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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 3 

in 2004 (ZIPRS0304-B) - nujni postopek - EPA 1037 - III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1 A) - prva obravnava 7 
- EPA 1035 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o 79 
sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi 
snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu (BEEBOK) - EPA 1038 - III 

POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 
- Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu zakona o spremembah 85 

in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-A) - skrajšani postopek 
-EPA937 -III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 

IN 2004 (ZIPRS0304-B) 

• nujni postopek - EPA 1037 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1611-0156 
Številka: 400-20/2001-8 
Ljubljana, 30.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 30.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2003 IN 2004, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena in drugega 
odstavka 164. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za tinance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
Alenka Bratušek, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 
in 2004 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V letu 2003 je bil sprejet Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
(Uradni list RS, št 75/03). Zakon določa tudi način financiranja 
programa za odpravo posledic naravnih nesreč, sam zakon pa 

ne predstavlja zadostne pravne podlage za zagotavljanje 
povečanih proračunskih sredstev za odpravo naravnih nesreč 
na način kot je določen v tem zakonu oziroma v smislu 41. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01 
in 30/02). 

V letošnjem letu je bilo v Sloveniji več naravnih nesreč, ki so 
povzročile visoko škodo. Doslej so posebni zakoni, ki so urejali 
vprašanje financiranja posledic konkretnih naravnih nesreč, hkrati 
predstavljali podlago za zagotavljanje dodatnih sredstev v skladu 
z 41. členom ZJF. Da bi zagotovili ustrezno pravno podlago za 
povečanje sredstev rezervnega proračunskega sklada nad 
višino, ki je bila določena v proračunu za leto 2003, se predlaga 
dopolnitev ZIPra.Ta bo omogočila realizacijo programa za odpravo 
posledic suše, pozebe in hruševega ožiga v letu 2003 in morebitne 
programe za odpravo posledic naravnih nesreč v letošnjem in 
prihodnjem letu. 

8. november 2003 3 poročevalec, št. 91 



2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona usklajuje način 
financiranja posledic naravnih nesreč v letošnjem letu med 
zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč in zakonom o javnih 
financah. Cilj zakona je omogočiti povečano izločanje proračunskih 
sredstev v sklad proračunske rezerve na račun večjih 
proračunskih prihodkov od načrtovanih do višine 13 mio SIT. V 
tem trenutku še ni znan natančen obseg potrebnih sredstev za 
financiranje ukrepov za odpravo posledic škoda v kmetijstvu 
zaradi suše, pozebe in hruševega ožiga v letu. Ocenjujemo, da 
bo obseg sredstev sklada proračunske rezerve zagotavljal 
financiranje ukrepov že nastalih škod kakor tudi tistih, ki bi se 
morda zgodile v prihodnje. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU 

Ta zakon ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu EU, 
tako kot to velja za zakon o javnih financah. Za razliko od 
sistemskih proračunskih zakonov držav iz EU, ki urejajo podobne 
vsebine kot naš zakon o javnih financah, je ureditev, da se 
proračun države in zakon o izvrševanju državnega proračuna 
sprejemata v oblikah dveh različnih pravnih aktov, poznana 
predvsem v germanskih pravnih sistemih (Avstrija in Nemčija). 
Tega razlikovanja ne poznajo v anglosaksonskem (Velika Britanije) 
in skandinavskem (Švedska) pravnem sistemu. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Predlagana sprememba pomeni povečanje poračunske rezerve, 
ki se kot odhodek proračuna izkazuje na proračunski postavki 
7640 - Rezerva Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance do 
skupne višine največ 13 mlrd SIT. Za razliko med sedanjo višino 
rezeve in oblikovano rezervo na podlagi tega zakona, se bodo 
povečali tudi skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2003 
ob tem, da se proračunski primanjkljaj ne bo povečal. 

5. Zagotovitev sredstev za izvajanje predloga 
zakona v državnem proračunu 

Sredstva za izvedbo zakona bodo zagotavljena iz pričakovanih 
prihodkov proračuna Republike Slovenije za leto 2003, ki bodo 
presegali v proračunu načrtovane prihodke in povečane 
obveznosti proračuna z naslova obresti in dodatnega transfera v 
pokojninsko blagajno. Ocenjujemo, da bo mogoče proračunsko 
rezervo povečati za znesek med 5 do 10 mlrd SIT. 

6. Obrazložitev razloga za obravnavo predloga 
zakona po nujnem postopku 

Predlog zakona se predlaga v sprejem po nujnem postopku, ker 
164. člen Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določa, 
da se za obravnavo in sprejem zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije uporabljajo določbe o obravnavi zakona po 
nujnem postopku. 

II. BESEDILO ZAKONA 

1. člen 

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03) se v 21 a. členu 
v naslovu za besedo » obveznosti« doda besedilo »iz naslova 
naravnih nesreč,«. 

