiti samo:

Določba 175. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi za
dokumente o poslih, ki jih je borzno posredniška družba sklenila
za svoj račun.
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organa, če sodišče oziroma pristojni upravni organ te podatke
potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih
pristojnosti;

(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve
pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov.

3. na pisno zahtevo Agencije oziroma Banke Slovenije, če Agencija
oziroma Banka Slovenije te podatke potrebuje v posameznem
postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti.

(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi
predhodnega mnenja nadzornih organov.

(2) Podatke, ki jih sodišče, pristojni upravni organ, Agencija
oziroma Banka Slovenije prejmejo na podlagi prvega odstavka
tega člena, smejo uporabiti samo v skladu z namenom, zaradi
katerega so bili sporočeni.

Obdelava podatkov in posredovanje informacij
182. člen
(1) Agencija je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih nalog in
pristojnosti, določenih s tem zakonom, ZISDU in ZPre.

7.10. Predpis o opravljanju storitev z vrednostnimi
papirji

(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:

Predpis o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji
180. člen
Agencija izda sklep o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji, s
katerim predpiše:

1. dovoljenjih za opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji in drugih dovoljenjih in soglasjih, ki jih izda Agencija na
podlagi tega zakona;

1. podrobnejše podatke o stranki, ki jih mora vsebovati pogodba
iz prvega odstavka 141. člena tega zakona;

2. članih uprave in nadzornih svetov borzno posredniških družb,
njihovi organizaciji, delovanju notranjih kontrol in reviziji;

2. podrobnejšo vsebino potrdila o prejemu naročila stranke iz
prvega odstavka 144. člena tega zakona;

3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju dejavnosti
borzno posredniških družb v državah članicah, in podružnicah
oziroma neposrednem opravljanju dejavnosti borzno posredniških
družb držav članic v Republiki Sloveniji;

3. podrobnejšo vsebino obračuna opravljenega posla iz 152. člena
tega zakona;

4. podružnicah borzno posredniških družb v tujini in podružnicah
tujih borzno posredniških družb v Republiki Sloveniji;

4. podrobnejši način preverjanja identitete stranke iz 157. člena
tega zakona;

5. poslih iz 277. člena tega zakona;

5. podrobnejšo vsebino potrdila o pologu oziroma dvigu iz prvega
odstavka 166. člena tega zakona;

6. spoštovanju pravil varnega in skrbnega poslovanja;

6. podrobnejšo vsebino in način vodenja knjige pologov in dvigov
iz prvega odstavka 167. člena tega zakona;

7. mesečnih poročilih iz 129. člena tega zakona;
8. imetnikih kvalificiranih deležev iz 82. člena tega zakona;

7. podrobnejšo vsebino poročila o stanju naložb stranke z
obračunom poslov iz prvega odstavka 170. člena tega zakona in
prilog k temu potrdilu;

9. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz
191. člena tega zakona;
•rjjfvs-j im1'
10. izvršenih ukrepih nadzora iz 203. člena tega zakona;

8. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence strank iz 172.
člena tega zakona in evidence naročil in poslov z vrednostnimi
papirji iz 173. člena tega zakona;

11. poročilih in obvestilih, ki jih je zbrala na podlagi 277. člena in
278. člena tega zakona;

9. način in roke za vodenje in hranjenje dokumentacije o poslovanju
s stranko iz 174. člena tega zakona ter o posameznih poslih iz
175. člena in 176. člena tega zakona.

12. informacije, ki jih je Agencija pridobila v okviru izmenjave
informacij od pristojnih nadzornih organov držav članic.
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Agencija posredovati

8. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN
EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih
nadzornih organov na podlagi 181. člena tega zakona;

Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov

2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem storitev v
zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih finančnih storitev
po zakonu o bančništvu, in če za te organe velja obveznost
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v
prvem odstavku 293. člena tega zakona.

181. člen
(1) Agencija in organi, ki so pristojni za nadzor drugih finančnih
organizacij, morajo na zahtevo posameznega nadzornega organa
posredovati temu organu vse podatke glede finančne organizacije,
ki jih potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno
organizacijo, v postopku v zvezi z izdajo dovojenj oziroma pri
odločanju o drugih posamičnih zadevah.
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(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme
Agencija podatke Iz 12. točke drugega odstavka tega člena
posredovati samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke
posredoval Agenciji.
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tega člena za za odbobje, določeno z odločitvijo Evropskega
sveta.

Seznam organiziranih trgov
183. člen

(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za:
(1) Agencija vodi seznam organiziranih trgov.

1. ustanovitev borzno posredniške družbe kot odvisne družbe
borzno posredniške družbe, ki je v trenutku sprejema odločitve
iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičena
opravljati dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji v državi članici,
oziroma od te borzno posredniške družbe odvisna družbe;

(2) Agencija posreduje Evropski komisiji in državam članicam
seznam organiziranih trgov v Republiki Sloveniji s pravili trgovanja
na teh trgih ter predpisih in pravilih, ki urejajo njihovo delovanje in
organizacijo.

2. pridobitev kvalificiranega deleža s strani borzno posredniške
družbe, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma
petega odstavka tega člena upravičena opravljati dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji v državi članici, oziroma s strani od te
borzno posredniške družbe odvisne družbe.

(3) Agencija na podlagi podatkov, ki jih prejme od Evropske
komisije in držav članic, vodi in vzdržuje seznam vseh
organiziranih trga v državah članicah.
(4) Agencija mora podatke iz tretjega odstavka tega člena
posredovati na zahtevo državnega organa oziroma osebe, ki
izkaže upravičen interes glede teh podatkov.

(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
četrtega odstavka tega člena.

Obveščanje Evropske komisije
184. člen
Agencija mora obveščati Evropsko komisijo o:

9. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA

1. zavrnitvah zahtev za posredovanje obvestila iz tretjega
odstavka 97. člena tega zakona;

Splošna določba

2. ukrepih iz tretjega odstavka 104. člena tega zakona.

186. člen

Razmerja s tujimi državami

Borzno posredniška družba mora voditi poslovne knjige, sestavljati
knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati
računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in
finančnih standardov in načel ter splošnih računovodskih
predpostavk, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo, če ni v tem
poglavju drugače določeno.

185. člen
(1) Agencija mora obvestiti Evropsko komisijo o:
1. izdaji vsakega dovoljenja borzno posredniški družbi, katere
posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s
sedežem v tuji državi;

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije

2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
na podlagi katerega tuja oseba postane obvladujoča družba borzno
posredniške družbe.

187. člen
Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče
voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge
administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče
kadarkoli preveriti ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj.

(2) Agencija obvešča Evropsko komisijo o vseh pomembnejših
ovirah, na katere so naletele borzno posredniške družbe pri
opravljanju dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji 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:

Kontni načrt in sheme izkazov
188. člen
(1) Borzno posredniška družba razvršča podatke v računovodske evidence po kontnem načrtu za gospodarske družbe,
pri tem pa upošteva analitični kontni načrt za borzno posredniške
družbe.

1. zahtevah za izdajo dovoljenja borzno posredniški družbi, katere
posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s
sedežem v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske
komisije;

(2) Borzno posredniška družba pri sestavljanju računovodskih
izkazov uporablja sheme računovodskih izkazov borzno
posredniških družb.

2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega tuja oseba s sedežem v tuji državi,
na katero se nanaša odločitev Evropske komisije, postane
obvladujoča družba borzno posredniške družbe.

Letno in polletno poročilo

(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega
odstavka tega člena, rok za odločitev iz 360. člena tega zakona
ne teče.

189. člen
(1) Borzno posredniška družba sestavlja računovodske in
konsolidirane računovodske izkaze in poslovna poročila za
poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

(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

(2) Borzno posredniška družba sestavlja letno in polletno poročilo.
JL
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pooblaščeni revizor na stroške borzno posredniške družbe.

Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
190. člen

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega Inštituta
za revizijo izda sklep o poslovih knjigah in poslovnih poročilih
borzno posredniških družb, s katerim predpiše:

193. člen
(1) Borzno posredniška družba v dnevnem tisku oziroma
strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat mesečno,
objavi povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja
v 15 dneh po sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v šestih
mesecih po preteku koledarskega leta, povzetek revidiranega
konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja pa
najkasneje v sedmih mesecih po preteku koledarskega leta.

1. analitični kontni načrt za borzno posredniške družbe;
2. vrste in sheme računovodskih izkazov borzno posredniških
družb;
3. podrobnejšo vsebino poslovnega poročila borzno posredniških
družb in dodatkov k tem poročilu.

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega
odstavka tega člena.

10. REVIDIRANJE
11. NADZOR NAD BORZNO POSREDNIŠKIMI
DRUŽBAMI

Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila

11.1. Splošne določbe

191. člen

Nadzor nad borzno posredniškimi družbami

(1) Letno poročilo borzno posredniške družbe in konsolidirano
letno poročilo finančne skupine mora pregledati pooblaščeni
revizor.

194. člen
(1) Agencija opravlja nadzor nad borzno posredniškimi družbami
z namenom preverjanja, če borzno posredniške družbe spoštujejo
pravila o obvladovanju tveganj, pravila o varnem in skrbnem
poslovanju in pravila, ki urejajo trg vrednostnih papirjev.

(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena
lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima
posebno pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za
opravljanje nalog revidiranja finančnih organizacij.

(2) Agencija opravlja v sodelovanju z Banko Slovenije nadzor tudi
nad poslovanjem bank v zvezi z opravljanjem dejavnosti v zvezi
z vrednostnimi papirji.

(3) Borzno posredniška družba mora Agenciji predložiti revidirano
letno poročilo v roku osmih dni po prejemu oziroma najkasneje v
štirih mesecih po izteku koledarskega leta, konsolidirano letno
poročilo pa najkasneje v roku petih mesecev po izteku
koledarskega leta.
Vsebina revizijskega pregleda

(3) Borza oziroma klirinško depotna družba mora Agencijo
nemudoma obvestiti o kršitvah, ki jih stori borzno posredniška
družba, če takšne kršitve ugotovi pri opravljanju nadzora, za
katerega je pristojna po tem zakonu.

192. člen

Način opravljanja nadzora

(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o:

195. člen

1. bilanci stanja;

Agencija opravlja nadzor nad borzno posredniškimi družbami s:

2. izkazu uspeha;

1. spremljanjem In preverjanjem poročil In obvestil, ki Jih Agenciji
posredujejo borzno posredniške družbe oziroma druge osebe;

3. izkazu finančnih tokov;

2. opravljanjem pregledov poslovanja borzno posredniških družb;

4. Izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj;

3. Izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.

5. izpolnjevanju pravil varnega In skrbnega poslovanja;

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora

6. stanju notranjih kontrol;

196. člen

7. načinu vodenja poslovnih knjig;

(1) Za opravljanje nadzora in 1. In 2. točke 195. člena tega zakona
' plačujejo borzno posredniške družbe Agenciji nadomestilo za
nadzor, ki ga glede na obseg prometa posamezne borzno
posredniške družbe določa tarifa Agencije.

8. kvaliteti Informacijskega sistema v borzno posredniški družbi;
9. pravilnost In popolnost obvestil In poročil Agenciji. (2) Agencija
na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega Inštituta za revizijo
predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter vsebino
revizijskega pregleda in revizijskega poročila. (3) Agencija lahko
od revizorja zahteva dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim
pregledom.

(2) Tarifa Agencije lahko določi, da tisti del nadomestila iz prvega
odstavka tega člena, ki se odmeri glede na promet na
organiziranem trgu oziroma glede na preknjižbe v centralnem
registru nemateriallzlranlh vrednostnih papirjev, borzno posredniški družbi zaračuna borza oziroma klirinško depotna družba.

(4) Će revizijski pregled oziroma poročilo nI opravljeno oziroma
izdelano v skladu s prvim In drugim odstavkom tega člena, Agencija
zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug
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(3) Borza oziroma klirinško depotna družba morata zneske, ki jih
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prejmeta na podlagi drugega odstavka tega člena tekoče
nakazovati Agenciji.

Poročanje na zahtevo Agencije
199. člen

(4) Če borzno posredniška družba ne plača nadomestila, v rokih,
ki jih določa tarifa Agencije, oziroma če borza ali klirinško depotna
družba Agenciji ne nakažeta zneskov iz tretjega odstavka tega
člena, Agencija borzno posredniški družbi oziroma borzi ali
klirinško depotni družbi z odločbo naloži plačilo.

Borzno posredniška družba mora na zahtevo Agencije posredovati
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje
nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Agencije.

(5) Pravnomočna odločba iz četrtega odstavka tega člena je
izvršilni naslov.

200. člen

Predpis o poročanju

Agencija izda sklep o poročanju, s katerim predpiše podrobnejšo
vsebino poročil iz 198. člena tega zakona, ter način in roke
poročanja o dejstvih in okoliščinah iz 198. in 199. člena tega
zakona.

Stroški nadzora
197. člen
(1) Kadar je borzno posredniški družbi izrečen ukrep nadzora po
tem zakonu mora Agenciji plačati pavšalno nadomestilo stroškov
postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa
Agencije.

11.3. Pregled poslovanja borzno posredniške družbe
l
Pooblaščene osebe

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči
Agencija z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora.

201. člen

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega
člena je dopustna pritožba tudi če proti odredbi oziroma odločbi o
izreku ukrepa nadzora pritožba ni dopustna.

(1) Pregled poslovanja borzno posredniške družbe opravi
strokovni delavec, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor
Agencije.

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je
izvršilni naslov.

(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja
lahko direktor Agencije pooblasti borzo, Združenje borzno
posredniških družb, klirinško depotno družbo, pooblaščenega
revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo.

11.2. Poročanje

Obseg pregleda
Redno poročanje

202. člen

198. člen

(1) Borzno posredniška družba mora pooblaščeni osebi omogočiti
pregled vseh poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije.

Borzno posredniška družba mora poročati Agenciji o naslednjih
dejstvih in okoliščinah:

(2) Borzno posredniška družba mora na zahtevo Agencije izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih
poslovnih knjig in dokumentacije.

1. o podatkih o njenih naložbah v vrednostne papirje in skupnih
podatkih o naložbah njenih strank v vrednostne papirje, bančne
denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih sredstev na
denarnem računu strank;

(3) Člani uprave, borzni posredniki in zaposleni pri borzno
posredniški družbi morajo pooblaščeni osebi na njeno zahtevo
posredovati poročila In Informacije o vseh zadevah, pomembnih
za opravljanje nadzora.

2. o spremembah osnovnega kapitala, združitvah In spremembah
drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;

(4) Pooblaščena oseba lahko opravi tudi pregled poslovanja z
vrednostnimi papirji oseb, povezanih z borzno posredniško
družbo, če je to potrebno zaradi popolnega pregleda poslovanja
borzno posredniške družbe.

3. o Imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške
družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev
delnic borzno posredniške družbe iz 62. člena tega zakona;
4. o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah;
5. o spremembi splošnih pogojev poslovanja;

11.4. Ukrepi nadzora

6. o spremembi članov uprave;

11.4.1. Splošna določba

7. o kadrovski sestavi In borznih posrednikih;

Ukrepi nadzora

8. o sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev Izvedbe prve prodaje
s obveznostjo odkupa;

203. člen
Ukrepi nadzora nad borzno posredniško družbo po tem zakonu
so:

9. o poslovnih poročilih.

1. odredba o odpravi kršitev;
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(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi borzi in
klirinško depotni družbi, ki morata borzno posredniško družbo,
na katero se prepoved nanaša izključiti iz članstva za čas trajanja
prepovedi.

2. začasna prepoved opravljanja dejavnosti;
3. odvzem dovoljenja.
11.4.2. Odprava kršitev

(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija tudi:

Odredba o odpravi kršitev

1. prepove Klirinško depotni družbi izvršiti naloge borzno
posredniške družbe za preknjižbo vrednostnih papirjev iz njenega
hišnega računa oziroma računov strank;

204. člen
(1) Agencija izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju
nadzora nad borzni posredniško družbo ugotovi:

2. prepove organizaciji, ki opravlja plačilni promet, izvršitev nalogov
borzno posredniške družbe za prenos denarnih sredstev z
računov borzno posredniške družbe.

1. da član uprave borzno posredniške družbe nima soglasja iz
86. člena tega zakona;

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se odločba vroči
tudi organizaciji, ki opravlja plačilni promet.

2. da borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje dejavnosti iz 89. člena tega zakona;

11.4.3. Odvzem dovoljenja

3. da borzno posredniška družba opravlja dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, za katere ni pridobila dovoljenja Agencije,
oziroma opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne sme opravljati;

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti

4. da borzno posredniška družba krši pravila o obvladovanju
tveganj;

207. člen

5. da borzno posredniška družba krši pravila varnega in skrbnega
poslovanja;

(1) Agencija odvzame borzno posredniški družbi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji v naslednjih
primerih:

6. da borzno posredniška družba krši pravila o vodenju poslovnih
knjig in poslovnih poročil oziroma o revidiranju letnih poročil;

1. če borzno posredniška družba krši prepoved manipulacije,
prepoved uporabe notranjih informacij oziroma stori drugo hujšo
kršitev predpisov o trgovanju na organiziranih trgih vrednostnih
papirjev,

7. da borzno posredniška družba krši obveznosti poročanja in
obveščanja;

2. če borzno posredniška družba ne začne poslovati v 12 mesecih
od izdaje dovoljenja ali prekine poslovanje za več kot 6 mesecev,

8. da borzno posredniška družba krši druga pravila o trgu
vrednostnih papirjev oziroma poslovanju z vrednostnimi papirji.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Agencija rok
za odpravo kršitev.

3. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov,

Poročilo o odpravi kršitev

4. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev glede
kapitalske ustreznosti in drugih pogojev za poslovanje v skladu s
pravili o obvladovanju tveganj,

205. člen
(1) Borzno posredniška družba mora v roku iz drugega odstavka
204. člena tega odpraviti ugotovljene kršitve in Agenciji dostaviti
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so
bile ugotovljene kršitve odpravljene.

5. če borzno posredniška družba huje krši pravila o varnem in
skrbnem poslovanju,
6. če borzno posredniška družba krši dolžnost poročanja in
obveščanja Agencije ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora
nad njenim poslovanjem,

(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Agencija
odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.

7. če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z odredbo iz
prvega odstavka 204. člena tega zakona.

Začasna prepoved opravljanja dejavnosti

8. če borzno posredniška družba krši odločbo o začasni prepovedi
opravljanja dejavnosti iz 206. člena tega zakona,

206. člen

9. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža Iz 84. člena tega zakona osebi, ki je
neposredno oziroma posredno obvladujoča družba borzno
posredniške družbe.

(1) Če Agencija ugotovi hujše nepravilnosti oziroma kršitve, lahko
borzno posredniški družbi začasno prepove opravljanje dejavnosti
v zvezi z vrednostnimi papirji.
(2) Prepoved iz prvega odstavka velja do izdaje odločbe iz drugega
odstavka 205. člena tega zakona oziroma do pravnomočnosti
odločbe o odvzemu dovoljenja.
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(2) če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja utemeljen
sum, da je pri banki podan kateri od razlogov iz prvega odstavka
tega člena, predlaga Banki Slovenije, da sprejme ukrepe po
zakonu, ki ureja bančno poslovanje.
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oglase, s katerimi reklamira opravljanje teh dejavnosti, izda tej
osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem teh
dejavnosti oziroma, da preneha z oglaševanjem.

Pogojni odvzem dovoljenja
208. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija hkrati izreče,
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če borzno posredniška
družba v času, ki ga določi Agencija, ki pa ne sme biti krajši od
enega in ne daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storila
nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Agencija še
pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge
dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, zaradi ugotovitve,
ali oseba opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji.
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Agencija osebi
naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni,
predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi
s prenehanjem opravljanja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
oziroma oglaševanjem ter v katerem se oseba lahko izjavi o
utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe.

(2) Kadar Agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi,
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če borzno posredniška
družba v določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji je bil
izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh
obveznosti določi Agencija v mejah preizkusne dobe.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja

(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Agencija odločbo, s
katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe.

209. člen
Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje
odvzame, če borzno posredniška družba v preizkusni dobi stori
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma
če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 208. člena
tega zakona.

(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena.
(7) Na podlagi pravnomočne odločbe iz petega odstavka tega
člena začne pristojno sodišče na predlog Agencije postopek
likvidacije.

Javni opomin

(8) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za nadzor nad osebarfii, ki poleg drugih dejavnosti
ali kot edino dejavnost, opravljajo dejavnosti v zvezi z
organiziranjem trgovanja z vrednostnimi papirji, na da bi pridobile
dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti borze.

210. člen
(1) Kadar Agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja,
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče borzno posredniški
družbi javni opomin.

13. TRGOVANJE NA ORGANIZIRANIH TRGIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni
opomin, upošteva Agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je
borzno posredniški družbi že bil izrečen javni opomin oziroma
pogojni odvzem dovoljenja.

13.1. Splošne določbe
Organiziranje trgovanja

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena
Agencija javno objavi izvleček iz odločbe.

213. člen
(1) Trgovanje z vrednostnimi papirji lahko organizira samo pravna
oseba, ki je po določbah tega zakona pridobila dovoljenje Agencije
za organiziranje trgovanja.

12. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI
Uporaba določb o postopku

(2) Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v
skladu z določbami tega zakona o trgovanju na organiziranih
trgih vrednostnih papirjev.

211. člen
Vpostopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o nadzoru nad borzno posredniškimi
družbami, če ni v tem poglavju drugače določeno.

(3) Nihče drug, razen oseb iz prvega odstavka tega člena, ne
sme organizirati trgovanja z vrednostnimi papirji.

Nadzor nad drugimi osebami

(4) Za organiziranje trgovanja iz tretjega odstavka tega člena se
šteje javno ponujanje prodaje vrednostnih papirjev oziroma vsako
drugačno organiziranje pogojev za povezovanje ponudbe in
povpraševanja po vrednostnih papirjih.

212. člen
(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti
ali kot edino dejavnost opravljajo dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobile dovoljenje za
opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma ki
objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji.

Organizirani trg
214. člen
(1) Organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev,
ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem
trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani
pristojnih organov.

(2) če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, da oseba
opravlja dejavnosti v zvrižl ž vrednostnimi papirji, ne da bi za
opravljanje teh dejavnosti pridobila dovoljenje za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma, da objavlja
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(2) Organizirana trga sta borzni trg in prosti trg.
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(5) Z delnicami borze se ne sme organizirano trgovati.

Vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje na
organiziranem trgu

(6) Delnice borze morajo biti izdane v nematerializirani obliki.

215. člen

Delničarji borze

(1) Na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se lahko trguje z
vrednostnimi papirji, za katere ne veljajo omejitve trgovanja iz
prvega odstavka 51. člena tega zakona.

220. člen
(1) Delničarji borze so lahko le borzno posredniške družbe, ki so
člani borze, ter Republika Slovenije in Banka Slovenije.

(2) 2 vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na enem od
organiziranih trgov vrednostnih papirjev, se ne sme trgovati na
drugem organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

(2) Vsi člani borze, razen Republike Slovenije in Banke Slovenije,
morajo imati enako število delnic iz drugega odstavka 219. člena
tega zakona.

(3) Če izda izdajatelj vrednostne papirje, ki z že izdanimi
vrednostnimi papirji tvorijo isti razred, se z novo izdanimi
vrednostnimi papirji lahko organizirano trguje samo na tistem od
organiziranih trgov, na katerem se že trguje s prej izdanimi
vrednostnimi papirji.

(3) Član borze delnic borze ne sme odtujiti dokler ima položaj
člana borze.
(4) Če članu borze preneha članstvo na borzi iz delnic borze ne
more več izvrševati glasovalnih pravic.

13.2. Borza vrednostnih papirjev

(5) Član ali druga oseba, ki pridobi delnice borze v nasprotju s
tem členom, ne more iz teh delnic izvrševati glasovalnih pravic.

Borza vrednostnih papirjev

(6) V primeru iz četrtega odstavka tega člena mora borza člana,
katerega članstvo je prenehalo, obvestiti o novem članu. Borza
ne sme izdati novih delnic zaradi pristopa v članstvo borze, če
prejšnji član v roku 15 dni po prejemu obvestila novemu članu
ponudi nakup delnic iz četrtega odstavka tega člena po ceni, ki je
enaka kot bi bila emisijska cena novih delnic. Kadar je članov, ki
jim je prenehalo članstvo na borzi več, uresničujejo pravico
ponuditi nakup delnic po vrstnem redu prenehanja članstva.

216. člen
(1) Borza vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: borza) je
delniška družba, ki pridoDi dovoljenje Agencije za organiziranje
trgovanja.
(2) V sodni register se ne sme vpisati ime "borza vrednostnih
papirjev" oziroma izpeljanka iz te besede kot sestavni del firme
pravne osebe, ki nima položaja borze vrednostnih papirjev po
tem zakonu.

Nezdružljivost zaposlitve

Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah

221. člen

217. člen
Za borzo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah
o delniški družbi, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Zaposleni na borzi ne smejo biti člani organov borzno posredniških
družb, bank in izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in tudi ne smejo
opravljati nalog za te pravne osebe.

Dejavnost borze

Pogoji za člana uprave borze

218. člen

222. člen

(1) Borza lahko opravlja samo storitve v zvezi z organiziranjem
trgovanja z vrednostnimi papirji.

(1) Za člana uprave borze je lahko imenovana oseba, ki poleg
pogojev, določenih v zakonu o gospodarskih družbah, izpolnjuje
naslednje pogoje:

(2) Z dovoljenjem Agencije lahko borza opravlja tudi storitve v
zvezi z organiziranjem trgovanja z drugimi finančnimi instrumenti,
če izpolnjuje pogoje, določene s posebnim zakonom.

1. da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;

219. člen

2. da ima najmanj petletne uspešne delovne izkušnje; 3. da ima
ustrezne strokovne sposobnosti za vodenje borze. (2) Za člana
uprave borze je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje
Agencije za opravljanje funckije člana uprave borze.

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borze je 10.000.000,00
tolarjev.

(3) Zahtevi za Izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega člena
mora kandidat za člana uprave priložiti naslednje listine:

(2) Borza sme izdati samo redne imenske delnice istega razreda.

1. dokaze o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena;

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko izda
borza tudi prednostne imenske delnice brez glasovalne pravice.

2. opis notranje organizacije in delovanja borze z obrazložitvijo
pravil poslovanja, ki zagotavljajo, da bo borza poslovala v skladu
s tem zakonom.

Osnovni kapital in delnice borze

(4) Za delnice iz tretjega odstavka tega člena ne velja določba
zakona, ki ureja gospodarske družbe, da imajo v primeru, če
prednostni znesek ni izplačan v enem letu v celoti in zaostanek v
naslednjem letu ni doplačan, prednostni delničarji glasovalno
pravico, dokler se zaostanki ne izplačajo.
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(4) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana uprave
borze v postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev
delovanja borze.
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delovanja trga vrednostnih papirjev.

(5) Agencija izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
borze, če na podlagi listin iz tretjega odstavka tega člena in
predstavitve iz četrtega odstavka tega člena zaključi, da kandidat
izpolnjuje pogoje za člana uprave borze.

Soglasje k splošnim aktom borze
227. člen

Dolžnosti člana uprave borze

(1) Splošni akti borze, s katerimi borza ureja zadeve, določene s
tem zakonom, in spremembe teh aktov pričnejo veljati, ko borza
pridobi soglasje Agencije k tem splošnim aktom oziroma njihovi
spremembi.

223. člen
Član uprave borze mora zagotoviti, da borza določi pravila
trgovanja, opravlja nadzor nad trgovanjem in posluje v skladu s
tem zakonom.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, izdaja
soglasje k višini provizij, ki jih borza zaračunava od sklenjenih
poslov, k višini članarin in drugih pristojbin njen nadzorni svet.

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave borze

Odločanje borze na podlagi javnega pooblastila

224. člen

228. člen

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana
uprave borze:

(1) Za odločanje borze o zahtevah za sprejem vrednostnega
papirja v kotacijo, izključitvi vrednostnega papirja iz kotacije na
borzi, uvrstitvi vrednostnih papirjev na prosti trg in drugih
posamičnih zadevah, v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji
na organiziranem trgu, se smiselno uporabljajo določbe 299. člena
ter 303. do 313. členov tega zakona.

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. če član uprave krši dolžnosti člana uprave iz 223. člena tega
zakona;

(2) O posamičnih zadevah iz prvega odstavka tega člena odloča
organ borze, ki ga za odločanje o posamezni vrsti zadev določajo
splošni akti borze.

3. če član uprave krši pravila o varovanju zaupnih podatkov ali
prepovedi v zvezi z notranjimi informacijami.
(2) Za postopek odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave borze se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
odvzemu dovoljenja borzno posredniški družbi.

(3) Borza mora o zahtevi za sprejem vrednostnega papirja v
kotacijo na borzi oziroma uvrstitev na prosti trg odločiti v roku 30
dni po prejemu popolne zahteve, če ni v drugih določbah tega
zakona drugače določeno.

Varovanje zaupnih podatkov

(4) Proti odločbi borze, s katero je bilo odločeno v posamični
zadevi iz prvega odstavka tega člena, ima izdajatelj, na katerega
se odločba nanaša, pravico vložiti pritožbo v roku 8 dni od vročitve
prepisa odločbe borze.

225. člen
(1) V zvezi z varovanjem zaupnih podatkov se smiselno uporabljajo
določbe 177. in 179. člena tega zakona.

(5) O pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloča Agencija.

(2) Zaposleni na borzi in člani organov borze morajo borzi prijaviti
vsak nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki so jo opravili, z
navedbo števila vrednostnih papirjev, ki so predmet nakupa
oziroma prodaje, datuma nakupa oziroma prodaje in nakupne
oziroma prodajne cene.

(6) V pritožbi ni dopustno navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.
(7) Pritožba se vloži neposredno pri Agenciji. Borza mora v roku
treh dni po prejemu obvestila Agencije o vloženi pritožbi dostaviti
Agenciji spis v zadevi, v kateri je bila vložena pritožba.

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena so dolžne borzi na
enak način prijaviti tudi vsak nakup ali prodajo vrednostnih papirjev,
ki so jih opravile naslednje z njimi povezane osebe:

(8) Pritožba ne zadrži izvršitve.

1. ožji družinski člani;
13.3. Člani borze

2. pravne osebe, v katerih so udeleženi pri upravljanju z najmanj
20% glasovalnih pravic.

Sprejem za člana borze
229. člen

(4) Borza vodi evidenco o nakupih in prodajah iz drugega in
tretjega odstavka tega člena in je dolžna Agenciji na njeno zahtevo
omogočiti vpogled v to evidenco.

(1) Borza mora sprejeti za člana borze borzno posredniško
družbo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Dovoljenje za organiziranje trgovanja

1. da ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji,

226. člen

2. da ima na razpolago zadostno količino sredstev za odkup
ustreznega števila delnic borze,

(1) Borza mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma
vpisom dodatne dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije za
organiziranje trgovanja.

3. da izpolnjuje pogoje za poravnavanje obveznosti iz poslov,
sklenjenih na organiziranem trgu, preko klirinško depotne družbe,

(2) Agencija izda dovoljenja za organiziranje trgovanja, če ugotovi,
da ustanovitelji zagotavljajo pogoje za delovanje borze, določene
s tem zakonom, in da je ustanovitev borze v interesu razvoja in
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(2) Določbe 12. in 4. točke prvega odstavka tega člena se ne
uporabljajo za Republiko Slovenijo in za Banko Slovenije.

3. skupno nominalno ali tržno vrednost izdanih vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša zahteva za kotacijo na borzi,

(3) Borza mora o zahtevi za sprejem za člana borze odločiti
najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve in o odločitvi obvestiti
borzno posredniško družbo v roku 8 dni po odločitvi.

4. število oseb, ki imajo v lasti vrednostne papirje, na katere se
nanaša zahteva za kotacijo na borzi (razpršenost vrednostnih
papirjev).

Prenehanje članstva

Zahteva za sprejem v borzno kotacijo

230. člen

234. člen

Borzno posredniški družbi preneha članstvo borze v naslednjih
primerih:

(1) Borza odloča o sprejemu vrednostnega papirja v posamezno
borzno kotacijo na zahtevo izdajatelja.

1. na njeno zahtevo, z iztekom roka, določenega v splošnem
aktu borze,

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
1. dve kopiji osnutka prospekta za kotacijo,

2. z dnem pravnomočnosti odločbe o izključitvi iz članstva.

2. drugo dokumentacijo, ki jo določi borza, in iz katere izhaja, da
vrednostni papir izpolnjuje pogoje za sprejem v borzno kotacijo,
na katero se nanaša zahteva izdajatelja.

Izključitev iz članstva
231. člen

Odločanje o sprejemu v kotacijo
Borza izključi člana v naslednjih primerih:
235. člen

1. če član preneha izpolnjevati pogoje iz 229. člena tega zakona,

Borza mora sprejeti vrednostni papir v borzno kotacijo, če
vrednostni papir in izdajatelj izpolnjujeta pogoje za kotacijo in
prospekt za kotacijo vsebuje vse podatke iz 238. člena tega
zakona.

2. če član stori kršitev, določeno v splošnih aktih borze, zaradi
katere je mogoče izreči izključitev iz članstva.
13.4. Borzni trg

Objava o sprejemu v kotacijo

13.4.1. Uvrstitev vrednostnega papirja na borzni trg

236. člen

Uvrstitev na borzni trg

(1) Borza mora odločitev o sprejemu vrednostnega papirja v
kotacijo na borzi objaviti v prostorih borze in v dnevno
informativnem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi.

232. člen
Na borzni trg se uvrstijo vrednostni papirji, ki so bili sprejeti v eno
od borznih kotacij.

(2) Z vrednostnim papirjem, ki je bil sprejet v borzno kotacijo, se
lahko prične trgovati na uradnem borznem trgu po objavi iz prvega
odstavka tega člena in objavi izvlečka prospekta za kotacijo na
borzi.

Sprejem v borzno kotacijo
233. člen

Izključitev iz trgovanja na borznem trgu
y> t i o'ifi fin
237. člen

(1) V posamezno borzno kotacijo so lahko sprejeti vrednostni
papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1) Borza lahko izključi posamezni vrednostni papir iz trgovanja
na borznem trgu:

1. da zanje ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51.
člena tega zakona,

1. če se z vrednostnim papirjem ni pričelo trgovanje v šestih
mesecih po uvrstitvi na borzni trg,

2. da so v celoti vplačani,
3. da so neomejeno prenosljivi,

2. če se z vrednostnim papirjem na borznem trgu ne trguje več
kot šest mesecev,

4. da so izdani v nematerializirani obliki,
5. da glede na poslovanje izdajatelja in lastnosti vrednostnih papirjev
izpolnjujejo pogoje, ki jih določi borza v splošnem aktu.

3. če izdajatelj vrednostnega papirja ali vrednostni papir ne
izpolnjujeta pogojev za kotacijo na borzi ali če je to potrebno za
zaščito investitorjev,

(2) Borza lahko določi pogoje iz 5. točke prejšnjega odstavka za
posamezne vrste kotacij zlasti glede na:

4. v drugih primerih določenih v splošnih aktih borze.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora borza
na zahtevo Agencije začasno ali trajno izključiti posamezni
vrednostni papir iz kotacije na borzi, če Agencija ugotovi, da bi
lahko nadaljnje trgovanje z določenim vrednostnim papirjem na
borzi resneje ogrozilo delovanje trga vrednostnih papirjev.

1. kapital izdajatelja,
2. obdobje poslovanja izdajatelja,
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Zahteva za uvrstitev na prosti trg

13.4.2. Prospekt za borzno kotacijo
Uporaba določb o prospektu za javno ponudbo

242. člen

238. člen

Borza odloča o uvrstitvi vrednostnega papirja na prosti trg na
zahtevo izdajatelja oziroma posameznega imetnika vrednostnega
papirja ali po uradni dolžnosti, kadar so za to izpolnjeni pogoji,
določeni v tem zakonu.

(1) Za prospekt in izvleček prospekta za borzno kotacijo se
smiselno uporabljajo določbe o prospektu in izvlečku prospekta
za javno ponudbo, če ni v tem razdelku drugače določeno.
(2) Podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta za
borzno kotacijo ter način objave izvlečka prospekta določi Agencija
na podlagi predhodnega mnenja borze.

Odločanje o uvrstitvi na prosti trg
243. člen

Objava prospekta in izvlečka prospekta za borzno
kotacijo

Borza mora uvrstiti vrednostni papir na prosti trg, če vrednostni
papir izpolnjuje pogoje, določene v 241. členu tega zakona.

239. člen
(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirje bil sprejet v kotacijo na
borzi, mora objaviti izvleček prospekta za borzno kotacijo,
najpozneje osem dni po objavi o sprejemu v kotacijo iz 236. člena
tega zakona.

Objava o uvrstitvi na prosti trg
244. člen
(1) Borza mora odločitev o uvrstitvi vrednostnega papirja na prosti
trg objaviti v prostorih borze in v dnevno informativnem časopisju,
najpozneje osem dni po odločitvi.

(2) V roku iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj prospekt
za borzno kotacijo predložiti tudi Agenciji in vsakemu članu borze.
Dostopnost prospekta za borzno kotacijo

(2) Z vrednostnim papirjem, ki je bil uvrščen na prosti trg, se
lahko prične trgovati na tem trgu po objavi iz prvega odstavka
tega člena.

240. člen
(1) Prospekt za borzno kotacijo in izvleček prospekta morata biti
od dneva objave o sprejemu v kotacijo v obliki brošure na voljo na
sedežu izdajatelja.

13.6. Pogoji in način trgovanja na organiziranih trgih
Udeleženci trgovanja

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da se prospekt in izvleček prospekta
na zahtevo zainteresirane osebe, le-tej izroči.

245. člen

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora izdajatelj
izvleček prospekta izročiti brezplačno, za izročeni prospekt pa
ima pravico zahtevati povrnitev dejanskih stroškov tiskanja
oziroma kopiranja.

Na organiziranem trgu lahko neposredno trgujejo le člani borze,
druge osebe pa le s posredovanjem članov borze.
Pravila trgovanja

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dostopnost
prospekta in izvlečka prospekta javnih družb, katerih vrednostni
papirji so uvrščeni na prosti trg.

246. člen
(1) Borza s splošnim aktom določi pravila trgovanja, ki veljajo za
vse udeležence trgovanja in vse posle, sklenjene na organiziranem trgu.

13.5. Prosti borzni trg

(2) S pravili trgovanja iz prvega odstavka tega člena določi borza
zlasti način trgovanja ter pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Uvrstitev na prosti trg
241. člen

Ravnanje v skladu s pravili organiziranega trga

Na prosti trg se lahko uvrstijo vrednostni papirji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

247. člen

1. da zanje ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51.
člena tega zakona,
2. da so v celoti vplačani,

Borzno posredniška družba mora pri opravljanju dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev ravnati v skladu s pravili trgovanja in drugimi splošnimi
akti borze ter navodili in zahtevami pristojnih organov borze.

3. da so prosto prenosljivi,

Prepoved manipulacije
248. člen

4. da so Izdani v nematerializirani obliki.

(1) Nihče ne sme trgovati oziroma posredovati pri trgovanju z
vrednostnimi papirji ali izvrševati drugih ravnanj, katerih namen je
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ustvariti napačno oziroma zavajujočo informacijo o prometnosti
oziroma ceni posameznega vrednostnega papirja.

13.7. Nadzor organiziranih trgov
13.7.1 .Nadzor nad poslovanjem borze

(2) Za posle in ravnanja iz prvega odstavka tega člena se štejejo
zlasti:

Uporaba določb o nadzoru nad borzno posredniškimi
družbami

1. navidezni posli z vrednostnimi papirji,

252. člen

2. objavljanje ali razširjanje napačnih oziroma zavajujočih informacij
o finančnem položaju izdajatelja ali poslovnih dogodkih.

(1) Za nadzor nad poslovanjem borze se smiselno uporabljajo
določbe poglavja o nadzoru nad borzno posredniškimi družbami,
če ni v tem poglavju drugače določeno.

Ugotavljanje in objavljanje tečajev vrednostnih
papirjev
249. člen

(2) Za opravljanje nadzora plačuje borza letno nadomestilo, ki ga
določa tarifa Agencije.

Borza na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu,
ugotavlja in objavlja tečaje vrednostnih papirjev.

Obseg nadzora

Nadzor nad trgovanjem

Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem borze lahko Agencija
zahteva, da borza:

253. člen

250. člen

1. predloži poročila in informacije o poslovnih zadevah,

(1) Borza opravlja nadzor nad trgovanjem na organiziranem trgu
z namenom odkrivanja kršitev prepovedi trgovanja na podlagi
notranjih informacij, prepovedi manipulacij in drugih kršitev pravil
trgovanja na organiziranih trgih.

2. zagotovi izredne revizijske preglede in predloži poročilo revizorja
o takšnih pregledih.
Ukrepi nadzora
254. člen

(2) Način opravljanja nadzora določi borza v splošnih aktih.

Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da borza huje krši
predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji, ali če je to potrebno
zaradi zagotovitve normalnega delovanja trga vrednostnih
papirjev, lahko izreče naslednje ukrepe:

Obveščanje Agencije
251. člen
(1) Borza mora obveščati Agencijo:

1. odvzame dovoljenje za organiziranje trgovanja,

1. o poslih z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem
trgu,

2. zahteva začasno zaustavitev trgovanja z vsemi ali določenimi
vrednostnimi papirji,

2. o vloženih zahtevah za sprejem v članstvo na borzi, o sprejemu
članov na borzo, o prenehanju članstva na borzi in o discplinskih
ukrepih, ki jih je izrekla članom oziroma borznim posrednikom,

3. zahteva spremembo oziroma dopolnitev statuta, pravil trgovanja
ali drugih splošnih aktov.
.• ..K; , tia
13.7.2.Nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih

3. o vloženih zahtevah za sprejem vrednostnih papirjev v borzno
kotacijo, o sprejemu vrednostnih papirjev v borzno kotacijo ter o
umiku vrednostnih papirjev iz borzne kotacije,

Nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih

4. o vloženih zahtevah za uvrstitev vrednostnih papirjev na prosti
trg In o uvrstitvi vrednostnih papirjev na prosti trg,

255. člen
Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih z
namenom:

5. o nameravanem povečanju osnovnega kapitala borze,
6. drugih dejstvih In okoliščinah, ki so pomembne za delovanje
organiziranega trga vrednostnih papirjev.

1. zagotoviti, da trgovanje na t«h trgih poteka pošteno In v skladu
s tem zakonom In na njegovi podlagi Izdanimi predpisi;

(2) Podrobnejšo vsebino In način obveščanja določi Agencija.
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2. odkrivanja kršitev prepovedi manipulacije.
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Obseg nadzora

člena, 253. člena ter 1. in 3. točke 254. člena tega zakona, če ni v
tem poglavju drugače določeno.

256. člen

Dejavnost klirinško depotne družbe

(1) Pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na organiziranih trgih
lahko Agencija od borzno posredniške družbe oziroma Klirinško
depotne družbe zahteva podatke in informacije o strankah, za
račun katerih je borzno posredniška družba sklenila posel na
organiziranem trgu, in druge podatke o tem poslu, v obsegu kot je
to potrebno za doseganje namena tega nadzora.

260. člen
(1) Klirinško depotna družba lahko opravlja samo storitve
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih
na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

(2) Če Agencija pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na
organiziranih trgih ugotovi, da obstojijo razlogi za sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje, mora to naznaniti pristojnemu
državnemu tožilcu.

(2) Poleg nuđenja storitev iz prvega odstavka tega člena sme
klirinško depotna družba opravljati tudi druge storitve v zvezi s
poslovanjem z vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem obveznosti
ter uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev in vodenjem
centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev v
skladu s posebnim zakonom.

14. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI IZ POSLOV,
SKLENJENIH NA ORGANIZIRANEM TRGU

(3) Storitve iz prvega odstavka tega člena opravlja klirinško
depotna družba le za svoje člane.

14.1. Splošna določba
Izpolnjevanje obveznosti

Delničarji klirinško depotne družbe

257. člen

261. člen

(1) Storitve izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve
obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji,
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, lahko
opravlja samo pravna oseba, ki je po določbah tega zakona
pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti klirinško depotne
družbe.

(1) Delničarji klirinško depotne družbe so lahko le pravne osebe,
za katere opravlja klirinško depotna družba storitve iz 260. člena
tega zakona.
(2) Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije ima lahko
posamezni delničar iz prejšnjega odstavka in z njim povezane
osebe v lasti posredno ali neposredno največ 10% vseh delnic
klirinško depotne družbe.

(2) Obveznosti, nastale na podlagi poslov z vrednostnimi papirji,
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se smejo
izpolniti samo preko klirinško depotne družbe.

Delnice klirinško depotne družbe
262. člen

14.2. Klirinško depotna družba

(1) Klirinško depotna družba lahko izda samo navadne imenske
delnice istega razreda.

Klirinško depotna družba
258. člen

(2) Z delnicami klirinško depotne družbe se ne sme organizirano
trgovati.