V prvem odstavku 21 a. člena se za besedilom »Obveznosti na« 
doda besedilo »postavki 7640 - Rezerva Republike Slovenije,«. 

2. člen 

V 22. členu se v drugem odstavku znesek »2.100,000.000« 
nadomesti z zneskom »do 13.000,000.000«. 

3. člen 

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

K1. in 3. členu: 

Letos je bil sprejet Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
(Uradni list RS, št. 75/03; v nadaljevanju: zakon), ki na sistemski 
način določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna 
Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter 
pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja. 

Ta zakon med drugim določa, da se za posamezni pojav škode v 
kmetijstvu, za katerega je vlada odločila o uporabi sredstev za 
odpravo njegovih posledic v septembru ali kasneje, v prvem 
proračunskem letu po letu, v katerem je nastala škoda, zagotovijo 
sredstva za izvajanje ukrepov odprave posledic škode v okviru 
sredstev proračunske rezerve. 

Zakon nadalje določa, da Vlada Republike Slovenije odloči o uporabi 
sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu na podlagi ocene 
neposredne škode v kmetijstvu in predloga za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu. Na tej podlagi je vlada letos s sklepom št. 
325-01/2001-10 z dne 18.09.2003, sprejela Oceno neposredne 
škode po pozebi, suši, hruševem ožigu in drugih naravnih 
nesrečah v letu 2003. 

Vlada odloči o višini sredstev po posameznih ukrepih odprave 
posledic naravne nesreče na stvareh in določi predvideno porabo 
sredstev v posameznih proračunskih letih s sprejemom Programa 
odprave posledic škode naravnih nesreč. 

Ker razpoložljiva prosta sredstva proračunske rezerve v letu 
2003 ne zadostujejo za poplačilo navedene škode, se dodatna 

sredstva zagotavljajo iz proračunskih prihodkov leta 2003, ki 
bodo presegli načrtovano višino. Ocenjujemo, da bo v letu 2003 
med 20 in 25 mlrd več prihodkov od načrtovanih ob rebalansu 
proračuna za leto 2003. Hkrati bodo večje tudi obveznosti iz 
naslova obresti in dodatnih transferov v pokojninsko blagajno za 
okoli 16 mlrd SIT. Tako bi se lahko načrtovani primanjkljaj znižal 
za 5 do 10 mlrd SIT, hkrati pa bi ostale neporavnane obveznosti 
iz naslova ugotovljene škode zaradi naravnih nesreč v letu 2003. 
Predlagana rešitev naj bi zagotovila plačilo upravičene škode 
zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu iz leta 2003, hkrati pa bi se 
povečala tudi razpoložljiva sredstva sklada proračunske rezerve 
v naslednjem proračunskem letu. 

4. odsta. 48. člena ZJF tudi določa, da o uporabi sredstev 
proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2% v 
proračunu načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na 
predlog ministra, pristojnega za finance. O uporabi sredstev vlada 
obvešča Državni zbor s pisnimi poročili. O uporabi sredstev 
proračunske rezerve v znesku, ki presega navedeno višino, 
odloča Državni zbor s posebnim zakonom. Ta določba je sicer v 
ZJF ostala, čeprav je s sprejemom Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč izgubila na pomenu za izvedbo omenjenga 
zakona, ostala pa je relavantna za primere naravnih nesreč, kijih 
omenjeni zakon ne pokriva. 

Določba 2. člena predloga zakona, ki se nanaša na 22. člen 
osnovnega zakona, na novo določa in s tem pove koliko sredstev 
se bo v tem letu oblikovalo v proračunsko rezervo. 

Zadnji člen določa datum uveljavitve tega zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

21a. člen 
(Pokrivanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje in obresti) 

(1) Obveznosti na postavki 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ 
in na postavkah obresti domačega in tujega zadolževanja, ki 
presegajo predvidene pravice porabe zagotovljene v rebalansu 
proračuna, se plačujejo tudi nad to višino. Sredstva za pokrivanje 
obveznosti se zagotovijo: 
1. iz večjih prihodkov rebalansa proračuna, kot so bili načrtovani 

in/ali 
2. z dodatnim zadolževanjem države. 

(2) Za znesek povečane realizacije odhodkov rebalansa 
proračuna iz prejšnjega odstavka se poveča finančni načrt 
Ministrstva za finance in skupni obseg odhodkov proračuna, v 
primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi z rebalansom 
proračuna določen primanjkljaj rebalansa proračuna. 

22. člen 
(Vrste proračunskih skladov) 

(1) Proračunski skladi v letu 2003 in 2004 so: 
1. podračun proračunske rezerve, ustanovljen na podlagi 

ZJF in 

2. podračun, ustanovljen na podlagi zakona o investicijah v 
javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenije za obdobje 1994 - 2008 (Uradni list 
RS, št. 19/94, 28/00 in 111/01). 