(1) Klirinško depotna družba je delniška družba, ki pridobi
dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti klirinško depotne
družbe.
t«!«

(3) Delnice klirinško depotne družbe morajo biti izdane v
nematerializirani obliki.

(2) V sodni register se ne sme vpisati Ime "klirinško depotna
družba" oziroma izpeljanka iz te besede kot sestavni del firme
pravne osebe, ki nima položaja klirinško depotne družbe po tem
zakonu.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti klirinško depotne
družbe

Uporaba določb

(1) Klirinško depotna družba mora pred vpisom ustanovitve v
sodni register oziroma pred vpisom dodatne dejavnosti pridobiti
dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti klirinško depotne
družbe.

263. člen

259. člen
>QC.
(1) Za klirinško depotno družbo se uporabljajo določbe zakona o
gospodarskih družbah o delniški družbi, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za poslovanje klirinško
depotne družbe določa ta zakon in predpisi, ki urejajo izdajo
vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki.

(2) Za klirinško depotno družbo, njene organe, zaposlene in
nadzor se smiselno uporabljajo določbe 221. do 225. člena, 252.
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Soglasje k statutu in pravilom poslovanja klirinško
depotne družbe
264. člen
Statut in pravila poslovanja klirinško depotne družbe ter njune
spremembe pričnejo veljati, ko klirinško depotna družba pridobi
soglasje Agencije k tem aktom oziroma njihovi spremembi.

Navodila
269. člen
Podrobnejše postopke pri izvrševanju pravil poslovanja določi
klirinško depotna družba z navodili.
Ravnanje v skladu s pravili poslovanja in navodili
270. člen

14.3. Člani klirinško depotne družbe
Sprejem za člana klirinško depotne družbe
265. člen
(1) Vrste članstev in pogoje za sprejem v posamezno vrsto
članstva določi kliriško depotna družba v pravilih poslovanja.
(2) Klirinško depotna družba mora sprejeti za člana osebo, ki
izpolnjuje pogoje določene v pravilih poslovanja.

Borzno posredniške družbe in člani klirinško depotne družbe
morajo pri izpolnjevanju obveznosti iz poslov, sklenjenih na
organiziranem trgu, ravnati v skladu s pravili poslovanja in navodili
klirinško depotne družbe.
Posebni računi denarnih sredstev
271. člen

Izključitev člana klirinško depotne družbe

Člani klirinško depotne družbe plačujejo denarne obveznosti,
nastale na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, preko
posebnih računov denarnih sredstev.

266. člen

Stečaj člana klirinško depotne družbe

Članu, ki ne izpolnjuje obveznosti nastalih na podlagi poslov z
vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev ali ki krši splošne akte, ki urejajo poslovanje klirinško
depotne družbe, lahko klirinško depotna družba začasno ali trajno
prepove nadaljnje poravnavanje obveznosti preko klirinško
depotne družbe.

272. člen

14.4. Izračun, izravnava in izpolnjevanje obveznosti

Načelo sočasnosti izpolnitve
267. člen
Izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz poslov,
sklenjenih na organiziranem trgu, se lahko opravi samo sočasno
s plačilom cene za te vrednostne papirje.

Kadar v skladu s pravili poslovanja klirinško depotne družbe zaradi
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih
na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, denarne terjatve članov
klirinško depotne družbe iz teh poslov preidejo na klirinško depotno
družbo in slednja prevzame denarne obveznosti članov klirinško
depotne družbe zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev in
obveznosti, se v stečajnem postopku nad članom klirinško
depotne družbe ne uporablja določba o prepovedi pobotanja
cediranih terjatev.
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in
opravljanjem storitev
273. člen

(1) Klirinško depotna družba s pravili poslovanja določi:

(1) Klirinško depotna družba opravlja nadzor nad izpolnjevanjem
obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, in nad
opravljanjem storitev vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev, z namenom odkrivanja kršitev pravil
poslovanja in drugih kršitev, ki jih storijo borzno posredniške
družbe oziroma drugi člani klirinško depotne družbe.

1. način izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev obveznosti,
nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev;

(2) Klirinško depotna družba opravlja tudi nadzor nad plačilno
sposobnostjo svojih članov z namenom obvladovanja tveganj
morebitne neizpolnitve.

2. pravila oblikovanja in uporabe jamstvenega sklada in druga
pravila o obvladovanju tveganj morebitne neizpolnitve
posameznega člana klirinško depotne družbe.

(3) Način opravljanja nadzora iz prvega in drugega odstavka
tega člena določi klirinško depotna družba v pravilih poslovanja.

Pravila poslovanja
268. člen

(2) Pravila poslovanja iz prvega odstavka tega člena veljajo za
vse člane klirinško depotne družbe ter njihove pravice in
obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu.
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Poročanje klirinško depotne družbe
274. člen
(1) Klirinško depotna družba poroča Agenciji o novo izdanih

ne glede na to ali je bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali
izven organiziranega trga.

vrednostnih papirjih in skupnem prometu s posameznimi
vrednostnimi papirji ter drugih dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za delovanje organiziranega trga vrednostnih papirjev.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zavezanec
za poročanje ni dolžan poročati o tistih poslih iz prvega odstavka
tega člena, ki so bili sklenjeni na organiziranem trgu posamezne
države članice, in o katerem poroča pristojnemu nadzornemu
organu te države članice.

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja iz
prvega odstavka tega člena.
15. PREPOVED TRGOVANJA NA PODLAGI
NOTRANJIH INFORMACIJ

(5) Obvestilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora obsegati
naslednje podatke o poslu:

Notranja informacija

1. označbo vrednostnega papirja, ki je bil predmet posla;

275. člen

2. datum in uro sklenitve posla;

Za notranjo informacijo po tem zakonu se šteje vsaka natančna
informacija, ki se nanaša na enega ali več izdajateljev vrednostnih
papirjev ali na enega ali več vrednostnih papirjev, ki še ni postala
dostopna javnosti in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno
imela pomembnejši vpliv na ceno vrednostnih papirjev.

3. ceno;
4. osebe iz drugega odstavka tega člena, ki so bile stranke posla,
oziroma so posredovale pri sklenitvi posla;
5. organizirani trg, na katerem je bil posel sklenjen, oziroma kraj
sklenitve posla;

Prepoved uporabe notranjih informacij
276. člen

6. oznako vrste posla

(1) Delničarji oziroma lastniki poslovnih deležev pravne osebe,
člani uprave in nadzornega sveta, osebe, ki so zaposlene pri
pravni osebi ali ki zanjo opravljajo določene posle po pogodbi,
osebe, ki imajo pri izvrševanju nalog, poklica ali zaposlitve dostop
do notranjih informacij, ne smejo pridobiti vrednostnih papirjev ali
z njimi razpolagati na podlagi notranjih informacij, ki so jih pridobili
kot delničarji oziroma lastniki poslovnih deležev oziroma pri
opravljanju navedenih funkcij, nalog, poklica ali zaposlitve.

7. navedbo ali zavezanec posel sklenil za svoj ali za tuj račun.
(6) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja.
Nadzor nad kršitvami prepovedi uporabe notranjih
informacij
278. člen

(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je pridobila notranje
informacije, tudi ne sme teh informacij razkrivati tretjim osebam
ali na njihovi podlagi priporočati tretjim osebam pridobitve ali
razpolaganja z vrednostnimi papirji.

(1) Z namenom preprečiti kršitev prepovedi uporabe notranjih
informacij in ugotavljanjem takšnih kršitev lahko Agencija zahteva
ustrezna pojasnila in podatke od naslednjih oseb:
1. zavezancev za poročanje iz drugega odstavka 277. člena tega
zakona;

(3) Osebe, ki so pridobile notranje informacije posredno ali
neposredno od oseb iz prvega odstavka tega člena, ne smejo
pridobiti vrednostnih papirjev ali z njimi razpolagati na podlagi
takšnih informacij.

2. izdajateljev vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih iz tretjega odstavka 277. člena tega zakona;

Poročanje o poslih
jim , ■ 277. člen

3. fizičnih in pravnih oseb, ki sprejemajo naročila oziroma opravljajo
posamezna dejanja v zvezi s posli iz tretjega odstavka 277. člena
tega zakona;

(1) Zavezanci za poročanje morajo Agenciji poročati o vsakem
poslu z vrednostnimi papirji, ki je predmet poročanja.

4. fizičnih in pravnih oseb, ki bi lahko vedele za posamezne kršitve
prepovedi uporabe notranjih informacij;

(2) Zavezanci za poročanje iz prvega odstavka tega člena so:

5. zaposlenih in članov uprav pravnih oseb iz prejšnjih točk.

1. borzno posredniške družbe s sedežem na ozemlju Republike
Slovenije;

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena

2. podružnice borzno posredniških družb držav članic in tujih
borzno posredniških družb na območju Republike Slovenije;

1. se morajo odzvati vabilu Agencije in ji podati ustrezna ustna
pojasnila;

3. borzno posredniške družbe držav članic, ki na ozemlju
Republike Slovenije neposredno opravljajo dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji.

2. morajo na zahtevo Agencije razkriti identito osebe, za račun
katere je bil posel sklenjen;
3. morajo na zahtevo Agencije predložiti dokumentacijo v zvezi s
poslom.

(3) Predmet poročanja je vsak posel z vrednostnimi papirji, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji
oziroma organiziranem trgu v državi članici s seznama iz tretjega
odstavka 183. člena tega zakona, in sicer ne glede na to ali je
zavezanec za poročanje posel sklenil za svoj ali za tuj račun in

(3) če Agencija pri opravljanju nadzora po tem žlenu ugotovi, da
obstoji razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, mora to
naznaniti pristojnemu državnemu tožilcu.
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16. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Državni zbor na predlog predsednika Republike Slovenije.

16.1. Položaj Agencije

(3) Člani in predsednik strokovnega sveta se imenujejo za dobo
šestih let in so lahko ponovno imenovani.

Položaj Agencije

Pogoji za imenovanje članov in predsednika
strokovnega sveta

279. člen
(1) Agencija je pravna oseba.

287. člen

(2) Pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti je Agencija
samostojna in neodvisna.

(1) Za člana oziroma predsednika strokovnega sveta je lahko
imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima visoko strokovno
izobrazbo in je priznan strokovnjak s področja financ,
računovodstva ali gospodarskega prava.

(3) Sedež Agencije je v Ljubljani.
Poslovnik Agencije

(2) Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim
Agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne
smejo opravljati nalog v organih političnih strank.

280. člen
Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo
organizacijo in poslovanje Agencije.

Razrešitev članov in predsednika strokovnega sveta

Pečat

288. člen

281. člen

Član oziroma predsednik strokovnega sveta se sme predčasno
razrešiti:

Agencija ima pečat, na katerem sta ime "Agencija za trg
vrednostnih papirjev" in grb Republike Slovenije.

1. če to sam zahteva,

Poročanje o stanju na trgu vrednostnih papirjev

2. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo
odvzema prostosti,

282. člen

3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije.

Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o
stanju in razmerah na trgu vrednostnih papirjev.

Pristojnosti strokovnega sveta

Letno poročilo o delu

289. člen

283. člen

Strokovni svet:

Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o
svojem delu.

1. odloča o dovoljenjih in soglasjih ter o drugih posamičnih
zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija, če ni v
tem ali drugem zakonu drugače določeno,

16.2. Organi Agencije

2. sprejema predpise, kadar zakon določa, da takšen akt sprejme
Agencija,
ihu - '
3. sprejema poslovnik Agencije,

Organi Agencije
284. člen

4. sprejema poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev in letno
poročilo o delu Agencije,

Organa Agencije sta strokovni svet in direktor Agencije.
Sestava strokovnega sveta

5. sprejema letni načrt dela strokovnih služb Agencije in poročilo
o delu Agencije.

285. člen

6. izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije, če ni v zakonu
določeno, da je za izvrševanje teh nalog pristojen drug organ
Agencije.

Strokovni svet sestavljajo predsednik in osem članov.

Odločanje strokovnega sveta o izdaji predpisov

Imenovanje in razrešitev članov in predsednika
strokovnega sveta

290. člen

286. člen

(1) Strokovni svet veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je
Agencija pristojna izdajati, če je na seji navzoča večina članov
strokovnega sveta. (2) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina
navzočih članov strokovnega sveta.

(1) Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje
Državni zbor Republike Slovenije.
(2) Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje
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Objava predpisov in odločb

1. iz taks in nadomestil,

291. člen

2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem.

(1) Predpisi Agencije se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki se del izloči v rezerve
Agencije v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije,
preostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije.

(2) Strokovni svet lahko odloči, da se povzetki pravnomočnih
odločb objavijo v sredstvih javnega obveščanja.

Presežek odhodkov nad prihodki

Direktor Agencije

296. člen

292. člen

(1) Presežek odhodkov nad prihodki Agencije se krije iz rezerv
Agencije, če pa sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek
odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije.

(1) Direktorja Agencije imenuje Državni zbor Republike Slovenije
na predlog predsednika Republike Slovenije za dobo štirih let
izmed članov strokovnega sveta.

(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo
samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije.

(2) Direktor Agencije vodi poslovanje Agencije in organizira njeno
delo.

Finančni načrt in letni obračun

Varovanje zaupnih podatkov

297. člen

293. člen

(1) Strokovni svet mora najpozneje do 31. marca vsakega leta
sprejeti letni obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega
leta.

(1) Člani in,predsednik strokovnega sveta ter delavci Agencije
morajo kot zaupne varovati podatke o izdajateljih vrednostnih
papirjev, osebah, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in druge
podatke o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v zvezi z
opravljanjem funkcije oziroma dela, razen podatkov, ki so po
določbah tega zakona javno dostopni, in sicer tudi po prenehanju
njihove funkcije oziroma delovnega razmerja.

(2) Do sprejema finančnega načrta Agencije se financiranje
Agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme
strokovni svet.
(3) Letni obračun Agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
(4) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v roku 10 dni
po sprejemu, dostaviti letni obračun z revizorjevim poročilom in
finančni načrt.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo direktorju
Agencije prijaviti vsak nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev,
z navedbo števila vrednostnih papirjev, ki so predmet nakupa
oziroma prodaje, datuma nakupa oziroma prodaje in nakupne
oziroma prodajne cene.

16.4. Nadzor nad uporabo sredstev

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo direktorju
Agencije na enak način prijaviti tudi vsak nakup ali prodajo
vrednostnih papirjev, ki so jih opravile naslednje z njimi povezane
osebe:

Nadzor nad uporabo sredstev
298. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito
rabo sredstev Agencije opravlja računsko sodišče.

1. ožji družinski člani;
2. pravne osebe, v katerih so udeleženi pri upravljanju z najmanj
20% glasovalnih pravic.

17. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V
POSAMIČNIH ZADEVAH

(4) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena
mora direktor Agencije nakupe iz drugega in tretjega odstavka
tega člena prijaviti predsedniku strokovnega sveta.

17.1. Splošna določba
Uporaba določb o postopku

16.3. Sredstva za delo

299. člen
Tarifa

(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojna
po tem ali drugem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju,
če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače
določeno.

294. člen
Agencija izda tarifo, v kateri določi višino taks za odločanje o
posamičnih zadevah in letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil
stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne
osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor po tem ali drugem
zakonu.

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Agencije primerno uporabljajo določbe zakona o
splošnem upravnem postopku.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku
odločanja Agencije ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje
niti vložiti izrednih pravnih sredstev.

Viri sredstev
295. člen
(1) Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo:
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1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;

17.2. Pristojnost in sestava organov postopka
Organi postopka

2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni;

300. člen

3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

Organa postopka sta senat in predsednik senata.
Pristojnost in sestava senata

(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti.

301. člen
(1) Senat sestavljajo vsi člani strokovnega sveta, od katerih je
eden predsednik senata, kolikor zakon ne določa, da o
posameznih zadevah odloča senat v ožji sestavi.

(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo
določbe o nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri odločanju
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.

(2) Senat odloča o vseh zadevah, kolikor zakon za posamezno
zadevo ne določa, da o njej odloča predsednik senata.
(3) Senat odloča o ugovorih proti odredbam predsednika senata.

(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih
dejstev in predlagati novih dokazov.

Pristojnosti predsednika senata

Odločanje

302. člen

305. člen

(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka in
odločanju o posamezni zadevi opravlja član strokovnega sveta,
določen z razporedom dela Agencije.

(1) Agencija odloča brez naroka.

(2) Predsednik senata:

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko predsednik senata
razpiše ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za
razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev.

1. izdaja odredbe v postopkih nadzora;
2. izdaja odločbe o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti
oziroma poslov;

(3) Predsednik senata lahko tudi izven naroka zasliši udeležence
v postopku in druge osebe, če meni, da je to potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj ali ugotovitev odločilnih dejstev.

3. odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka in o tistih vprašanjih,
ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka
in se o njih ne odloča z odločbo;

17.4. Odločbe Agencije in odločanje
17.4.1. Skupne določbe

4. odloča o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa.

Vrste odločb Agencije

(3) Posamezna procesna dejanja pred izdajo odločbe oziroma
odredbe, ki jih je pristojen opraviti predsednik senata, lahko opravi
tudi strokovni delavec Agencije, če ga za opravilo teh dejanj
pooblasti predsednik senata.

306. člen
(1) Agencija izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb.
(2) Proti odločbam Agencije ni pritožbe.

17.3. Postopek do izdaje odločbe

Seja senata

Izjave strank

307. člen

303. člen
(1) Stranke dajejo svoje izjave pismeno.

(1) Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na
seji, ki ni javna.

(2) V primeru iz drugega odstavka 305. člena tega zakona lahko
stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.

(2) Senat veljavno odloča, če 'je na seji navzoča večina članov
senata.

Možnost izjave

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje
zadnji.Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja
vsestransko in popolnoma pretresejo.

304. člen
(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti
kateri ni ugovora, mora Agencija stranko pozvati, da se izjavi od
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev, kolikor zakon
v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve
možnosti stranki, da se izjavi.

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje,
porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima
potrebne večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler
se ne doseže večina. Če se na ta načflVnfe dobi večina, se odločitev
doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt nadzora najmanj
ugodni, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler
se ne doseže potrebna večina.

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
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(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih
postavi predsednik senata. Vendar pa član senata, ki je glasoval
za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in ostal v manjšini,
ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja
z glasom, ki je za subjekt nadzora najugodnejši.

17.4.2. Odločba

(6) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov
senata, ki so navzoči na seji.

Z odločbo Agencija odloča o izdaji in odvzemu dovoljenja oziroma
soglasja ter o drugih zadevah, za katere zakon tako določa.

(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, je odločitev o odvzemu
dovoljenja sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov senata.

Oblika in vročitev odločbe

Odločba
310. člen

311. člen

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju

(1) Odločba se izda pisno.

308. člen

(2) Izvirnik odločbe podpiše predsednik senata. (3) Strankam se
vroči overjen prepis odločbe.

(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeto odločbo.

Sestavni deli odločbe
312. člen

(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in
glasovanju, če niso vpisana v samem zapisniku.

(1) Vsaka odločba mora obsegati uvod, izrek in pouk o pravnem
sredstvu.

(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.

(2) Poleg podatkov, ki jih mora obsegati uvod odločbe po zakonu
o splošnem upravnem postopku, mora odločba Agencije obsegati
tudi ime in priimek predsednika in članov senata, ki so sodelovali
pri odločanju.

(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno sodišče, ko
odloča v upravnem sporu. V tem primeru mora Vrhovno sodišče
zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, da je
zapisnik pregledalo.

(3) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače.
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim
ni dovoljen poseben upravni spor.

Korespondenčna seja
309. člen

17.4.3. Sklep

(1) Ne glede na določbo 307. člena tega zakona, lahko senat o
izdaji dovoljenj oziroma soglasij odloča na korespondenčni seji,
če nihče izmed članov senata ne nasprotuje odločanju na
korespondenčni seji.

313. člen

(2) Korespondenčno sejo razpiše predsednik senata z vabilom
članom senata.

(1) S sklepom odloča Agencija o vprašanjih, ki se tičejo postopka
ali se pojavijo v zvezi s postopkom.

(3) Vabilo iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:

(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben upravni spor.

Sklep

1. vsebino zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,

(3) Za sklep se primemo uporabljajo določbe 311. in 312. člena
tega zakona.

2. poziv članu senata, da glasuje za oziroma proti izdaji dovoljenja
oziroma soglasja,

17.5. Upravni spor

3. rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do katerega mora
član senata pisno sporočiti Agenciji vsebino svoje odločitve o
glasovanju oziroma izjaviti, da korespondenčni seji nasprotuje.

Posebne določbe v upravnem sporu

(4) Odločitev je na korespondenčni seji veljavno sprejeta, če
zanjo do roka za glasovanje glasuje večina vseh članov senata
in če v tem roku nihče izmed članov senata ni izjavil, da
korespondenčni seji nasprotuje.

314. člen
(1) Sodno varstvo proti odločbam Agencije se zagotavlja v
upravnem sporu.
*
(2) Za upravni spor iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97 - 2634), če ni s tem zakonom
drugače določeno.

(5) Če je odločitev na korespondenčni seji veljavno sprejeta, se z
glasovnicami članov senata postopa po petem odstavku 308.
člena tega zakona.
(6) Če odločitev na korespondnečni seji ni veljavno sprejeta,
mora predsednik senata zadevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo.
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Pravica do upravnega spora proti odločbam

Meje preizkusa

315. člen

320. člen

(1) Proti odločbam Agencije je dovoljen upravni spor. (2) Ne glede
na določbo prvega odstavka tega člena proti naslednjim odločbam
ni posebnega upravnega spora:

Sodišče preizkusi odločbo Agencije v mejah tožbenega zahtevka
in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po
uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega
odstavka 25. člena ZUS.

1. proti odločbi, s katero Agencija odloči o ugovor proti odredbi in
ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo;

Seja
321. člen

2. proti odločbi, s katero Agencija začne postopek za odvzem
dovoljenja;

Sodišče odloča brez obravnave.

(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v upravnem sporu proti odločbi, ki jo je Agencija
izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo Agencije.

Pravna sredstva

(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v upravnem sporu proti odločbi o odvzemu
dovoljenja.

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v upravnem sporu na prvi
stopnji, ni pritožbe.

322. člen

Pravica do upravnega spora proti sklepom

17.6. Postopek nadzora

316. člen

17.6.1. Splošne določbe

(1) Proti sklepom Agencije ni dovoljen poseben upravni spor. (2)
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je posebni
upravni spor dovoljen proti tistim sklepom Agencije, proti katerim
je po splošnem upravnem postopku dovoljena posebna pritožba.

Uporaba določb
323. člen
(1) V postopkih nadzora Agencija nadzoruje spoštovanje določb
tega zakona, ZISDU in ZPre ter na njihovi podlagi izdanih predpisov.

(3) Sklep, proti kateremu ni dovoljen poseben upravni spor, se
lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu proti odločbi, razen če
je upravni spor proti sklepu z zakonom izrecno izključen.

317. člen

(2) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh
postopkih nadzora, ki ga opravlja Agencija na podlagi določb tega
zakona, ZISDU in ZPre, kolikor zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.

V upravnem sporu odloča Vrhovno sodišče v senatu petih
sodnikov.

(3) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
nadzora splošne določbe poglavja o postopku odločanja Agencije.

Tožba in odgovor na tožbo

Stranka postopka nadzora

318. člen

324. člen

Pristojnost in sestava sodišča

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Agencija
opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora).

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.

(2) Stranke postopka nadzora nad pravno osebo, ki ji je Agencija
izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v nadaljevanju:
licencirani subjekt nadzora) so tudi člani uprave licenciranega
subjekta nadzora.

(3) Tožba zadrži izvršitev odločbe Agencije, če zakon ne določa
drugače.
(4) Tožba ne zadrži izvršitve;

Vročanje

1. odločbe o izdaji dovoljenja oziroma soglasja;

325. člen

2. odločbe o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti.

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem
prostoru.

Nova dejstva in dokazi
♦

319. člen

Tožnik v upravnem sporu ne more navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
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(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje,
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.

zaposleno pri borzi oziroma klirinško depotni družbi, in ki pri borzi
oziroma klirinško depotni družbi opravlja naloge, povezane z
nadzorom.

(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročajo tako, da se mu
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je
zaposlen.

(4) Pooblaščene osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena
imajo pri opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere Jih je
pooblastil direktor Agencije, enake pristojnosti kot Agencija.
Poročila in informacije

Nadomestna osebna vročitev

330. člen

326. člen

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Agencija od subjekta nadzora
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na
namen posameznega nadzora, pomsmbne za presojo ali subjekt
nadzora spoštuje določbe tega zakona, ZISDU oziroma ZPre.

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 325. členu tega zakona, pa ni
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči
vročevalec Agenciji. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe,
pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika,
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše.

(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko
Agencija zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb,
zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Agencija lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove,
da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti
krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh
zadevah podajo ustno izjavo.

(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka,
na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.

Pregled poslovanja
331. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Agencije na njeno
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti
in posle, v zvezi s katerimi Agencija opravlja nadzor.

Posredna vročitev
327. člen
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 325. členu tega zakona,
vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri
kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne
vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev
opravljena.

(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Agencije na njeno
zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu,
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora Agenciji na njeno zahtevo izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne
dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.

17.6.2. Opravljanje nadzora
Opravljanje nadzora

(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena
opravlja Agencija med 8.00 in 18.00 uro. Agencija mora pregled
poslovanja opravljati tako, da s tem ovira normalno poslovanje
subjekta nadzora samo v takšni meri kot je nujno za opravljanje
nadzora v skladu z namenom posameznega nadzora.

328. člen
Agencija opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona,
ZISDU oziroma ZPre dolžne poročati Agenciji oziroma jo obveščati
o posameznih dejstvih in okoliščinah;

Zahteva za pregled poslovanja
332. člen

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora
vročena najmanj osem dni pred pričetkom pregleda poslovanja.

Pooblaščene osebe

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo
mogoče doseči namena posameznega nadzora.

329. člen
(1) Pregled poslovanja opravi strokovni delavec Agencije, ki ga
za izvedbo pregleda pooblasti direktor Agencije.
(2) Direktor Agencije lahko za Izvedbo posameznega pregleda
poslovanja pooblasti tudi pooblaščenega revizorja.

(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno
navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.

(3) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja
lahko direktor Agencije na podlagi predhodnega mnenja direktorja
borze oziroma klirinško depotne družbe pooblasti osebo,

(4) V primeru iz tretjega odstavka 331. člena tega zakona, mora
zahteva za pregled obsegati določno navedbo poslovnih knjig,
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poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij
potrebno izročiti, in rok za predložitev, ki ne sme biti krajši od treh
dni.

nadaljevanju: odprava kršitev).
(2) Za odredbo se primerno uporabljajo določbe 311. in 312. člena
tega zakona, če ni v tem podrazdelku drugače določeno.

(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma
Agenciji ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način,
določen v 331. členu tega zakona.

Izrek odredbe
336. člen
Izrek odredbe mora obsegati:

Pogoji za opravljanje pregleda

1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena;

333. člen

2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in
predložiti poročilo o odpravi kršitev;

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Agencije
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.

3. način odprave kršitve, kadar Agencija subjektu nadzora naloži,
da kršitve odpravi na določen način;

(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem
pooblaščene osebe Agencije opravljajo pregled poslovanja v
prostorih iz prvega odstavka 331. člena tega zakona, v teh
prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko
na zahtevo pooblaščenih oseb Agencije podajo pojasnila v zvezi
s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda.

4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Agencija subjektu
nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene listine
oziroma druge dokaze.

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih
knjig in evidenc

Kadar Agencija ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig, oziroma
administrativnih in drugih evidenc, ki jih je dolžan voditi licencirani
subjekt nadzora, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju
licenciranega subjekta nadzora, lahko licenciranemu subjektu
nadzora z odredbo naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži
poročilo, s pozitvnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so
ugotovljene kršitve odpravljene.

Predložitev poročila pooblaščenega revizorja o
odpravi kršitev
337. člen

334. člen
(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na
zahtevo pooblaščene osebe Agencije zagotoviti ustrezne
pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.

Ugovor proti odredbi
338. člen

(2) Agenciji mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere
je razviden popolni opis dela računovodskega sistema. Iz
dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke
računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati
vpogled v:

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v
roku 8 dni od vročitve.
(2) če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.

1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;

Razlogi za ugovor

3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov;

339. člen

4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje
ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe;

(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe,
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek.

2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe,
nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način,
določen z odredbo;

17.6.3. Odprava kršitev
Odredba

5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v
nasprotju s prisilnimi predpisi;

335. člen

6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero
Agencija ni pristojna opravljati nadzora;

(1) Kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega
zakona, ZISDU, ZPre oziroma na njihovi podlagi izdanih predpisov,
z odredbo subjektu nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma
nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti določena dejanja (v
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7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev
poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev;
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8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko
stanje.

dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka tega člena izhaja,
da so kršitve odpravljene, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi,
da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene.

Vsebina ugovora
340. člen

17.6.4.Začasna prepoved opravljanja dejavnosti
Odločba o začasni prepovedi

(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;

344. člen

2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;

Kadar zakon določa, da Agencija lahko licenciranemu subjektu
začasno prepove opravljanje dejavnosti, izda Agencija odločbo o
začasni prepovedi, s katero licenciranemu subjektu nadzora,
začasno prepove opravljanje dejavnosti in odredi ukrepe,
določene z zakonom, potrebne za dosego namena prepovedi.

3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena,
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev, če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru.

Ugovor proti odločbi o začasni prepovedi
345. člen
(1) Proti odločbi o začasni prepovedi ima subjekt nadzora, pravico
vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve.

(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se
ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.

(2) Ugovor ne zadrži izvršitve dločbe o začasni prepovedi.
Razlogi za ugovor

(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.

346. člen

Meje preizkusa odredbe

Ugovor proti odločbi o začasni prepovedi je dopusien iz naslednjih
razlogov:

341. člen

1. če je odločbo o začasni prepovedi izdala oseba, ki ni bila
pristojna za izdajo odločbe;

Agencija preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija
z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v
ugovoru.

2. če pogoji za izdajo odločbe o začasni prepovedi niso bil izpolnjeni;
3. če je v odločbi o začasni prepovedi zmotno ali nepopolno
ugotovljeno dejansko stanje.

Odločanje o ugovoru
342. člen

Uporaba določb o ugovoru proti odredbi

(1) O ugovoru odloča Agencija z odločbo.

347. člen

(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Agencija ugovor zavrže ali
zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi.

Za ugovor proti odločbi o začasni prepovedi se smiselno i(porablja
določba 340., 341. in 342. člena tega zakona.

(3) Agencija ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen
ali če ga je vložila neupravičena oseba.

Odločanje o ugovoru
348. člen

(4) Če Agencija ugotovi, daje podan razlog iz 1., 2., 3. ali 6. točke
339. člena tega zakona, odpravi odredbo.

Agencija mora o ugovoru odločiti v 15 dneh, sicer se šteje, da je
ugovor zavrnila.

(5) Če Agencija ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5., 7. ali 8. točke
339. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo
oziroma jo spremeni. Agencija pri odločanju o ugovoru odredbe
ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.

17.6.5.0dvzem dovoljenja

Poročilo o odravi kršitev

Začetek postopka za odvzem dovoljenja

343. člen

349. člen

(1) Subjekt nadzora, mora v roku, dolčenem z odredbo odpraviti
ugotovljene kršitve in Agenciji predložiti poročilo, v katerem opiše
ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in druge
dokaze, iz katerih Izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene.

(1) Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdala,
če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je
podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z
zakonom.

(2) V primeru Iz 337. člena tega zakona, mora subjekt nadzora
poročilu o odpravi kršitev priložiti tudi poročilo pooblaščenega
revizorja.

(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Agencija z
odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka za odvzem
dovoljenja).

(3) če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
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(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora
vsebovati:

dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.

1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za
začetek postopka,

Odločba o odvzemu dovoljenja
353. člen

2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Agencija
zaključila, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega
člena,

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma
izdaje dovoljenja,

3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.

2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,

(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Agencija
določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni
šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v katerem se
subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek postopka (v
nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja).

3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem
dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
350. člen

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev,
če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora
te dokaze priložiti izjavi.

354. člen
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema
dovoljenja.

(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona
o nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva
zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.

17.7. Postopek odločanja o izdaji dovoljenj oziroma
soglasij
Uporaba določb

(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati
novih dokazov.

355. člen
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, kolikor zakon za posamezen
postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja ne določa drugače.

Odločanje o odvzemu dovoljenja
351. člen

(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij splošne določbe
poglavja o postopku odločanja Agencije.

(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od
prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od izteka
roka za takšno izjavo.
\
(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi
tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo
o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi
tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku
postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil
subjekt nadzora.

Stranka v postopku
356. člen
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne
biti z odločbo Agencije prizadet, če svojo udeležbo v postopku
priglasi s pisno vlogo.

Ustavitev postopka
352. člen

(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja:

Začetek postopka

1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 351. člena tega
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja,
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva).

2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 351. člena tega
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa,
začne Agencija postopek samo, kadar tako določa zakon.
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Vsebina zahteve

in druge odločitve, ki jih mora po določbah tega zakona vsebovati
odločba Agencije.

358. člen

(3) Odločba mora biti obrazložena, če se z njo zavrne zahtevek
za izdajo dovoljenja oziroma soglasja ali zavrže zahteva vložnika
ali če se z njo odloči o zahtevkih udeležencev postopka, ki so si
med seboj v nasprotju. Po potrebi je lahko obrazložena tudi v
drugih primerih.

(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.

17.8. Pravnomočnost in izvršitev odločb Agencije

(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi.

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne
obveznosti
362. člen

*
Pravnomočne odločbe Agencije, ki se glasijo na izpolnitev denarne
obveznosti, izvrši sodišče na predlog Agencije.

Procesne predpostavke za odločanje
359. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve predsednik
senata preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi:

Odredba o odpravi kršitev
363. člen

1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,

Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.

2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,

Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje
dejavnosti

3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,

364. člen

4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila
za delo Agencije,

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, subjekt nadzora ne sme več opravljati
dejavnosti, za opravljanje katere mu je bilo dovoljenje odvzeto

5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.

(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja,
subjektu nadzora prenehajo pooblastila za opravljanje poslov za
račun strank oziroma investicijskih skladov, ki jih upravlja.

(2) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki
jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo.

(3) Subjekt nadzora, ki mu je bilo pravnomočno odvzeto dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, sme opraviti samo še tista dejanja, ki
so potrebna za vrnitev premoženja strankam oziroma za prenos
premoženja investicijskih skladov, ki jih je upravljal na banko
skrbnico.

(3) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče
odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V
sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši
od osem dni in ne daljši kot petnajst dni.
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, predsednik senata
z odločbo zavrže zahtevo.

18. KAZENSKE DOLOČBE
Hujše kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih
papirjev

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega
upravnega spora.

365. člen

Rok za odločitev

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev:

360. člen

1. če opravi prvo prodajo vrednostnih papirjev brez javne ponudbe,
čeprav bi bila javna ponudba obvezna (17. člen);

O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti mora
Agencija odločiti v roku 6 mesecev od prejema popolne zahteve
za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku treh mesecev
od prejema popolne zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja.

2. če prične ali opravi prvo javno prodajo vrednostnih papirjev ne
da bi pridobil dovoljenje Agencije za prvo javno prodajo (prvi
odstavek 19. člena);

Odločba o zahtevku za izdajo dovoljenja
361. člen

3. če je v prospektu oziroma izvlečku prospekta objavil neresnične
oziroma nepopolne podatke (22. člen);

(1) O zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja odloči
Agencija z odločbo.

4. če med javno ponudbo spremeni pogoje javne ponudbe v
nasprotju z 27. členom tega zakona;

(2) Izrek odločbe obsega odločitev Agencije, s katero je ugodila
zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja ali pa ga zavrnila,

5. če organizira oziroma izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev v
nasprotju z 28. členom tega zakona;
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6. če izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev po izteku roka iz
prvega oziroma drugega odstavka 33. člena tega zakona (tret|i
odstavek 33. člena);

Hujše kršitve dolžnosti poročanja javnih družb

7. če izda vrednostne papirje na podlagi javne ponudbe, čeprav
javna prodaja ni bila uspešna (34. člen in tretji odstavek 39. člena);

(1 Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje javna družba:

8. če klirinško depotni družbi ne izda popolnega naloga za izdajo
vrednostnih papirjev, ki so bili predmet javne ponudbe, v
nematerializirani obliki, v roku 15 dni šteto od dneva, ko se izpolnijo
pogoji za njihovo izdajo (drugi odstavek 41. člena);

1. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila v roku in z
vsebino, določeno v prvem in drugem odstavku 63. člena tega
zakona;

366. člen

2. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu in revidiranega letnega poročila v roku in z vsebino, določeno
v prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona, ne predloži
borzi (tretji odstavek 63. člena);

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

3. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila v roku iz
prvega odstavka 64. člena tega zakona ter z vsebino in na način,
določen v predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 63.
člena tega zakona (prvi odstavek 64. člena tega zakona);

Lažje kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih
papirjev
366. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev:

4. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in Agenciji
ne predloži polletnega poročila v roku treh mesecev po končanem
polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, določeno v
predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega
zakona člena tega zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s
tretjim odstavkom 65. člena);

1. če Agenciji ne predloži dokončno oblikovanega prospekta
najpozneje sedem dni pred pričetkom javne ponudbe (26. člen);
2. če pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje ne
objavi poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev
oziroma če je vsebina poziva ali način njegove objave v nasprotju
s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 31. člena tega
zakona (prvi odstavek 31. člena);

5. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in borzi ne
predloži polletnega poročila v roku treh mesecev po končanem
polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, določeno v
predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega
zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65.
člena);

3. če ne zagotovi dostopnosti prospekta in izvlečka prospekta na
način določen v prvem do tretjem odstavku 32. člena tega zakona;

6. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in ne objavi
povzetka polletnega poročila v roku iz prvega odstavka 64. člena
tega zakona ter z vsebino in na način določen v predpisu, izdanem
na podlagi četrtega odstavka 64. čiena tega zakona (prvi odstavek
64. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena);

4. če ne zagotovi vpogleda v svoj statut oziroma ustanovitveni
akt in v računovodske izkaze, če so bili izdelani po pripravi
prospekta, na način določen v četrtem odstavku 32. člena tega
zakona;
5. če Agencije ne obvesti o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih
papirjev na način in v roku, določenem v prvem odstavku 35.
člena tega zakona;

7. če ne objavi poslovnega dogodka, ki se tiče javne družbe ali
vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje vplival na ceno
vrednostenga papirja v rokih, z vsebino in na način, določen v
predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega
zakona (prvi odstavek 66. člena);

6. če ne objavi podatkov o uspešnosti javne prodaje v rokih, z
vsebino in na način določen v 36. členu tega zakona;

8. če so bili njeni vrednostni papirji sprejeti v borzno kotacijo in ne
objavi izvlečka prospekta za borzno kotacijo najpozneje osem
dni po objavi o sprejemu v borzno kotacijo, z vsebino in na način,
določen v predpisu, izdanem na podlagi drugega odstavka 236.
člena tega zakona (prvi odstavek 237. člena);

7. če izda vrednostne papirje na podlagi uspešne javne ponudbe
pred prejemom odločbe, s katero Agencija ugotovi, da je javna
prodaja uspešna (tretji odstavek 35. člena);
8. če ne predloži prospekta borzi in vsaki od borzno posredniških
družb v roku 15 dni, šteto od dneva, ko so se izpolnili pogoji za
izdajo vrednostnih papirjev na podlagi uspešne javne ponudbe
(tretji odstavek 41. člena).

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba javne družbe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

Lažje kršitve dolžnosti poročanja javnih družb

Kršitev določb o javni prodaji vrednostnih papirjev
tujega izdajatelja

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje javna družba:

367. člen

1. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu in revidiranega letnega poročila v roku in z vsebino, določeno
v prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona ne predloži
vsaki od borzno posredniških družb (tretji odstavek 63. člena);

369. člen

Za gospodarski prestopek iz 365. oziroma 366. člena tega zakona
storjen v zvezi s prvo prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja
se kaznuje borzno posredniška družba iz prvega odstavka 43.
člena In odgovorna oseba te borzno posredniške družbe.
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2. če njena skupščina zavrne revidirano letno poročilo In o tem ne
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ali glede storitev, ki jih opravlja (drugi odstavek 135. člena);

obvesti Agencije v rokih in na način, določen v četrtem odstavku
63. člena tega zakona;

9. če krši predpis o oglaševanju, izdan na podlagi četrtega odstavka
135. člena tega zakona;

3. če besedila povzetka revidiranega letnega poročila ne predloži
Agenciji (drugi odstavek 64. člena);

10. če kupi oziroma proda vrednostne papirje na organiziranem
trgu za svoj račun ali za račun zaposlenega pri borzno posredniški
družbi, čeprav zaradi takšnega nakupa oziroma prodaje ni mogla
izvršiti naloga stranke za nakup oziroma prodajo oziroma ga je
lahko izvršila samo pod za stranko manj ugodnimi pogoji (četrti
odstavek 147. člena);

4. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu in besedila povzetka revidiranega letnega poročila ne predloži
borzi in vsaki od borzno posredniških družb (tretji odstavek 64.
člena);
5. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in vsaki od
borzno posredniških družb ne predloži polletnega poročila v roku
in z vsebino, določeno v drugem odstavku 65. člena tega zakona
(tretji odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena);

11. če ne sprejema vplačil in opravlja izplačil iz poslov, ki jih je
sklenila za račun strank, preko posebnega računa (prvi odstavek
151. člena);
12. če preko posebnega računa iz prvega odstavka 151. člena
tega zakona sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih
je sklenila za svoj račun (drugi odstavek 151. člena);

6. če ne obvesti Agencije o poslovnem dogodku iz prvega odstavka
66. člena tega zakona v rokih, z vsebino in na način, določen v
predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega
zakona (drugi odstavek 66. člena);

13. če na hišni račun preknjiži vrednostne papirje, katerih imetniki
je stranka, oziroma, ki jih je pridobila za račun stranke (drugi
odstavek 155. člena);

7. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu in ne obvesti borze o poslovnem dogodku iz prvega odstavka
66. člena tega zakona v rokih, z vsebino in na način, določen v
predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega
zakona (drugi odstavek 66. člena);

14. če preknjiži vrednostne papirje z računa stranke na drug
račun brez pisnega naloga stranke (drugi odstavek 158. člena);
15. če vrednostnih papirjev stranke, izdanih kot pisne listine, ne
hrani na način, določen v 165. členu tega zakona;

8. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu in ne zagotovi dostopnosti prospekta na način, določen v
prvem do tretjem odstavku 238. člena tega zakona;

16. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena
tega zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči,
da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena);

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba javne družbe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

17. če opravlja posle z vrednostnimi papirji ali izvršuje druga
ravnanja, katerih namen je ustvariti napačno oziroma zavajujočo
informacijo o prometnosti oziroma ceni posameznega vrednostnega papirja (prvi odstavek 248. člena);

Hujše kršitve določb o storitvah v zvezi z
vrednostnimi papirji
370. člen

18. če ne vodi poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije na način,
določen v 171. in 187. členu tega zakona oziroma predpisu izdanem
na podlagi 190. člena tega zakona;

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje borzno posredniška družba:

19. če ne vodi evidenc iz 172. in 173. člena tega zakona z vsebino
in na način, določen s predpisom, izdanem na podlagi 180. člena
tega zakona;

1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (drugi odstavek
79. člena);
2. če opravlja posamezne dejavnosti v zvezi vrednostnimi papirji,
za katere ni pridobila dovoljenja Agencije za opravljanje dejavnosti
v zvezi z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 92. člena);

20. če ne vodi in hrani dokumentov iz 174. do 176. člena tega
zakona na način, določen s predpisom, izdanem na podlagi 180.
člena tega zakona;

3> če za člana uprave imenuje osebo, ki nima dovoljenja Agencije
za opravljanje funkcije člana uprave (prvi odstavek 86. člena);

21. če ne,sestavi letnega poročilo z vsebino, določeno s
predpisom, izdanem na podlagi 190. člena tega zakona; 22. če
Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila borzno
posredniške družbe oziroma revidirianega konsolidiranega
letnega poročila finančne skupine v rokih, določenih v tretjem
odstavku 191. člena tega zakona;

4. če opravlja posamezne storitve oziroma dejavnosti, čeprav
nima minimalnega kapitala, potrebnega za opravljanje teh storitev
oziroma dejavnosti (117. člen),
5. če njena izpostavljenost do posamezne osebe in s to osebo
povezanih oseb presega višino 25% njenega kapitala (prvi
odstavek 120. člena);

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borzno
posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega
odstavka tega člena.

6. če vsota vseh njenih velikih izpostavljenosti presega 800%
višine njenega kapitala (drugi odstavek 121. žlena);

Lažje kršitve določb o storitvah v zvezi z
vrednostnimi papirji

7. če ne določi splošnih pogojev poslovanja z vsebino, določeno
v 137. členu tega zakona (prvi odstavek 137. člena);

371. člen

8. če objavlja oglase, katerih vsebina lahko zavaja investitorje
glede pravic ali tveganj, ki jih vsebuje posamezni vrednostni papir
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(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje borzno posredniška družba:
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1. če ne objavi splošnih pogojev poslovanja in cenika (prvi
odstavek 138. člena);

20. če na zahtevo Agencije ne posreduje poročila oziroma
informacij (199. člen in 278. člen);

2. če stranki ne izroči splošnih pogojev poslovanja (drugi odstavek
138. člena);

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borzno
posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega
odstavka tega člena.

3. če pred objavo oglasa o njegovi vsebini ne obvesti Agencije
(tretji odstavek 135. člena);

Kršitve določb o borzi vrednostnih papirjev

4. če s stranko ne sklene splošne pogodbe o borznem
posredovanju v pisni obliki (drugi odstavek 142. člena);

372. člen
(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje borza:

5. če stranki ne izstavi potrdila o prejemu naročila v roku,
določenem v drugem odstavku 144. člena tega zakona in z
vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi 180. člena
tega zakona (prvi odstavek 144. člena);

1. če brez dovoljenja Agencije opravlja druge finančne storitve
(drugi odstavek 218. člena);

6. če se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu in
borzno posredniška družba ne izvrši naloga za nakup oziroma
prodajo takšnega vrednostnega papirja na organiziranem trgu
(prvi odstavek 146. člena);

2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja
Agencije za opravljanje funkcije člana uprave borze (drugi
odstavek 222. člena);

7. če ne posreduje ponudbe za nakup oziroma prodajo
vrednostnih papirjev na organiziranem trgu po vrstnem redu
prejema naročil za takšen nakup oziroma prodajo (tretji odstavek
147. člena);

3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. žlena tega
zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da
bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena v zvezi s
prvim odstavkom 225. člena);

8. če stranki ne izroči vrednostnih papirjev na način in v rokih
določenih v 150. členu tega zakona;

4. če k splošnim aktom oziroma njihovim spremembam ne pridobi
soglasja Agencije (prvi odstavek 227. člena);

9. če stranki denarnih sredstev ne nakaže v rokih, določenih v
tretjem odstavku 151. členu tega zakona;

5. če ne določi pravil trgovanja (prvi odstavek 246. člena); (2) Z
denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski
prestopek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori gospodarski
prestopek iz prvega odstavka tega člena.

10. če stranki ne pošlje obračuna o opravljenem poslu v roku iz
152. člena tega zakona in z vsebino določeno s predpisom, izdanim
na podlagi 180. člena tega zakona (152. člen);

(3) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje borza, če o dejstvu oziroma
okoliščini iz prvega odstavka 251. člena tega zakona ne obvesti
Agencije z vsebino in na način, določen v predpisu, izdanem na
podlagi drugega odstavka 251. člena tega zakona (prvi odstavek
249. člena);

11. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem računu (prvi
in tretji odstavek 155. člena);
12. če ne izvršuje nalogov za preknjlžbe med računi imetnikov
vrednostnih papirjev po vrstnem redu prejema nalogov (160. člen);
13. če na zahtevo imetnika naslednji delovni dan po opravljeni
preknjlžbi ne izstavi izpiska o opravljeni preknjižbi (162. člen);

(4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori
gospodarski prestopek Iz tretjega odstavka tega člena.

14. če stranki ne Izstavi poročila o stanju in prometu na računu
vrednostnih papirjev v rokih, določenih v 163. členu tega zakona;

Kršitve določb o klirinško depotni družbi
373. člen

15. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z
vrednostnimi papirji v pisni obliki (drugi odstavek 168. člena);

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje klirinško depotna družba:

16. če stranki na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi
papirji ne pošlje poročila o stanju naložb z obračunom poslov, v
rokih, z vsebino in prilogami, določenimi v 170. členu tega zakona
in predpisu, izdanem na podlagi 180. člena tega zakona;

1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (260. člen);
2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja
Agencije za opravljanje funkcije člana uprave klirinško depotne
družbe (drugi odstavek 222. člena v zvezi z drugim odstavkom
259. člena);

17. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila oziroma
revidiranega konsolidiranoga letnega poročila z mnenjem revizorja
v roku in na način, določen v prvem odstavku 193. člena tega
zakona in z vsebino, določeno v predpisu, Izdanem na podlagi
drugega odstavka 193. člena tega zakona (prvi odstavek 193.
člena);

3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega
zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da
bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena v zvezi s
prvim odstavkom 225. člena in drugim odstavkom 259. člena);

18. če Agenciji ne posreduje mesečnega poročila z vsebino, na
način In v rokih, določenih v predpisu Izdanem na podlagi 130.
člena tega zakona (129. člen);

4. če k statutu oziroma pravilom poslovanja oziroma njihovim
spremembam ne pridobi soglasja Agencije (264. člen);

19. če Agenciji ne poroča o dejstvih In okoliščinah Iz 198. členu
tega zakona z vsebino, na način In v rokih, določenih v predpisu,
Izdanim na podlagi 200. člena tega zakona;

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba klirinško
depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek Iz prvega
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odstavka tega člena.

2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 135. člena);

(3) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje klirinško depotna družba, če o
dejstvu oziroma okoliščini iz prvega odstavka 274. člena tega
zakona ne obvesti Agencije z vsebino in na način določen v
predpisu, izdanem na podlagi drugega odstavka 274. člena tega
zakona (prvi odstavek 274. člena);

3. če organizira trgovanje z vrednostnimi papirji ne da bi pridobila
dovoljenje Agencije za organiziranje trgovanja (tretji odstavek
213. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba klirinško
depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz tretjega
odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje fizična oseba:
1. če opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji (prvi
odstavek 76. člena);

Kršitve prepovedi uporabe notranjih informacij
374. čien

2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 135. člena);

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba iz prvega
odstavka 276. člena tega zakona:

3. če organizira trgovanje z vrednostnimi papirji (tretji odstavek
213. člena).

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na
podlagi notranjih informacij (prvi odstavek 276. člena);

(4) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje revizijska družba, če ne opravi
revizijskega pregleda v obsegu, določenim s predpisom, izdanim
na podlagi drugega odstavka 192. člena tega zakona, oziroma ne
izdela revizijskega poročila z obliko in vsebino, določeno z
navedenim predpisom (prvi odstavek 192. člena).

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi
podlagi priporoča tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje
z vrednostnimi papirji (drugi odstavek 276. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe
iz prvega odstavka tega člena, ki stori gospodarski prestopek iz
prvega odstavka tega člena. (3) Z denarno kaznijo od 250.000 do
500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje fizična
oseba iz prvega odstavka 276. člena tega zakona:

(5) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba revizijske
družbe, ki stori gospodarski prestopek iz četrtega odstavka tega
člena.
19. PREHODNE DOLOČBE

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na
podlagi notranjih informacij (prvi odstavek 276. člena);

Agencija

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi
podlagi priporoča tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje
z vrednostnimi papirji (drugi odstavek 276. člena).

376. člen
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev, ustanovljena z Zakonom
o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljuje z delom
kot Agencija po tem zakonu.

(4) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
prekšek kaznuje pravna oseba iz tretjega odstavka 276. člena
tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi vrednostne
papirje oziroma z njimi razpolaga.

(2) Agencija uskladi svoje splošne akte s tem zakonom v roku 6
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(5) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe
iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, ki stori gospodarski
prestopek iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Člani in predsednik strokovnega sveta, imenovani na podlagi
prvega odstavka 155. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur.l. RS, št. 6/94), in direktor, imenovan na podlagi 156. člena
navedenega zakona, nadaljujejo z opravljanjem funkcije do izteka
mandata, drugi člani strokovnega sveta pa dve leti od uveljavitve
tega zakona.

(6) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za
prekšek kaznuje fizična oseba iz tretjega odstavka 276. člena
tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi vrednostne
papirje oziroma z njimi razpolaga.

(4) Pred iztekom mandata iz tretjega odstavka tega člena lahko
člana in predsednika strokovnega sveta ter direktorja razreši
samo Državni zbor Republike Slovenije in zaradi razlogov,
določenih v tem zakonu.

Druge kršitve
375. člen

Podzakonski akti

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se
za gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba:

377. člen

1. če opravlja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi
pridobila dovoljenje za opravljanje teh dejavnosti (prvi odstavek
76. člena);

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo naslednji
predpisi, izdani na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur.l. RS, št. 6/94):
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1. Tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za
izdajo dovoljenj, doglasij in drugih zadevah (Ur. I. RS, št. 19/94,68/
96 in 39/97);

3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona, če
ni za uskladitev s posameznimi določbami v tem poglavju določen
drugačen rok.

2. Pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških
družb (Ur.l. RS, št. 17/94, 77/94 in 64/95);

(3) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena
morajo Agenciji v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona
predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena.
Poročilu mora priložiti:

3. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov
borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje (Ur.l.
RS, št. 17/94, 20/94, 51/94, 71/94, 64/95 - p.b.);

1. družbeno pogodbo oziroma statut v obliki overjenega prepisa
notarskega zapisa;

4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev
pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
(Ur.l. RS, št. 50/94, 77/94, 64/95 - p.b.);

2. izpisek iz knjige delničarjev, če je organizirana kot delniška
družba;

5. Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l. RS, št.
45/95);

3. dokaze o uskladitvah.
(4) če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z drugim
oziroma tretjim odstavkom tega člena, ji lahko Agencija začasno
prepove opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
oziroma odvzame dovoljenje.

6. Sklep o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo
osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in dostopnost teh
podatkov (Ur.l. RS, št. 30/96);
7. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni
objavljati izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli, javno ponudbo
vrednostnih papirjev (Ur. I. RS, št. 37/96);

Uskladitev s pravili o obvladovanju tveganj

8. Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Ur.l. RS, št.
23/97, 32/97 - pop., 42/97).

(1) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 380. člena
tega zakona mora uskladiti svoje poslovanje z določbami 6.
poglavja tega zakona v roku šestih mesecev od izdaje predpisov
iz tretjega odstavka 114. člena, četrtega odstavka 118. člena,
122. člena in drugega odstavka 126. člena tega zakona, če v
posameznem predpisu ni določen daljši rok.

381. člen

Postopki
378. člen
Postopki v posamičnih zadevah, ki tečejo na dan uveljavitve tega
zakona, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
'

(2) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 380. člena
tega zakona mora Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena
predložiti poročilo in dokaze o uskladitvah iz prvega odstavka
tega člena.

Javne družbe

(3) Če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z prvim
oziroma drugim odstavkom tega člena, ji lahko Agencija začasno
prepove opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji
oziroma odvzame dovoljenje.

379. člen
Položaj javne družbe po tem zakonu imajo tudi naslednji izdajatelji:
1. ki so pridobili dovoljenje za javno ponudbo oziroma nadaljnjo
javno prodajo vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94);

Uskladitev borze in klirinško depotne družbe

2. ki so pred uveljavitvijo Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l.
RS, št. 6/94) izdali vrednostne papirje, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu.

(1) Borza oziroma klirinško depotna družba, ki sta pridobili
dovoljenje Agencije na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljujeta s poslovanjem kot borza oziroma
klirinško depotna družba po tem zakonu.

382. člen

Uskladitev borzno posredniških družb z zakonom

(2) Borza oziroma klirinško depotna družba iz prvega odstavka
tega člena mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona:

380. člen
(1) Borzno posredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije
za opravljanje poslov na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljujejo s poslovanjem kot borzno
posredniške družbe po tem zakonu.

1. uskladiti delnice s 219. členom oziroma 262. členom tega zakona;
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Agencije za
opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje;

(2) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena
morajo v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona:

3. uskladiti svoje poslovanje in splošne akte z drugimi določbami
tega zakona.

1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 81. člena tega
zakona, če so organizirane kot delniške družbe;

(3) Borza oziroma klirinško depotna družba iz prvega odstavka
tega člena mora Agenciji v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka
tega člena. Poročilu mora priložiti dokaze o uskladitvah.

2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Agencije za
opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje;
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383. člen

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja za tiste serije delnic,
ki tvorijo z delnicami, s katerimi se že trguje na organiziranem
trgu, isti razred.

(1) Določbe tega zakona o postopku javne prodaje vrednostnih
papirjev, se smiselno uporabljajo za postopek javne prodaje delnic,
izdanih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur.l. RS št. 55/92,7/93,31/93,32/94, 40/94), te delnice in izdajatelja
teh delnic.

(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi, če deinice, s
katerimi se že trguje na organiziranem trgu, niso bile izdane v
postopku lastninskega preoblikovanja, so pa po pravicah in
lastnostih enake delnicam izdanim v postopku lastninskega
preoblikovanja.

Delnice izdane na podlagi javne prodaje

(2) Delnice serij, ki jih je izdal izdajatelj iz prvega odstavka tega
člena, na podlagi drugih načinov lastninskega preoblikovanja,
pridobijo lastnosti vrednostnih papirjev, za katere je izdajatelj
pridobil dovoljenje za prvo javno prodajo oziroma organizirano
trgovanje, ko prenehajo omejitve prenosljivosti, ki jih določajo
predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij.

20. KONČNA DOLOČBA
Uveljavitev zakona
385. člen
(1) Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(3) Določba drugega odstavka tega člena velja za tiste serije
delnic, ki tvorijo z delnicami, izdanimi na podlagi javne prodaje, isti
razred.
I
(4) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi za tiste delnice,
ki so bile izdane pred postopkom lastninskega preoblikovanja
izdajatelja, so pa po pravicah in lastnostih enake delnicam, izdanim
na podlagi javne prodaje.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o trgu
vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, pričnejo določbe 3.
točke prvega odstavka 75. člena, 96. do 99. člena, 101. do 104.
člena, 2. točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 182. člena,
183. do 185. člena in četrti odstavek 277. člena tega zakona
veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropskih skupnostih.

(5) Izdajatelj delnic iz prvega odstavka tega člena je javna družba
po tem zakonu in zanj velja dolžnost poročanja iz 4. poglavja tega
zakona.

(4) Do uveljavitve določb 3. točke prvega odstavka 75. člena, 96.
do 99. člena, 101. do 104. člena tega zakona, se za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji borzno posredniške
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji v državah članicah
uporablja določba 100. člena tega zakona, za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji borzno posredniških
družb držav članic na ozemlju Republike Slovenije pa določbe
105. do 107. člena tega zakona.

Vključitev v organizirano trgovanje
384. člen
(1) Če se z delnicami posamezne serije, ki jih je izdajatelj izdal v
postopku lastninskega preoblikovanja, že trguje na katerem od
organiziranih trgov, se v to trgovanje vključijo tudi delnice drugih
serij, izdanih v postopku lastninskega preoblikovanja, ko zanje
prenehajo veljati omejitve prenosljivosti, ki jih določajo predpisi o
lastninskem preoblikovanju podjetij.
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OBRAZLOŽITEV:

papirjev ob nadaljnji prodaji (16. člen v zvezi s 7. členom). Javno
ponudbo vrednostnih papirjev je dopustno opraviti samo po
postopku in pod pogoji določenimi v zakonu o trgu vrednostnih
papirjev (17. člen).

1. Splošne in temeljne določbe (1. do 14. člen) Predlog v temeljnih
določbah definira in med seboj razmeji naslednje temeljne pravne
institute, ki so pomembni za pravno ureditev trga vrednostnih
papirjev:
- vrednostni papirji, na katere se nanaša zakon;

2.2. Prva javna prodaja

- prva prodaja - nadaljnja prodaja;

2. Javna ponudba vrednostnih papirjev (15. - 61. člen)

Prva javna prodaja vrednostnih papirjev je prodaja na podlagi
izdajateljeve javne ponudbe vrednostnih papirjev (5. člen), l/se
druge prve prodaje vrednostnih papirjev, ki torej niso opravljene
na podlagi javne ponudbe vrednostnih papirjev, so prve nejavne
prodaje (tim. private placement). Predlog ohranja pristop sedanjega
ZTVP o obvezni prvi javni prodaji. Namen takšne ureditve je v
tem, da je potrebno v vseh primerih, ko se izdajatelj pri zbiranju
kapitala obrača na vnaprej neznan krog investitorjev, zagotoviti
ustrezno razkritje vseh podatkov, ki omogočajo kupcu
vrednostnih papirjev (investitorju) vpogled v pravni položaj
izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice,
ki izhajajo iz vrednostnega papirja. Takšnemu razkritju je namenjen
prospekt (22. člen). Vendar pa Predlog (v primerjavi s sedanjo
ureditvijo) na bistveno bolj fleksibilen in sitematičen način razširja
krog izjem od pravila o obveznosti javne ponudbe ob prvi prodaji,
prilagojenih namenu, zaradi katerega je takšna javna ponudba ob
prvi prodaji praviloma obvezna.

2.1. Prva in nadaljnje prodaje

Izjeme je mogoče razvrstiti v dve skupini:

Pravo pod pojmom prodaje (vrednostnih papirjev) kot pravnega
instituta razume posamičen dvostranski pravni posel (pogodbo),
s katero se prodajalec zaveže kupcu, stvar oziroma pravico, ki
jo prodaja izročiti oziroma prenesti tako, da bo kupec postal lastnik
te stvari oziroma imetnik te pravice, kupec pa se zaveže, da bo
prodajalcu plačal kupnino.

1/izdaje vrednostnih papirjev, ki po svoji vsebini niso prve prodaje;

- javna prodaja - nejavna prodaja;
• javna - nejavna družba.
- organiziranje trgovanja - organizirani trg;
• borzno posredniške družbe in banke, ki smejo opravljati
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji; - pojem povezanih oseb;
- posredna pridobitev vrednostnih papirjev;
■ definicijo osebe države članice in tuje osebe. Navedeni instituti
so nato podrobneje razdelani v nadaljnjih poglavjih in so zato
obrazloženi v okviru teh poglavij.

2/ prye prodaje vrednostnih papirjev, ki so namenjene vnaprej
znanim dobro obveščenim investitorjem.
Ad 1
Med izdaje vrednostnih papirjev, ki po svoji vsebini niso prve
prodaje, Predlog uvršča naslednje (3. odst. 15. člena):

Ekonomska stroka pa prodajo vrednostnih papirjev razume, v
skladu z njeno ekonomsko (finančno) funkcijo, kot skupek vseh
posamičnih prodaj v pravnem pomenu besede, ki privede do
določenega finančnega rezultata (na primer: v primeru prve
prodaje do uspešne akumulacije kapitala izdajatelja).

1. izdaja vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih
vrednostnih papirjev ob pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi družb,
2. izdaja delnic zaradi zamenjave obstoječih delnic zaradi
spremembe nominalne vrednosti,

Predlog, podobno kot že sedaj veljavni ZTVP, razlikuje med prvo
in nadaljnjimi prodajami: Prva prodaja vrednostnih papirjev je
prodaja vrednostnih papirjev na podlagi izdajateljeve ponudbe ob
izdaji vrednostnih papirjev, l/se ostale prodaje vrednostnih papirjev
so nadaljnje prodaje (1. odst. 15. člena). Temeljna pravna razlika
med prvo in nadaljnjimi prodajami je tako ta, da pri prvi prodaji kot
prodajalec vedno nastopa izdajatelj vrednostnih papirjev (oziroma
underwriter), pri nadaljnji prodaji pa vsakokratni imetnik
vrednostnega papirja. Temeljna ekonomska razlika med obema
institutoma pa je v tem, da se prva prodaja odvija na primarnem
trgu vrednostnih papirjev z neposrednim namenom izdajatelju
omogočiti, da zbere kapital od večjega števila investitorjev.
Nadaljnja prodaja pa poteka na sekundarnem trgu vrednostnih
papirjev, katerega delovanje naj bi (zelo poenostavljeno in
zgoščeno povedano) zagotavljajlo čim večjo likividnost naložb v
serijske vrednostne papirje in s tem povezan interes investitorjev
za nakup na primarnem trgu.

3. izdaja delnic pri preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo
oziroma druge pravne osebe v delniško družbo, če delnice
prejmejo samo dotedanji družbeniki oziroma ustanovitelji,
4. izdaja delnic ob povečanju kapitala iz sredstev družbe, 5. izdaja
delnic ob pogojnem povečanju kapitala.
Ad 2
Pri opredelitvi prvih prodaj, ki so namenjene vnaprej znanim dobro
obveščenim investitorjem, pa se Predlog v 18. členu poslužuje
primarno količinskih kriterijev (velikost izdaje, višina nominacije
apoenov, število investitorjev), kot zadnjo (v 7. točki vsebovano)
izjemo pa dopušča tudi vsebinsko presojo potrebnosti javne
ponudbe. Javna ponudba zato ni obvezna v naslednjih primerih
prve prodaje vrednostnih papirjev:

Tako prva kot tudi nadaljnje prodaje se lahko opravijo bodisi javno
ali nejavno. Tako s prvo kot nadaljnjimi javnimi prodajami je povezan
pojem javne ponudbe. Javna ponudba vrednostnih papirjev je na
nedoločen krog oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k vpisu
vrednostnih papirjev ob prvi prodaji oziroma k nakupu vrednostnih
poročevalec, št. 55

1. simultane ustanovitve delniške družbe,
2. ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ petdesetim
vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo odkupile celotno
izdajo,
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V skladu z namenom organiziranega trga (glej 13. poglavje) je
zahteva, ki jo sedaj izrecno uzakonja Predlog, da se na
organiziranem trgu lahko trguje samo s tistimi vrednostnimi papirji,
katerih izdajatelj je uspešno opravil prvo javno prodajo teh
vrednostnih papirjev v skladu z določbami zakona o trgu
vrednostnih papirjev oziroma pridobil dovoljenje Agencije za
organizirano trgovanje. Z drugimi besedami povedano, se na
organiziranem trgu lahko trguje samo s tistimi vrednostnimi papirji,
v zvezi s katerimi je izdajatelj opravil razkritje vseh podatkov, ki
omogočajo kupcu vrednostnih papirjev (investitorju) vpogled v
pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj, poslovne
možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja. Takšno
rakritje pa lahko izdajatelj opravi v dveh časovno različnih fazah:

3. kadar so posamezni ponujeni vrednostni papirji nominirani v
apoenih po vrednosti najmanj 5.000.000 tolarjev
4. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki delniške
družbe, ki ni javna družba, če vse delnice prevzamejo obstoječi
delničarji,
5. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki, kadar
se celotna izdaja delnic vplača s stvarnimi vložki,
6. v drugih primerih, če izdajatelj pridobi soglasje Agencije, da se
prva prodaja opravi brez javne ponudbe vrednostnih papirjev
Agencija izda soglasje takšno soglasje, če izdajatelj dokaže, da
je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim
investitorjem.

1. ob prvi prodaji vrednostnih papirjev v postopku za pridobitev
dovoljenja za prvo javno prodajo; ali

Za prvo javno prodajo mora izdajatelj pridobiti dovoljenje Agencije
za prvo javno prodajo (19. člen). Pristojnosti Agencije v postopku
odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za javno ponudbo so
prirejene namenu javne ponudbe v širšem smislu (zagotoviti javno
objavo vseh pomembnih podatkov o izdajatelju) in namenu njenega
delovanja (zaščita investitorjev in razvoja trga vrednostnih
papirjev). Pri opravljanju teh funkcij Agencija ne preverja
ekonomske smotrnosti posameznih izdaj vrednostnih papirjev, v
zvezi s katerimi odloča o izdaji dovoljenj, temveč presoja zgolj ali
je izdajatelj zagotovil javno objavo vseh pomembnih podatkov.

2. če je šlo za prvo prodajo, v zvezi s katero javna ponudba ni bila
obvezna, kadarkoli (kasneje) v postopku za pridobitev dovoljenja
za organizirano trgovanje (57. člen).
Podobno kot v primeru dovoljenja za prvo javno prodajo mora
izdajatelj tudi za pridobitev dovoljenja za organizirano trgovanje
opraviti razkritje (izdelati prospekt). Podobno rešitev pozna že
sedanji ZTVP, ki pa slednje dovoljenje poimenuje kot dovoljenje
za nadaljnjo javno prodajo. V Predlogu je bil izraz dovoljenje za
organizirano trgovanje izbran kot ustreznejši, saj kot je bilo že
povedano, nadaljnja javna prodaja lahko poteka bodisi na
organiziranem trgu bodisi na podlagi imetnikove javne ponudbe.

Javno objavo vseh podatkov, ki so pomembni za potencialnega
investitorja, mora izdajatelj zagotoviti z javno objavo prospekta in
poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev.

Ker je Predlog tako v primeru prve javne prodaje kakor tudi v
primeru, ko je bila prva prodaja opravljena kot nejavna prodaja in
je izdajatelj pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje, vpeljal
institut avtomatične uvrstitve vrednostnih papirjev na organizirani
trg (41. in 61. člen), je moral urediti tudi zrcalni institut - umik delnic
z organiziranega trga: če je družba uspešno opravila javno prodajo
delnic oziroma pridobila dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo delnic,
lahko skupščina družbe sprejme sklep o umiku teh delnic z
organiziranega trga. Ker gre pravno za istovrsten položaj kot v
primeru preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo, se glede odločanja na skupščini uporabljajo enaka
pravila (54. člen).

Da bi lahko Agencija preverila, ali prospekt in poziv vsebujeta vse
podatke, ki jih morata vsebovati, mora izdajatelj poleg osnutka
obeh dokumentov zahtevi za izdajo dovoljenja priložiti tudi listine
navedene v drugem odstavku 20. člena Predloga.
2.3. Postopek javne ponudbe
Določbe 25. do 36. člena Predloga veljajo za vse vrednostne
papirje, za katere je potrebno dovoljenje Agencije za javno ponudbo.
Zakon o gospodarskih družbah v 208. členu že ureja vprašanja
povezana z roki za vpis in pragom uspešnosti v primeru
sukcesivne ustanovitve delniške družbe (navedena določba se
smiselno uporablja tudi za vpis in vplačilo delnic zaradi povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki), se za javno prodajo delnic
glede teh vprašanj ne uporabljajo določbe ZTVP (2. odst. 25.
člena Predloga).

Predlog uvaja nov institut, ki je bil v dosedanjem ZTVP sistemsko
nedosledno rešen in sicer javno ponudbo imetnika zaradi nadaljnje
javne prodaje. Takšna javna ponudba je dopuščena zgolj izjemoma,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. izdajatelj ob prvi prodaji ni opravil javne ponudbe (ker ta ni bila
obvezna) in je pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje;
2. oseba, ki je imetnik več kot 20% vrednostnih papirjev, na katere
se nanaša zahteva izdajatelja za izdajo dovoljenja za organizirano
trgovanje istočasno vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za javno
ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje (58. do 60. člen).

2.4. Nadaljnja javna prodaja
Predlog za razliko od sedanjega ZTVP izrecno opredeli tudi pojem
nadaljnje javne prodaje. Nadaljnja javna prodaja vrednostnih
papirjev je prodaja vrednostnih papirjev na podlagi imetnikove
javne ponudbe vrednostnih papirjev, in prodaja vrednostnih
papirjev, sklenjena na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
(2. odst. 5. člena).

2.5. Javna prodaja vrednostnih papirjev tujega
izdajatelja
Javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja je urejena
na istovrsten način kot javna prodaja vrednostnih papirjev
domačih izdajateljev. Posebnost ureditve je samo v tem. da mora
pravna dejanja v zvezi z javno prodajo (javna ponudba, zahteva
za pridobitev dovoljenja) za račun tujega izdajatelja opraviti, ki
ima dovoljenje za opravljanje storitev izvedbe prvih prodaj.

Nadaljnja javna prodaja se tako lahko opravi na dva načina:
1/na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (pravilo), ki je urejen
v posebnem poglavju; ali
2/ na podlagi javne ponudbe imetnika vrednostnih papirjev.
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2.6. Nejavna ponudba in omejitve trgovanja

4. Opravljanje dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji (5. poglavje)

S prej opisano ureditev obveznosti razkritja (poročanja) je
konsistenta tudi nova (ustreznejša) ureditev "nejavno" izdanih
vrednostnih papirjev. Sedanji ZTVP je v zvezi s temi vrednostnimi
papirji (izdanimi kot "private placement") uvedel precej toga in
zato neživljensko ureditev, v skladu s katero so takšni papirji
omejeno prenosljivi, torej prenosljivi samo znotraj kroga oseb, ki
so te vrednostne papirje kupile ob izdaji. Predlog uvaja namenu
ustreznejšo rešitev, da so takšni vrednostni papirji sicer (pravno)
prosto prenosljivi, vendar pa z njimi ni dopustno trgovati na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev (51. člen).

4.1. Splošno
Poglavje je bilo oblikovano ob upoštevanju pravne ureditve,
vsebovane v Direktivi 93/22/EEC.
4.2. Dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji (72. 76.
člen)
V skladu s prilogama A (osnovne storitve) in C (pomožne storitve)
Direktive 93/22/EEC so v 72. do 74. členom opredeljene dejavnosti
z vrednostnimi papirji, ki jih ureja zakon. Definicije prilog k direktivi
so bile ustrezno prilagojene naši pravni ureditvi na naslednji način:

3. Obveznost poročanja javnih družb (62. - 71. člen)
Največ problemov je povzročala opredelitev pojma javne družbe.
Vzrok tem problemov so bili delno napačni miselni vzorci, ki so
pojem javne dmžbe povezovali oziroma enačili s pojmom odprte
delniške družbe. Najbolj enostavna definicija odprte delniške
družbe je naslednja: Odprta delniška družba je delniška družba,
katere delnice so prosto prenosljive (torej veljavnost njihovega
prenosa ni vezana na soglasje katerega od organov delniške
družbe), in zato njen delničar lahko postane kdor koli.

- izpuščene so bile storitve v zvezi z drugimi finančnimi instrumenti,
ki niso vrednosti papirji, ker naj bi te instrumente urejal poseben
zakon;
• izpuščene so bile investicijske storitve, ki niso povezane z
vrednostnimi papirji (npr. storitve menjalnic), ker te storitve ureja
drug zakon (večino njih novi Predlog zakona o bančništvu);

Od pojma odprle delniške družbe je potrebno ločiti pojem javne
družbe. Beseda javna namreč označuje dolžnost poročanja
izdajatelja vrednostnih papirjev, ki je bodisi ob prvi prodaji javno
ponudil (in na takšen način tudi prodal) vrednostne papirje vnaprej
neznanemu krogu investitorjev, ali pa je s pridobitvijo dovoljenja
za organizirano trgovanje omogočil, da se ti vrednostni papirji
nadalje javno prodajajo. Pojem javne družbe se zato nujno ne
prekriva niti s pojmom delniške družbe, saj je v primeru izdaje
obveznic lahko javna dnižba tudi na primer dmžba z omejeno
odgovornostjo.

• pravni ureditvi nematerializiranih vrednostnih papirjev so
prilagojene storitve vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
Predlog jasno določa, katere osebe smejo opravljati dejavnosti v
zvezi z vrednostnimi papirji (75. člen) in vsem drugim osebam
prepoveduje opravljanje teh dejavnosti (76. člen).
4.3. Borzno posredniške družbe (77. do 112. člen)

Javna družba mora poročati o svojem finančnem in pravnem
položaju ter poslovanju s predložitvijo in objavo revidiranega
letnega poročila in rednim obveščanjem o vseh poslovnih
dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih
papirjev, katerih izdajatelj je.

Ta razdelek vsebuje statusno pravne določbe za borzno
posredniške družbe. V skladu z zahtevami Direktiv:
■ je v 80. členu določen nanižji znesek osnovnega kapitala (730.000
ECU oziroma 125.000 ECU v skladu s 3. členom Direktive 93/6/
EEC);

Obveznost poročanja javne družbe preneha takrat, ko prenehajo
pogoji za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji, v zvezi s
katerimi je ta obveznost poročanja nastala:

- so v 82 do 84. členu urejena pridobitev kvalificiranih deležev (4.
člen Direktive 93/22/EEC);

Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja delnic, ki velja
samo v zvezi z izdajo delnic preneha:

- so v 85. do 88. členu urejena vprašnja v zvezi s preverjanjem in
nadzorom nad ustreznimi znanji in sposobnostmi članov uprave
in izvrševanjem njihovih obveznosti (3. točka 3. člena Direktive
93/22/EEC);

1. z dnem, ko postane veljaven sklep o umiku delnic z
organiziranega trga; ali

Specialno so urejena tista vprašanja v zvezi s stečajem borzno
posredniške družbe, ki zaradi narave storitev oziroma dejavnosti,
kijih borzno posredniška družba opravlja terjajo posebno ureditev.
S 1. odst. 91. člena je izključena uporaba splošne določbe 120. in
121. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.
RS, št. 67/93 • v nadaljevanju ZPPSL) o pravici stečajnega
upravitelja odstopiti od obojestransko odplačnih pogodb, saj bi
takšno upravičenje bistveno poseglo v pravno varnost v zvezi z
izpolnitvami pogodb, sklenjenih na organiziranem trgu (glej
obrazložitev k 14. poglavju). Določba2. odst. 91. člena pa je samo
logična izpeljava pravne posledice, ki izhaja že iz 1. odst. 142.
člena Predloga v zvezi s 2. odst. 787. člena Zakona o obligacijskih
razmerjih (enako pravno ureditev vsebuje tudi novi Predlog
obligacijskega zakonika).

2. z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, če se delniška
družba preoblikuje v drugo pravno organizacijsko obliko.
Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja obveznic oziroma
drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki velja samo v zvezi z
izdajo teh vrednostnih papirjev, preneha, ko zapadejo vse
obveznosti izdajatelja iz teh vrednostnih papirjev. Pri oblikovanju
zakonodajno pravnih rešitev v zvezi z razkritjem podatkov o
izdajatelju (prospekt in obveznost poročanja) so bile v celoti
upoštevane rešitve Direktive 89/298/EEC in 82/121/EEC.
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2. značilnosti področja (okolja), na katerem se storitve opravljajo.

5. Obvladovanje tveganj (6. poglavje -113. do 133.
člen)

Skupna značilnost vseh pravnih razmerij, katerih predmet so
storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, je, da gre za razmerje med
profesionalno osebo na eni strani in laikom na drugi strani.

V tem poglavju so urejena temeljna vprašanja povezana z
obvladovanjem tveganj, ki jim je borzno posredniška družba
izpostavljena pri opravljanju dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji. Namen teh pravil je preprečiti, da bi bila zaradi tveganj, ki
jim je borzno posredniška družba pri opravljanju storitev
izpostavljena, ogrožena varnost sredstev investitorjev, s katerimi
v zvezi z opravljanjem storitev razpolaga, oziroma varnost
finančnega sistema zaradi tveganj, ki so povezana z morebitno
neizpolnitvijo obveznosti borzno posredniške družbe iz poslov, ki
jih sklepa za svoj račun.

Skupna značilnost pravnih razmerij med naročnikom in
profesionalnimi osebami, ki se mora odražati tudi pri oblikovanju
pravic in dolžnosti v tem razmerju, je tako okoliščina, da je subjekt
tega razmerja na eni strani naročnik - laik, na drugi strani pa
profesionalna oseba - strokovnjak. Delitev laik strokovnjak je
seveda opravljena zgolj s stališča strokovnih znanj potrebnih v
zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Razlika v lastnostih med
subjektoma razmerja, kije temelj opisane delitve, je podana tudi v
primeru, ko naročnik sicer razpolaga z ustreznimi strokovnimi
znanji v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, določene storitve
pa zaupa profesionalni osebi s specialnim strokovnim znanjem
za opravljanje teh storitev, ker se s strokovnimi vprašanji ne želi
ukvarjati. Naročnikov interes, zaradi katerega sklene pogodbo s
profesionalno osebo, je zagotoviti strokovne storitve, ki so
potrebne v zvezi z naložbami v vrednostne papirje in za katere
naročnik sam nima zadosti znanja, ali pa takšno znanje sicer
ima, vendar se s posameznimi strokovnimi vprašanji iz katerega
koli vzroka ne želi ukvarjati. Lastnost profesionalne osebe kot
osebe z ustreznim strokovnim znanjem za opravo storitev, ki so
predmet pogodbe, je tako pomemben nagib oziroma vzrok, zaradi
katerega naročnik sklene pogodbo s profesionalno osebo, da je
to značilnost potrebno upoštevati pri oblikovanju pravic in
obveznosti strank, ki iz takšnega razmerja izhajajo. Pojem "laik"
zato ni uporabljen zgolj v vsakdanjem pomenu te besede (oseba,
ki nima posebnih strokovnih znanj na določenem področju),
temveč širše. Z njim se označujejo lastnosti tiste od pogodbenih
strank, ki v razmerju do predmeta pogodbe ne potrebuje (tudi če
jih ima) posebnih strokovnih znanj, ker je opravo storitev potrebnih
za dosego pogodbenega rezultata (predmeta pogodbe) zaupala
osebi, ki takšna strokovna zanja ima oziroma, ki ponuja strokovne
storitve, ki takšno strokovno znanje predpostavljajo. Značilnosti
tipičnega izpolnitvenega ravnanja so poleg značilnosti subjektov
določenega razmerja temeljni kriterij pri opredelitvi in presoji vsebine
pravic in obveznosti subjektov tega razmerja. Končni interes, ki
ga investitor na trgu vrednostnih papirjev želi doseči, je
pridobivanje donosov od naložb v vrednostne papirje. Donosi, ki
jih z naložbami v vrednostne papirje lahko doseže, se delijo v dve
osnovni skupini:

Pri pripravi predlagane pravne ureditve so bila v celoti upoštevana
pravila o obvladovanju tveganj finančnih organizacij, kise ukvarjajo
z investicijskimi storitvami Direktive o kapitalski ustreznosti
investicijskih podjetij in denarnih zavodov (93/6/EEC), kakor tudi
naslednje Direktive: Direktiva o solventnostnem razmerju za
denarne zavode (89/647/EEC) in Direktiva o spremljanju in kontroli
velikih izpostavljenosti (92/121/EEC).
6. Pravila varnega in skrbnega poslovanja (7. poglavje
■ 134. do 180. člen)
6.1. Splošno
Po svoji pravni naravi so pogodbe, ki jih v zvezi z opravljanjem
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, borzno posredniške družbe
sklepajo s strankami, mandatne oziroma komisijske pogodbe.
Obe vrsti pogodb sta splošno urejeni že v zakonu o obligacijskih
razmerjih (Ur.l. SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89 - v nadaljevanju:
ZOR) oziroma novem Predlogu obligacijskega zakonika, ki se
glede ureditve teh pogodb ne razliku od ZOR.
Dodatna (posebna) ureditev je potrebna iz dveh razlogov:
1. zaradi določitve pravil, ki ščitijo interese strank (10. in 11. člen
Direktiv 93/22/EEC - glej točko 3.2. uvoda);
2. zaradi prilagoditve splošnih pravil mandatne oziroma komisijske
pogodbe pravni naravi storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.
Pod pojmom opredelitev pravne narave pogodbe pravna teorija
razume opredelitev značilnosti tipičnega izpolnitvenega ravnanja
in subjektov določenega pogodbenega razmerja ter tem
elementom pogodbenega razmerja ustreznih pravic in obveznosti
subjektov, ki nudijo učinkovito (funkcionalno) pravno varstvo
interesom subjektov glede nasprotnih izpolnitvenih ravnanj in s
pravo mero upoštevajo nasprotne poslovne interese obeh strank.

1. donosi iz naslova dividend v primeru naložbe v delnice oziroma
obresti v primeru naložbe v obveznice oziroma druge dolžniške
vrednostne papirje;
2. donosi iz naslova kapitalskih dobičkov (razlike med nakupno in
prodajno ceno vrednostnih papirjev).

Za vse tri vrste pravnih razmerij (pogodb), ki so predmet
posebnega urejanja v Predlogu, je značilno, da v domačem
pozitivnem pravu kot poseben tip pogodbe še niso urejena.
Celovito jih kot poseben pogodbeni tip ne ureja tudi nobeno drugo
primerljivo pravo. Zaradi posebnih značilnosti teh storitev, ki bodo
obrazložene v nadaljevanju, pa večino tujih pravnih redov s
prisilnimi pravnimi normami določa minimum dolžnih ravnanj
profesionalne osebe, ki takšne storitve nudi. Iz enakih razlogov
so te storitve tudi predmet urejanja Direktiv Evropskih skupnosti

Da bi investitor ta interes dosegel, mora prosta denarna sredstva
naložiti v vrednostne papirje in s takšno naložbo upravljati. Pravna
in druga dejanja potrebna za dosego tega interesa so tako zlasti:
- sklepanje pogodb o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev;
• izpolnitev pogodb o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev
(plačilo kupnine oziroma izročitev vrednostnih papirjev);
• zagotovitev izpolnitve nasprotne pogodbene stranke;

Značilnosti razmerij, katerih predmet so storitve v zvezi z
vrednostnimi papirji, ki so tako pomembne, da jih je potrebno
upoštevati pri oblikovanju vsebine (medsebojnih pravic in
obveznosti) teh pravnih razmerij, je mogoče razdeliti v dve skupini:

■ vnovčevanje donosov iz naslova dividend v primeru naložbe v
delnice oziroma obresti v primeru naložbe v obveznice oziroma
druge dolžniške vrednostne papirje. Osnovni storitvi, katerih
namen je delovati zaradi uresničitve interesa investitorja - naložbe
prostih denarnih sredstev v vrednostne papirje, sta tako:

1. značilnosti elementov pravnega razmerja samega: to skupino
obsegajo značilnosti subjektov in predmeta tega razmerja;
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■ trdnost (stabilnost) in zanesljivo delovanje trga vrednostnih
papirjev;

1. borzno posredovanje;
2. gospodarjenje z vrednostnimi papirji;

- zaupanje investitorjev v ta trg.

Predmet obeh storitev je namreč opravljanje pravnih in drugih
dejanj povezanih z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev.

Eden od pomembnih načinov, na katerega država zagotavlja prej
opisane interese, je urejanje pravnih razmerij na trgu vrednostnih
papirjev s prisilnimi pravnimi normami, ki usmerjajo ravnanje
subjektov na tem trgu. Pomemben del teh pravnih norm, katerih
namen je zagotoviti zaupanje investitorjev v trg vrednostnih
papirjev, pa so tudi prisilno pravne norme, ki določajo dolžna
ravnanja profesionalnih oseb pri opravljanju storitev na trgu
vrednostnih papirjev. Čeprav je primarni namen teh pravnih norm
zagotovitev prej opisanih (širših) interesov, pa te norme
pomembno vplivajo tudi na posamična pravna razmerja med
naročnikom in profesionalno osebo, ki nudi storitve v zvezi z
vrednostnimi papirji.

S stališča doseganja končnega interesa investitorja (uresničiti
donos od naložbe v vrednostne papirje) je osnovnim storitvam
skupno to, da se profesionalna oseba praviloma ne zaveže
uresničiti končnega interesa naročnika. Uresničitev končnega
interesa naročnika je namreč odvisna od številnih dejavnikov
(zlasti delovanja in stanja na trgu kapitala ter poslovanja izdajateljev
vrednostnih papirjev), in tveganj, ki jih profesionalna oseba ne
more obvladovati, saj so izven sfere profesionalne osebe. Po
svoji naravi so torej storitve v zvezi z vrednostnimi papirji praviloma
obligacije prizadevanja (obveznosti za dosego delovanja), saj se
profesionalna oseba zaveže zgolj, da si bo z ustrezno
profesionalno skrbnostjo prizadevala, da bo investitor dosegel
interes, zaradi katerega sklepa pogodbo, katere predmet so
storitve v zvezi z vrednostnimi papirji.

Zaradi vseh zgoraj opisanih značilnosti ima pravna ureditev
vsebine pravnih razmerij, ki nastanejo pri opravljanju storitev v
zvezi z vrednostnimi papirji naravo prisilnega predpisa (2. odst.
134. člena Predloga).

Poleg osnovnih storitev, pa so za uresničitev interesa investorja,
potrebne tudi pomožne storitve, katerih predmet je opravljanje
pomožnih (v razmerju do osnovnega pravnega dejanja - sklepanja
pogodb o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev) pravnih in
drugih dejanj. Gre zlasti za posle (pravna in druga dejanja)
povezane z izpolnitvijo obveznosti iz poslov nakupov oziroma
prodaj vrednostnih papirjev, hrambo vrednostnih papirjev in
vnovčevanje donosov iz vrednostnih papirjev. Te storitve sodijo v
skupino t.im. skrbniških storitev, med katerimi so (v okolju
dematerializacije) najpomembnejše storitve vodenja računov
vrednostnih papirjev.

6.2. Skupne določbe
Pri presoji dolžnih ravnanj borzno posredniške družbe je kot merilo
določeno posebna (specializirana) strokovna skrbnost
strokovnjaka ustrezne stroke (136. člen Predloga).
Glede na širši pomen zaščite interesov naročnika (investitorja),
obrazložen v prejšnjem razdelku, so posamezni vidiki splošnega
obligacijskega pravila zaščite interesov nasprotne stranke
(primerjaj 1. odst. 751. člena ZOR), podrobneje urejeni v 137. do
140. členu Predloga. Poseben vidik zaščite interesov naročnika
je tudi dolžnost borzno posredniške družbe skleniti pisno pogodbo
o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (1. odst. 141.
člena Predloga). Ker je oblika predpisana zgolj z namenom zaščite
nasprotne pogodbene stranke (zaradi lažjega dokazovanja
vsebine pravnega razmerja), pisna oblika ni pogoj za veljavnost
pogodbe (2. odst. 141. člena Predloga; primerjaj 1. odst. 70. člena
ZOR).

Značilnosti področja, na katerem se posamezna vrsta storitev
opravlja, pomembno sovplivajo na vsebino pravnih razmerij, ki
pri tem nastajajo. Področje (okolje), na katerem se posamezna
vrsta storitev opravlja na vsebino pravnih razmerij vpliva na dva
načina:
1. s prisilno pravnimi normami, ki določajo minimalne standarde
ravnanj: Vsako področje, na katerem se posamezna vrsta storitev
opravlja, je namreč predmet pravnega urejanja, katerega namen
je zaščita in uresničitev širših (splošnih) interesov določene
družbene skupnosti. Zaščito in uresničitev teh interesov država
zagotavlja zlasti s prisilnimi pravnimi normami. V primeru storitev
v zvezi z vrednostnimi papirji, ima naravo takšnih določb zlasti
pravna ureditev trga vrednostnih papirjev.

6.3. Pogodba o borznem posredovanju (142. do 152.
člen Predloga)
Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se borzni
posrednik zaveže izvrševati nakupe in prodaje vrednostnih
papirjev na podlagi (posamičnih) naročil (nalogov) stranke in za
račun stranke, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev
plačevati provizijo (1. odst. 142. člena Predloga).

2. s pravnimi normami (ki niso nujno prisilno pravne), ki pogojujejo
način izvrševanja posameznih izpolnitvenih ravnanj.
Vsem storitvam v zvezi z vrednostnimi papirji je skupno, da se
opravljajo na trgu vrednostnih papirjev. Trg vrednostnih papirjev
je pomemben del trga kapitala in s tem finančnega sistema,
katerega delovanje zagotavlja izdajateljem (na primer
gospodarskim subjektom) pomemben finančni vir, ki je alternativa
finančnim virom v obliki bančnih kreditov. Po drugi strani pa z
zornega kota investitorjev naložbe v vrednostne papirje
predstavljajo pomembno obliko naložb, ki so alternativa naložbam
v bančne denarne depozite.

Pogodba o borznem posredovanju je po svoji pravni naravi
komisijska pogodba (1. odst. 771. člena ZOR). Ker borzni
posrednik (komisionar) sklepa posle v svojem imenu in za račun
stranke (komitenta), torej kot posredni (indirektni zastopnik), je
pri pogodbah (npr. nakupa in prodaje vrednostnih papirjev na
organiziranem trgu), ki jih na takšen način sklene, sam pogodbena
stranka, in zato subjekt (nosilec) vseh pravic in obveznosti, ki na
podlagi sklenitve takšne pogodbe nastanejo (1. odst. 148. člena
ZOR).

Trg vrednostnih papirjev in trg denarja sta kot segmenta trga
kapitala pomemben del finančnega sistema, katerega funkcija je
(zgoščeno in poenostavljeno povedano) zbiranje (koncentracija)
prihrankov in usmerjanje teh prihrankov v investicije in s tem
gospodarski razvoj. Delovanje trga kapitala tako predstavlja
pomemben (makro) ekonomski interes vsake države. Zaradi
uresničevanja funkcije trga vrednostnih papirjev, je interes vsake
države zagotoviti:
poročevalec, št. 55

Kot komisionar je komitentu (stranki) dolžan izročiti vse, kar je
prejel iz posla, ki ga je zanj opravil (2. odst. 780. člena ZOR).
Stranka pa mora borznemu posredniku (komisionarju) poleg plačila
provizije povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršitev naročila
(1. odst. 784. člena ZOR) in založiti predujem za stroške, če se
nista pogodbeni stranki drugače dogovorili (785. člen ZOR). V
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("lastnik") vrednostnih papirjev vknjiženih na tem računu (6. člen
Uredbe o o nematerializiranih vrednostnih papirjih; Ur.l. RS, št. 45/
95 ■ v nadaljevanju: Uredba o NVP), čeprav se tehnično račun
vodi kot račun vrednostnih papirjev stranke pri skrbniku. Po drugi
strani pa v primeru pogodbe o vodenju bančnega računa banka
postane lastnik denarnih sredstev, ki jih ji na podlagi pogodbe
izroči (položi) stranka oziroma, ki jih banka prejme zanjo.

primeru prodajnega naročila mora komitent komisionarju tudi
izročiti stvari, ki so predmet prodajnega naročila.
Posredno na vsebino pravnih razmerij med naročnikom in
profesionalno osebo (oziroma bolj natančno: na vsebino storitev,
ki jih profesionalna oseba lahko nudi) vplivajo tudi pravila trgovanja,
ki jih določa borza vrednostnih papirjev (primerjaj 246. člen
Predloga). Profesionalna oseba (član borze) namreč lahko storitve
v zvezi z vrednostnimi papirji opravlja samo v skladu s temi
pravili (primerjaj 247. člen Predloga). S pravili trgovanja, ki jih
določi organizator trga (npr. Borza), so določeni vsi elementi
pogodbe razen cene in količine vrednostnega papirja. Pri
organiziranem trgovanju se tako stranke o drugih elementih in
modalitetah posla (npr. rok izpolnitve, ipd.) ne morejo pogajati.
Pogodba je na organiziranem trgu sklenjena s tem, ko se glede
cene in količine srečata ponudba (na primer prodajalca) in izjava
o sprejemu ponudbe (na primer kupca).

6.4.2. Hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih
listin, ki niso v zbirni hrambi pri KDD (164. do 167.
člen Predloga)
Za storitve hrambe vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih listin,
veljajo pravila pogodbe o deponiranju vrednostnih papirjev (1047.
do 1051. člen ZOR). Določbe pogodbe o deponiranju vrednostnih
papirjev se uporabljajo tudi takrat kadar te storitve opravlja borzno
posredniška družba (1088. člen ZOR).

Na vsebino pravnih razmerij pa vplivajo tudi Pravila poslovanja
Klirinško depotne družbe (v nadaljevanju: Pravila), ki določajo
posebna pravila o izpolnjevanjem obveznosti iz poslov, sklenjenih
na organiziranem trgu (primerjaj 268. in 270. člen Predloga). Ta
Pravila zavezujejo tudi borznega posrednika, ki mora, da bi lahko
opravljal storitve borznega posredovanja na organiziranem trgu,
postati član KDD (član sistema plačevanja in prenosov vrednostnih
papirjev). Obveznosti, ki jih borznemu posredniku Pravila nalagajo,
pa vplivajo tudi na določitev vrste in obsega storitev borznega
posredovanja na organiziranem trgu oziroma pravice in obveznosti
iz pravnih razmerij, ki pri sklepanju poslov na organiziranem trgu
nastanejo.

6.4.3. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank
(168. do 170. člen Predloga)
Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji pogodba, s katero
se borzni posrednik zaveže, da bo v skladu z naložbeno politiko
določeno v pogodbi, za račun stranke nalagala denarna sredstva
stranke v vrednostne papirje z namenom razpršitve tveganja,
stranka pa se zaveže plačati provizijo (1. odst. 168. člena
Predloga).
Tudi pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji je po svojih
značilnostih (predmetu storitve) posebna oblika komisijske
pogodbe. Borzni posrednik se namreč zaveže v svojem imenu in
za račun stranke kupovati in prodajati vrednostne papirje. Za
storitve gospodarjenja v zvezi z vrednostnimi papirji in posamezna
izpolnitvena ravnanja borznega posrednika pri izvrševanju teh
storitev zato veljajo enaka pravila kot so bila obrazložena v zvezi
s pogodbo o borznem posredovanju.

Ureditev posameznih izpolnitvenih ravnanj borzno posredniške
dmžbe (143. do 152. člen Predloga) je zato prilagojena opisanim
značilnostim področja, na katerem se storitve opravljajo.
6.4. Vodenje računov nematerializlranih vrednostnih
papirjev In hramba vrednostnih papirjev

Od pogodbe o borznem posredovanju pa se pogodba o
gospodarjenju z vrednostnimi papirji strank razlikuje po tem, da v
primeru pogodbe o borznem posredovanju borzni posrednik
sklepa posle nakupa in prodaje vrednostnih papirjev na podlagi
posamičnih naročil (pooblastil) stranke. Posle nakupov in prodaj,
ki jih sklepa pri opravljanju storitev gospodarjenja z vrednostnimi
papirji, pa sklepa na podlagi splošnega pooblastila, vsebovanega
v sami pogodbi o gospodarjenju z vrednostnimi papirji.

6.4.1. Storitve vodenja računov nematerializlranih
vrednostnih papirjev (153. do 180. člen Predloga)
Storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
naročiteija, predstavljajo posebno vrsto "hrambe", pri čemer so
pravila prilagojena posebnim lastnostim nematerializiranih
vrednostnih papirjev. Zato pravila o fizični hrambi vrednostnih
papirjev Izdanih kot pisnih listin (torej stvari) in izročitvi teh papirjev,
ki so osrednja storitev v primeru pogodbe o deponiranju
vrednostnih papirjev, ne pridejo v poštev, temveč se nadomestijo
z ustreznimi pravili o vodenju računa nematerializlranih vrednostnih
papirjev. Pravila o vodenju računov nematerializlranih vrednostnih
papirjev, ki nadomestijo pravila o fizični hrambi, se uporabljajo tudi
za vrednostne papirje Izdane kot pisne listine, ki so v zblmi hrambi
pri KDD (153. člen Predloga).

Okvire takšnega splošnega pooblastila pa Investitor določi z
določitvijo naložbene politike. Z določitvijo naložbene politike
investitor opredeli, v katere vrednostne papirje sme borzni
posrednik pri opravljanju storitve gospodarjenja z vrednostnimi
papirji nalagati denarna sredstva investitorja, zlasti tako. da določi:
1. vrste vrednostnih papirjev;
2. lastnosti Izdajateljev vrednostnih papirjev;

S pogodbo o vodenju računa nematerializiranih vrednostnih
papirjev se borzno posredniška družba zaveže, da bo odprl račun
nematerializlranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju:
račun vrednostnih papirjev stranke) In na tem računu vodil stanja
vrednostnih papirjev stranke ter izvrševala naloge stranke za
preknjižbo vrednostnih papirjev s tega računa na drug račun (1.
odst. 154. člena Predloga).

3. največji dopustni delež naložb v vrednostne papirje
posameznega Izdajatelja In z njim povezanih oseb;
4. druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje
tveganosti naložb.
7. Sodelovanje z nadzornimi organi In Bvropaklml
»kupnoatml (8. poglavje ■ 181. do 185. člen)

Opredelitev pogodbe o vodenju računa vrednostnih papirjev
stranke na prvi pogled navaja k zaključku, da gre za istovrstno
pogodbo kot Je pogodba o vodenju bančnega računa. Vendar pa
med obema obstoji bistvena razlika: V primeru pogodbe o vodenju
računa vrednostnih papirjev stranke, ostane stranka Imetnik
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V 8. poglavju vsebovana ureditev pomeni celovito uskladitev z
določbami Direktive 93/22/EEC na področju sodelovanja
nadzornih organov.
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8. Poslovne knjige, poslovna poročila In revidiranje (9. In 10.
poglavje - 186. do 193. člen)

- zagotavljajo javno dostopnost vseh podatkov o pravnem in
finančnem položaju izdajatelja, ki so pomembni pri odločitvi za
prodajo oziroma nakup določenih vrednostnih papirjev.

Poglavji določata posebna (dodatna) pravila o poslovnih knjigah,
poslovnih poročilih in revidiranju za borzno posredniške družbe v
primerjavi s splošnimi pravili, ki veljajo za vse gospodarske družbe.
Pravila so prilagojena vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo borzno
posredniške družbe in v celoti usklajena z Direktivo 86/635/EEC).

Temu namenu prilagojene bistvene značilnosti organiziranih trgov
vrednostnih papirjev so tako naslednje:
1/da se na njih trguje s prosto prenosljivimi serijskimi vrednostnimi
papirji (215. člen),

9. Nadzor nad borzno posredniškimi družbami (11.
poglavje -194. do 210. člen)

2/ da so ti trgi javni in s tem posredno (preko borzno posredniških
družb) dostopni vsakomur (245. člen),

V poglavju so urejeni vsi instrumenti za učinkovito opravljanje
nadzora nad poslovanjem borzno posredniških družb (195. člen):

3/da trgovanje na njih poteka redno (kontinuirano) 4/da trgovanje
na njih poteka po vnaprej določenih pravilih, ki med drugim
omogočajo, da je cena dosežena pri posameznih prodajah javno
in pregledno objavljena in s tem dostopna vsakomur (250. člen),

- pasivni nadzor s spremljanjem in preverjanjem poročil (198. do
200. člen);

5/da je zagotovljena tudi izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov
(glej obrazložitev k naslednjemu poglavju), in

- aktivni nadzor z opravljanjem pregledov poslovanja (201. do
202. člen); in

6/ da so nadzorovani s strani pristojnih ustanov (borze - 250. člen
in posredno Agencije za trg vrednostnih papirjev - 252. do 256.
člen).

- izrekanje ukrepov nadzora (203. do 210. člen);
Ukrepi nadzora so prilagojeni teži kršitve: Za lažje kršitve je
mogoče odrediti odpravo kršitev (204. člen) in javni opomin (210.
člen). Za hujše kršitve pa odvzem dovoljenja (207. člen) oziroma
pogojni odvzem dovoljenja (208. člen). V primeru hujših kršitev pa
je mogoče izreči tudi začasni ukrep - začasno prepoved
opravljanja dejavnosti (206. člen).

12. Izpolnjevanje obveznosti iz poslov, sklenjenih na
organiziranem trgu (14. poglavje - 257. do 274. člen)
Že v obrazložitvi k prejšnjem poglavju je bilo navedeno, da je
pomembna značilnost organiziranih trgov tudi jamstvo za izpolnitev
obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. Takšno
izpolnitev zagotavlja klirinško depotna družba (253. člen).

10. Nadzor nad drugimi osebami (12. poglavje -211. in
212. člen)

Predlog uzakonja najpomembnejše načelo, ki zagotavlja varnost
izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu,
- načelo sočasnosti izpolnitve (267. člen). Drug pomemben instrument za zagotavljanje varnosti pri izpolnitvi pa je solidarno
jamstvo vsakega člana za izpolnitev obveznosti vseh drugih
članov, ki se uresničuje preko oblikovanja jamstvenega sklada in
z drugimi instrumenti za obvladovanje tveganj morebitne
neizpolnitve posameznega člana.

Po sedanji pravni ureditvijo Agencija pristojna samo za opravljanje
nadzora nad osebami, ki jim je izdala dovoljenje za opravljanje
dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji. Nad drugimi osebami (ki
niso pridobile dovoljenja Agencije, vendar te storitve kljub temu
opravljajo) pa lahko opravlja nadzor samo Tržna inšpekcija in še
to v zelo omejenem obsegu. Zaradi učinkovitejšega nadzora 12.
poglavje razširja pristojnosti Agencije tudi na nadzor nad takšnimi
osebami.

Zaradi izravnave (medsebojnega pobota - netting) denarnih
terjatev iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, je bilo potrebno
(v pravilih poslovanja klirinško depotne družbe) izdelati posebna
pravna pravila: Eden od pomembnih pogojev za pobot denarnih
terjatev je, da sta terjatvi vzajemni (336. člen ZOR oziroma sedaj
enako novi Predlog obligacijskega zakonika). Terjatvi pa sta
vzajemni, če je upnik terjatve, hkrati dolžnik nasprotne terjatve,
če torej obstajata med istima osebama. Zato klirinško depotna
družba na podlagi cesije vseh denarnih terjatev in prevzema
vseh denarnih obveznosti, vstopi kot upnik oziroma dolžnik v
vsako pogodbeno razmerje, sklenjeno na organiziranme trgu. S
tem se izpolnijo pogoji za pobot. V primeru stečaja člana klirinško
depotne družbe bi brez posebne ureditve takšen pobot ne bil
mogoč. 118. člen ZPPSL namreč določa, da pobot ni dovoljen, če
je bila terjatev odstopljena v zadnjih šestih mesecih pred dnem
začetka stečaja. Zaradi pravne varnosti izpolnitve obveznosti,
nastalih na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu,
Predlog izključuje uporabo navedene določbe ZPPSL (272. člen).

11. Trgovanje na organiziranih trgih vrednostnih
papirjev (13. poglavje - 213. do 256. člen)
Predlog že v temeljnih določbah poda definicijo organiziranega
trga vrednostnih papirjev. Organizirani trg vrednostnih papirjev je
trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen
javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in
nadzorovan s strani pristojnih organov (1. odst. 10. člena).
V tej definiciji in nadaljnjih rešitvah pravnega urejanja organiziranega
trga vrednostnih papirjev želi Predlog zajeti vse bistvene
značilnosti organiziranih trgov, ki so se izoblikovale zaradi
zagotavljanja namena delovanja teh trgov. Namen organiziranih
trgov je zagotoviti čim boljšo likvidnost naložbe v vrednostni papir
s tem, da:
- omogočajo koncentracijo vse ponudbe in povpraševanja po
določenem vrednostnem papirju na enem mestu, in s tem
zagotavljajo pogoje za lažjo prodajljivost vrednostnega papirja;

13. Prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij
(15. poglavje - 275. do 278. člen)

■ zagotavljajo višji nivo varnosti pri izpolnitvah obveznosti iz pogodb,
sklenjenih na teh trgih.

Poglavje ureja prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij.
Ureditev Je usklajena z Direktivo o notranjem trgovanju (89/592/
EEC).

- zagotavljajo transparentnost trgovanja (z objavljanjem cen in
količin)
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14. Agencija za trg vrednostnih papirjev (16. poglavje - 279.
do 298. člen)

urejen na enak način kot položaj Banke Slovenije. Agencija je
zato samostojna organizacija, ki nima položaja upravnega organa,
temveč samostojne pravne osebe javnega prava (1. člen in 2.
odst. 275. člena). Predlog tudi ureja vse atribute, ki morajo biti
podani, da določena pravna tvorba pridobi pravno subjektiviteto
(pridobi lastnost pravne osebe in s tem pravno in poslovno
sposobnost): 1. materialni substrat: vire sredstev za delo urejajo
307. do 310. člen;

Ureditev pravnega položaja Agencije ostaja enaka kot u sedanjem
ZTVP. Edina razlika je, da dosledno načelu, da Agencija
neposredno poroča Državnemu zboru (278. in 279. člen), člane
strokovnega sveta Agencije imenuje Državni zbor (282. člen), za
razliko od dosedanje ureditve, po kateri člane strokovnega sveta
imenuje Vlada.

2. presonalni substrat: organi Agencije so urejeni v 280. do 284.
členu;

Že ob sprejemu sedaj veljavnega ZTVP se je zakonodajalec pri
izbiri pravno organizacijske oblike Agencije za trg vrednostnih
papirjev zgledoval po ureditvi položaja takšne organizacije v drugih
evropskih državah (zlasti Franciji, Nizozemski in Danski, po
uveljavitvi sedanjega ZTVP pa sta na enak način svojo ureditev
spremenili tudi Nemčija in Avstrija). V navedenih državah naloge
in pristojnosti na področju trga vrednostnih papirjev, ki so primerljive
z nalogami in pristojnostmi Agencije za trg vrednostnih papirjev
opravlja samostojna organizacija kot oseba javnega prava, njeni
organi pa so sestavljeni iz neodvisnih strokovnjakov.

3. pravna subjektiviteta: pravno subjektiviteto (lastnost pravne
osebe) je Agencija za trg vrednostnih papirjev pridobila z
uveljavitvijo sedaj veljavnega ZTVP (primerjaj 1. odst. 147. člena
sedanjega ZTVP), predlog pa ne povzroči pravne diskontinuitete,
saj bo po njegovi uveljavitvi obstoječa Agencija za trg vrednostnih
papirjev nadaljevala z delom (primerjaj 1. odst. 323. člena).

Naloge in pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev so
podobne nalogam in pristojnostim Banke Slovenije na področju
denarnega sistema in nadzora nad opravljanjem bančnih storitev.

15. Postopek odločanja v posamičnih zadevah (17.
poglavje - 299. do 364. člen)

Ker predlog pravni položaj Agencije celovito ureja, podrejena
uporaba pravil druge pravno organizacijske oblike ni potrebna.

Določbe o postopku odločanja v posamičnih zadevah so
prilagojene posebnim značilnostim zadev, v katerih je Agencija
pristojna odločati po tem in drugih zakonih. Postopek odločanja
Agencije v posamičnih zadevah urejen kot poseben tip upravnega
postopka.

Trg vrednostnih papirjev je pomemben del trga kapitala in s tem
finančnega sistema, katerega delovanje zagotavlja izdajateljem
(na primer gospodarskim subjektom) pomemben finančni vir, ki
je alternativa finančnim virom v obliki bančnih kreditov. Po drugi
strani pa z zornega kota investitorjev naložbe v vrednostne papirje
predstavljajo pomembno obliko naložb, ki so alternativa naložbam
v bančne denarne depozite.

Pri določitvi specialnih postopkovnih pravil predlog upošteva tudi
posebne značilnosti zadev, o katerih odloča Agencija:

Oba segmenta trga kapitala, torej tako trg vrednostnih papirjev
kakor tudi trg denarja, sta enako pomemben del finančnega
sistema, katerega funkcija je (zgoščeno in poenostavljeno
povedano) zbiranje (koncentracija) prihrankov in usmerjanje teh
prihrankov v investicije in s tem gospodarski razvoj. Delovanje
trga kapitala tako predstavlja pomemben (makro) ekonomski
interes vsake države. Zaradi uresničevanja funkcije trga
vrednostnih papirjev, je interes vsake države zagotoviti:

1. udeleženec postopka je vedno profesionalna oseba;
2. zaradi učnikovitosti nadzora mora biti hitrost postopanja še
posebej poudarjena.
Tem značilnostim primerna je uporaba strožjih postopkovnih
pravil, zlasti določb o prekluziji novih dejanskih navedb in
predlaganju novih dokazov ter določb o pisnosti postopka.

■ trdnost (stabilnost) in zanesljivo delovanje trga vrednostnih
papirjev;

Upoštevaje posebno naravo zadev, o katerih odloča Agencija je
specialno urejen tudi postopek sodnega varstva v zvezi z
odločbami Agencije. Ker zaradi prej obrazloženih posebnih
značilnosti postopka novih dejstev in dokazov v uporavnem sporu
ni dopustno uveljavljati, potrebe po dvostopnem upravnem sporu
ni.

• zaupanje investitorjev v ta trg.
Naloge in pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev na
področju trga vrednostnih papirjev so zato istovrstne nalogam in
pristojnostim Banke Slovenije na drugem segmentu trga kapitala
(denarnem trgu). Odklanjanje samostojnega in istovrstnega
položaja Agencije za trg vrednostnih papirjev z argumentom, da
je Banka Slovenije ustavna kategorija (da torej centralno banko
omenja že ustava), ni pravno utemeljeno: Ustava ne določa (niti
primeroma še manj pa taksativno) dopustnih pravno
organizacijskih oblik. Zato določitev določene (četudi posebne)
pravno organizacijske oblike ne more biti v nasprotju z Ustavo.
Nadalje ustava centralno banko omenja zgolj v sklopu urejanja
javnih financ (primerjaj 152. člen Ustave, ki se nahaja v VI. poglavju
z naslovom Javne finance), torej monetarne politike. Ustava pa
niti bančnih storitev niti storitev v zvezi z vrednostnimi papirji ne
ureja. Banka Slovenije pa poleg pristojnosti centralne banke (torej
pristojnosti na področju monetarne politike) na podlagi zakona
(torej kot zakonske in ne ustavne pristojnosti) opravlja tudi
pristojnosti na področju trga denarja in nadzora nad bančnim
sistemom.

16. Kazenske določbe (18. poglavje - 365. do 375.
žlen)
Kazenske določbe so oblikovane ob upoštevanju teže kršitve
(hujše in lažje kršitve) in glede na subjekte, ki storijo posamezne
vrste kršitev.
17. Prehodne in končne določbe (19. in 20. poglavje
376. do 385. člen)
Prehodne določbe urejajo roke za uskladitev posameznih
subjektov z novo ureditvijo (376. člen ter 380. do 382. člen).
V končni določbi (2. in 3. odst. 385. čena) je uveljavitev določb
glede opravljanja dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji borzno
posredniških družb držav članic in glede medsebojnega
sodelovanja nadzornih organov držav članic zadržano do izteka
prehodnega obdobja, ki ga za to področje dovoljuje Evropski
sporazum.

Iz opisanih razlogov je položaj Agencije za trg vrednostnih papirjev
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POLITIKA)

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi

UNIJE ZA PODROČJE 8. DELOVNE SKUPINE (RIBIŠTVO)
IN 15. DELOVNE SKUPINE (INDUSTRIJSKA POLITIKA).

- INFORMACIJO O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE

Borut Šuklje, Lr.

SLOVENIJA
REZULTATI PREGLEDA
USKLAJENOSTI ZAKONODAJE NA
PODROČJU INDUSTRIJSKE POLITIKE

ukrepov za izvajanje in izvrševanje. Omenjeni pravni red sestoji
iz splošnih političnih smernic o industrijski konkurenčnosti,
vzpostavljenih tako na horizontalnih kot tudi na sektorsko
naravnanih ravneh, ki za države članice niso pravno obvezujoče,
pa tudi iz določb, ki temeljijo na Pogodbi o Evropski skupnosti za
premog in jeklo, od katerih mnoge niso več v veljavi. Pogodba o
Evropski skupnosti za premog in jeklo se izteče leta 2002.

15. POGLAVJE - INDUSTRIJSKA
POLITIKA

Vprašanja, ki so tesno povezana s slovensko usposobljenostjo
za soočenje s konkurenčnimi pritiski v okviru EU, se bodo
obravnavala ob pregledu usklajenosti ostalih poglavij pravnega
reda Skupnosti.

UVOD

To poglavje ne predvideva nikakršnih tehničnih prilagoditev glede
zagotavljanja informacij s strani držav kandidatk.

Slovenija je besedilo oddelkov I do III preverila in sprejela. Oddelek
IV vsebuje začasne pripombe strokovnih služb Komisije.

II. TEŽAVE GLEDE SPREJEMA PRAVNEGA REDA

I. SPLOŠNE PRIPOMBE

Slovenija sprejema pravni red Skupnosti iz tega poglavja.

To poglavje ne predvideva prenosa zadevnega pravnega reda
EU v državni pravni red držav kandidatk, oziroma posebnih

Med pravnim redom Skupnosti iz tega poglavja in industrijsko
politiko Republike Slovenije, predstavljeno med pregledom
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usklajenosti zakonodaje, ter zlasti opisano v strateškem programu
za izboljšanje konkurenčnosti slovenske industrije, sprejetim leta
1997, je bila ugotovljena znatna skladnost.

poglavja, vendar pa lahko za prehodno obdobje zaprosi skladno
s poglavji, ki se nanašajo na zgoraj omenjene težave.

Slovenska delegacija je pojasnila, da se največje težave in izzivi,
s katerimi se bo treba na tem političnem področju soočiti v
prihodnje, nanašajo na prestrukturiranje delovno intenzivnih
sektorjev, pa tudi na jeklarstvo.

III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE
Slovenska delegacija je pojasnila, da ne pričakuje težav z
izvajanjem pravnega reda Skupnosti iz tega poglavja, ter da so
strukture, potrebne za izvajanje omenjenega pravnega reda, že
pripravljene.

Slovenija ne namerava zaprositi za prehodno obdobje iz tega

*
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TAIEX lista št. 94: 3760/92 (vzpostavitev sistema Skupnosti za
ribištvo in marikulturo)
«»
TAIEX lista št. 96:1626/94 (tehnični ukrepi varovanja ribjih virov v
Sredozemlju)

ZAPISNIK BILATERALNEGA
SCREENINGA
%
POGLAVJE 8. RIBIŠTVO
DATUM: 14. JULIJ 1998

TAIEX lista št. 100: 685/95 (upravljanje zmogljivosti ribiških
kapacitet)

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Komisija je ugotovila, da Slovenija ne pričakuje težav pri prevzemu
acquis. Potrebne bodo prilagoditve slovenske zakonodaje in
okrepitev upravnih struktur za izvajanje. Strukturno ribiško politiko
bo potrebno pripraviti tako, da bo mogoče uporabljati strukturne
instrumente EU. Komisija je poudarila pomen pravilnega vodenja
ladijskega registra.
j

TAIEX lista št. 102: 2943/95 (posebne ribiške dovolilnice)
TAIEX lista št. 135: 2807/83 (pravila registriranja ulova)
TAIEX lista št. 155: 779/97 (upravljanje zmogljivosti ribiških
kapacitet v Baltiškem morju)
TAIEX lista št. 173: 88/98 (tehnični ukrepi za varovanje ribiških
virov v Baltiškem morju)

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA
STRAN
Ali bo lahko v slovenskem morju veljal restriktivnejši režim za
uporabo ribolovnih sredstev in varstvenih obdobij zaradi varovanja
virov in načina ribolova, ki je okolju prijaznejši in prilagojen
razmeram v našem morju? Vprašanje se nanaša na uredbo Sveta
1626/94 (št. 96 TAIEX lista, tehnični ukrepi za ohranjanje virov v
Mediteranu).

2. Mednarodni sporazumi o ribolovu

Odgovor: Da. Komisija meni, da države članice v teritorialnem
morju (do 12 milj) lahko zaradi naravovarstvenih razlogov
uporabljajo strožjo zakonodajo od komunitarne.

3. Skupna organizacija trga

3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS
TEHNIČNO PRILAGODITI

TAIEX lista št. 35: 105/76 (organizacije proizvajalcev)

Slovenija bo s članstvom prevzela sporazume in konvencije med
EU in tretjimi državami (TAIEX lista št. 201-270 in addendum
Uredba Sveta 150/97 - Maroko)

To področje urejajo uredbe Sveta, ki jih bo Slovenija ob članstvu
v EU prevzela:

TAIEX lista št. 44: 3703/85 (skupni tržni standardi za določene
sveže in zmrznjene ribe)

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE
ZAKONODAJE Z ACOUISEM (NA OSNOVI TAIEX
LISTE - HARMONOGRAMA)

TAIEX lista št. 46:2136/89 (skupni tržni standardi za konzervirane
sardine)

- ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA
USKLAJENA

TAIEX lista št. 50:1536/92 (skupni tržni standardi za konzervirano
tuno)

- ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO
ČLANSTVA

TAIEX lista št. 51:2759/92 (skupna organizacija trga na področju
ribjih in marikultumih proizvodov)

1. Notranji viri in nadzor:

TAIEX lista št. 56: 2210/93 (pretok informacij za potrebe skupne
organizacije trga)
TAIEX lista št. 58:3690/93 (minimalni podatki, vsebovani v ribiških
dovolilnicah)

To področje urejajo uredbe Sveta, ki jih bo Slovenija ob članstvu
v EU prevzela, ter direktiva Sveta 95/527/EC (finančni prispevki
držav članic za izvajanje monitoringa in kontrole - TAIEX lista
št. 9)

TAIEX lista št. 62: 2211/94 (notificiranje cen uvoženih ribjih
proizvodov)

Uredbe so sledeče:

TAIEX lista št. 63: 2939/94 (priznavanje organizacij proizvajalcev
v ribji industriji)

TAIEX lista št. 8: 2847/93 (nadzorni sistem za skupno ribiško
politiko (SRP))
TAIEX lista št. 88: 55/87 (ladje, ki presegajo 8 metrov dolžine)

TAIEX lista št. 72: 2406/96 (skupni tržni standardi za določene
ribje proizvode)

TAIEX lista št. 90:1381/87 (označevanje in dokumentacija ribiških
ladij)

4. Državna pomoč

TAIEX lista št. 91:1382/87 (inšpekcija ribiških ladij)

TAIEX lista št. 7: uredba Sveta 2080/93 (ribiški finančni instrument)
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5. Strukturne akcije

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO

To področje urejajo uredbe Sveta, ki jih bo Slovenija ob članstvu
v EU prevzela ter direktiva 95/84/EC (označevanje ribiških ladij TAIEX lista št. 15)

Do vstopa v EU bo Slovenija uskladila zakonodajo na področju
ribištva. Natančni roki so podani v listi A.

Uredbe so sledeče:

8. SPLOŠNA OCENA

TAIEX lista št. 3: 2930/86 (označevanje ribiških ladij)

Prevzem acquis za Slovenijo ne bo predstavljal večjih problemov.

TAIEX lista št. 4: 3252/87 (koordinacija in spodbujanje raziskav v
ribiškem sektorju)

Administrativne strukture za prevzem pravnega reda so v
glavnem urejene, potrebno pa jih bo kadrovsko okrepiti.

TAIEX lista št. 6: 2018/93 (zagotavljanje statističnih podatkov)

9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE
DELOVNE SKUPINE

TAIEX lista št. 7: 2080/93 (ribiški finančni instrument)

Problem vodenja registra za ribiške ladje • delovna skupina za
transport.

TAIEX lista št. 8: 2847/93 (sistem nadzora SRP)
TAIEX lista št. 9: 3699/93 (kriteriji in ureditev strukturne pomoči)
TAIEX lista št. 12: 109/94 (register ribiških ladij)

0. PRILOGE

TAIEX lista št. 16: 1796/95 (pravila izvajanja pomoči preko
ribiškega finančnega instrumenta)

IZPOLNJENA LISTA A ACOUISA ODDANA DNE 10. julija 1998
PISNA STALIŠČA IN DOKUMENTACIJA (NON-PAPER, itd.),
POSREDOVANJA KOMISIJI NA SESTANKU

- ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO
OBDOBJE

SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS

- NAKNADEN ODGOVOR

DNEVNI RED

- NE VEMO

HARMONOGRAM
PREVOD ZAKONODAJE RS

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA
SLOVENIJA USTANOVITI OZ. OKREPITI ZA
IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUISA

Sea Fisheries Act, OJ SRS 25/76

- ZADOVOLJIVO

Amended Sea Fisheries Act, OJ SRS 29/86, 47/87

- OKREPITI

Zapisala:

Okrepitev upravne strukture na področju ribištva.

Jure Mezek, SVETZ
Branka Tome, Misija RS pri EU

Okrepitev delovanja upravnega organa za vodenje registra ladij.
Predlog Komisije je, da naj za potrebe ribištva register ladij vodi
MKGP in ne MPZ.
Okrepitev nadzora nad Izvajanjem ribiške dejavnosti.

/JK—=»
c
t-*-v
jj
PODPIS VODJE
'
DELOVNE SKUPINE

- USTANOVITI
•

'

6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Slovenska stran je predstavila Sporazum o ribolovu s Hrvaško.
Glede na to, da se sporazum vsakoletno podaljšuje, je Komisija
menila, da bo potrebno proučiti, aH bo sporazum ob začetku
članstva Slovenije v EU še veljaven. (Slovenska stran bo Komisiji
posredovala prevod sporazuma).

PODPIS ČLaNA OŽJE
POGAJALSKE skupine

Restriktivnejša zakonodaja na področju varovanja virov (glej
vprašanje, ki ga je postavila slovenska stran).

poročevalec, št. 55
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Zadržanje predloga zakona o

POKOJNINSKEM

ZAVAROVANJU

IN

INVALIDSKEM

(ZPIZ-pz)

-EPA 561 -II- prva obravnava
Pri objavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-pz) - EPA 561 -II, Poročevalec št. 54, dne
14. avgusta 1998, ni bilo objavljeno zadržanje dodelitve
navedenega predloga zakona, ki ga je na osnovi 174. člena

Poslovnika zadržal predsednik Državnega zbora in je sestavni
del predloga zakona.
Tekst zadržanja dodelitve predloga zakona v celoti glasi:

Vlada Republike Slovenije je dne 11. avgusta 1998
predložila v obravnavo predlog zakona o pokojninskem
In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-pz) - EPA 561 -II.

<

Dne 15. januarja 1998 je poslanec Ivan Kebrlč predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o pokojninskem
In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-D) - hitri postopek
(EPA 375-II) In Istega dne še poslanec mag. Janez
Kopač predlog zakona o spremembah In (popolnitvah
zakona o pokojninskem In Invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-?) - prva obravnava (EPA 376-11), ki urejata enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki
sta |u predložila poslanca Ivan Kebrlč In mag. Janez
Kopač še nista končana, je predsednik Državnega
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki je predložila Vlada Republike Slovenije.

Uredništvo Poročevalca
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Popravki poročila o

JEDRSKI

IN

SLOVENIJI

V

SEVALNI

LETU

VARNOSTI

V

1997

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi popravke k

8.7, stran 46 in 47; tabela 19.1, stran 110.

POROČILU O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V
SLOVENIJI V LETU 1997,

V tabeli 16.2 na strani 107 pa je bila v koloni "Št. udeležencev"
za leto 1996 napačna številka udeležencev na tečajih ICJT
"306101, pravilno je 306.

ki ga je poslala v obravnavo z dopisom št. 311 -00/98-1 (P) dne
19.6.1998 in je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora
Republike Slovenije št. 46.

Andrej Pagon, l.r.
NAMESTNIK GENERALNEGA SEKRETARJA

Pri urejanju in prenosu datoteke je prišlo do izpada decimalne
vejice v vrsticah oziroma kolonah, ki opisujejo procente
vrednosti, pri naslednjih tabelah: tabela 6.1, stran 29, tabela

Tabela 6.1: Proračun URSJV za leto 1997
Ekonomski namen

Proračun po
spremembah

Proračun

Realizacija v %

101.447.000,00

111.879.510,00

99,67

Materialni stroški

38.500.000,00

33.815.862,00

97,89

Plačilo storitev

30.400.000,00

34.684.138,00

98,20

8.600.000,00

9.000.000,00

96,97

178.947.000,00

. 189.379.510,00

98,96

Plače

Investicije
Skupaj
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99

poročevalec, št. 55

Tabela 8.7: Status uparjalnikov po korektivnih akcijah na U-ceveh
Uparjalnik št. 1 (SG#1)
Status U-cevl v uparjalniku

R'94

R'93

Brez tulcev skupaj

3582

3582

'v

-normalno naprej

3559

neaktivirana, prej začepijene

R'55
3558

166; '
374»

Obratuje skupaj

156

R'97

3534

3453

3511

3558

3525

3453,

71

0

9

0

23

S tulci skupaj

R96

-

152;

3740

;2ga

. '799:\

3710

3833 • '

3751

VGRADNJA TULCEV
• S tuld

tas-prej v obratovanju
-reaktivirane prej zatopljene

0

:y

fMM
27
139

"

iđr'M

0

0

15

0

0

0

132

0

Cepljenje
<WtoP«eno

- •.

■

'

245

Ifllf; '/ .197

iS :

; •••>

,
0 .,■' •' .- '-

-ponovno Z£če pijano po kritenjih topljenja

37

85

0

45

0

•ponovno zatopljeno, neuspešna vgradnja
tulcev

46

0

0

11

0

-ponovno zatopljeno, drugi razlogi (npr.: *
zamenjava topov)

0

0

64*

0

0

23

71

0

9

0

0

0

132

0

-reaktivirano brez tulcev
-reaktivirano s tulci
: Skupaj ponovno 2atopljeno
Prvič zatopljeno, prej v obratovanju

139
53

85

110 . . -A-.

Sv;

64

' .

79

55

0

13

82

-zatopljeno brez tulcev (po kriterijih
4epljenja)

93

71

24

15

81

-zatopljeno s tulci (neuspešna vgradnja
tulcev, doseien krit toplj.)

17

8

6

3

1

Zaćepljano skupaj v remontu: (ptvi6 +ponovno začepljeno)

1»

164

- 34

v" • • "74

N«odč8p^eno

623

672

764

661

Zalepljeno skupaj
.•
Absolutna zatopljerost tovi v %

«20
17,95

Relativna zatopljenost (z tulci) v %

18.05

-•i

18,13

858 •' ••
16.78 - ■ ■ ■■> :> ■

16.09

16,21

18,87

16,24

»2* - ••••"•j'

Skupno itavilo U-oevi
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"

62
735

735

817
J

:

.s

17.9
18,1

4568
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Uparjalnik št.2 (SG#2)

Jabb

Brez tulcev: skupaj
-normalno naprej
-rgakuvirane. prej začepljene

R'95

R'94

R*93

Statui U-c»vi v uparjalniku

3607

3809

%3Q5a

.'3916

R'97

R'9«

3849

3916

38S8

3778

117

0

0

31

S tulci sfcupar

>5. :0:,

.. 0 -

Obratu)« skupaj

39€S

3918

3607
0
:

0

314

3858

4123

3898

v b'

314

0

y.

r -i

-291

VGRADNJA TULCEV
;j'::

0

Stutct

o

-

.

-prej v obratovanju

0

0

0

47

0

•reaktiviran« prej začepljene

0

0

0

267

0

ĆEPUENJE
- v..:-..,i
. uacopijeno......

. ..

. ,

• •> •

X : •.

•ponovno zaćepljeno po kriterijih Cepljenja

62

0

0

88

0

-ponovno zaćepljeno, neuspeina vgradnja
tulcev

0

0

0

37

0

-ponovno zaćepljeno, drugi razlogi
(npr. "zamenjave čepov)

0

6'

81*

0

0

117

0

0

31

0

0

0

0

267

0

-reaktivirano brez tulcev
-reaktivirano s tulci
Skupaj ponovno Z3ćepljeno
Prvič zaćepljeno, prej v obratovanju*

•::'i

62 iti

-zaćeptjeno s tulci (neuspešna vgradnja
tulcev, dosežen krit čeplj.)

87

51

58

0

0

0

Zaćepljeno skupaj v: remontu (prvič ♦ponovrio začepljeno) i.
>;; •••'•
..»v.;-.v.-.
:

149

i;|; 87£:

Neodčepljeno

460

602

Zaćepljeno »kupaj

6$9

: «59

Absolutna zaćepljenost cavi v %

13,31

14,40 |

.

■

33 'S;-':?«:'::'/ '
21

225

202
23

12

139

158

578

294

452

nr

452 •: :■>: . .

677

9.89

14.8

10,06

15,0

15,67

Relativna zaćepljenost (z tulci) v %

.
. •••

4575

Skupno število U-cevi
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0

81

58

sv.

H 87

•zaćepljeno brez tulcev (po kriterijih
čepljenja)

,

.'.■'■'.o

423

' 81

6

179
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V nadaljevanju je podan pregled števila udeležencev in predavateljev na tečajih po letih, ki jih je organizira! ICJT.
t
tabela 16.2: Povzetek vseh tečajev

.

Leto

Št
tećajev

Št udeležencev

Št predavateljev

Št tednov

Št tečajnik/tednov

1975

1

15

5

18

270

1976

1

22

5

21

462

1978

1

12

5

23

276

1982

1

16

5

35

560

1983

1

30

5

4

120

1984

1

22

5

2

44

1985

2

32

12

28

404

1986

3

56

32

6

129

1987

3

38

31

14

173

1988

1

19

9

2

38

1989

2

38

29

43

814

1990

8

147

54

26

435

1991

6

89

65

61

921

1992

6

89

32

21

258

1993

5

99

51

42

625

1994

12

210

73

396

531

1995

31

695

173

692

11748

1996

19

306

108

564

9814

1997

28

452

472

8026

1998

10

96

133
K™
54

294

456

Skupaj:

142

2483

886

5878

94748

102

.

15. september 1998

Tabela 19.1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju, v gradnji ter delež jedrske energije proizveden v
elektrarnah ob koncu leta 1997 (NucNet News No. 170/98 z dne 8.5.1998)
DRŽAVA

REAKTORJI

DELEŽ

Reaktorji v
obratovanju

Reaktorji v gradnji

TWh

Delež (%)

Argentina

2

1

7,45

11,40

Armenija

1

1,43

25,67

Belgija

7

45,10

60,05

Brazilija

1

3,16

1,09

Bolgarija

6

16,44

45,38

Kanada

16

77,86

14,16

Kitajska

3

4

11,35

0,79

Češka rep.

4

2

12,49

19,34

Finska

4

20,00

30,40

Francija

59

376,00

78,17

Nemčija

20

161,40

31,76

Madžarska

4

13,97

39,88

Indija

10

8,72

2,32

318,10

35,22

0,30

0,58

73,19

34,08

Iran

1

1

4
2

Japonska

54

Kazahstan

1

Koreja rep.

12

Litva

2

10,85

81,47

Mehika

2

10,46

6,48

Nizozemska

1

2,30

2.77

Pakistan

1

1

0,37

0,65

Romunija

1

1

5,40

9,67

Rusija

29

4

99,68

13,63

Južnoafriška rep.

2

12,63

6,51

Slovaška rep.

4

10,80

43,99

Slovenija

1

4,79

39,91

Španija

9

53,10

29,34

Švedska

12

67,00

46,24

švica

5

23,97

40,57

Velika Britanija

35

89,30

27,45

Ukrajina

16

74.61

46,84

ZDA

107

629,42

20,14
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DRŽAVA

Skupno

REAKTORJI

DELEŽ

Reaktorji v
obratovanju

Reaktorji v gradnji

TWh

437

36

2276,49

Delež (%)

*
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