(2) Proračunska rezerva se v letu 2003 iz prihodkov proračuna 
oblikuje v višini 2.100,000.000 tolarjev. Sredstva proračunske 
rezerve se skladno s programi, ki jih vlada sprejme do konca leta 
2002 in do takrat še niso v celoti realizirani, uporabljajo tudi za 
izvajanje: 

1. zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/ 
99 in 59/01), pri čemer omejitev iz napovednega stavka 
za realizacijo tega zakona iz proračunske rezerve ne 
velja; 

2. zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, 
poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september - 
november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni 
list RS, št. 34/99); 

3. zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, 
neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 81/00) in 

4. zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, 
pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (Uradni 
list RS, št. 85/01). 

(3) Proračunska rezerva se v letu 2004 iz prihodkov proračuna 
oblikuje v višini 4.500,000.000 tolarjev. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TRGU VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV (ZTVP-1 A) 

- prva obravnava - EPA 1035 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0048 
Številka: 447-23/2003-1 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance 
mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za 
finance in 
Natalija Stošicki, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV (ZTVP-1 A) 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Ocena stanja 

V letu 2002 je agencija izdala 1 dovoljenje za prvo javno prodajo 
vrednostnih papirjev, 10 dovoljenj za organizirano trgovanje in 4 
soglasja, da se prva prodaja vrednostnih papirjev opravi brez 
javne ponudbe. Agencija je v navedenem letu prejela tudi obvestila 
o 65 nejavnih ponudbah vrednostnih papirjev, za katere ni treba 

izpeljati postopka javne ponudbe in pridobiti dovoljenja agencije. 
Konec leta 2002 je imelo status javne družbe 156 družb - izdajateljic 
vrednostnih papirjev, ki so dolžne poročati agenciji o svojem 
finančnem in pravnem položaju. Na dan 31.8.2003 so bili na 
organiziran trg vrednostnih papirjev uvrščeni vrednostni papirji 
188 izdajateljev, od tega vrednostni papirji 47 izdajateljev na borzni 
trg in vrednostni papirji 141 izdajateljev na prosti trg. 

Tržna kapitalizacija vrednostnih papirjev na borzi je konec avgusta 
2003 znašala 2.144,7 milijard SIT. Vrednostni obseg prometa je v 
prvih osmih mesecih leta 2003 dosegel višino 205,6 milijarde SIT. 
V strukturi vrednostnega obsega prometa so z 42,4% prevladovale 
obveznice, promet z delnicami pa je predstavlja 40,2% prometa. 
Število vrednostnih papirjev je v prvih osmih mesecih leta 2003 
nihalo med 273 in 262, konec avgusta pa jih je na organiziranem 
trgu kotiralo 266, od tega 92 obveznic (34,6%), 6 delnic 
investicijskih družb (2,2%), 28 delnic pooblaščenih investicijskih 
družb (10%) in 128 drugih delnic (48%) ter 12 kratkoročnih 
vrednostnih papirjev (4,5%). 
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Konec junija 2003 je bilo 27 članov borze, od tega 17 borzno 
posredniških družb in 10 bank ter 387 borznih posrednikov, med 
katerimi jih je 162 pridobilo trgovalno kodo. 

Skupne naložbe borzno posredniških družb in bank iz naslova 
opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji so znašale konec 
junija 2003 1.632.756 mio SIT, pri čemer predstavljajo lastne 
naložbe 22,1%, naložbe v upravljanju 2,1% in naložbe pri 
posredovanju 75,9% vseh naložb. 

1.2. Razlogi za sprejem zakona 

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 56/99 - v 
nadaljevanju ZTVP-1) je pričel veljati 28.7.1999. Od takrat do 
danes so stopile v veljavo nekatere direktive Evropskega sveta 
s področja vrednostnih papirjev, ki so narekovale uskladitev 
navedenega zakona z evropskim pravnim redom. Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah trga vrednostnih papirjev tako v 
celoti povzema direktivo 2003/6/EC o tržnih manipulacijah in 
trgovanju na podlagi notranjih informacij, ki je stopila v veljavo 
januarja 2003, hkrati pa predstavlja uskladitev z direktivo 2001/ 
34/EC o prospektu, ki ga je potrebno objaviti kadar se vrednostni 
papirji ponudijo javnosti ali uvrstijo v trgovanje na organiziran trg. 
Poleg tega je bil v letu 2003 opravljen peer review s strani 
predstavnikov Evropske komisije, na podlagi katerih so bila 
izdelana priporočila za dopolnitev zakonodaje s področja 
vrednostnih papirjev. 

Od uveljavitve ZTVP-1 je bila tudi na področju domače zakonodaje 
evidentirana vrsta sprememb, zlasti spremembe zakona o 
gospodarskih družbah, Zakona o bančništvu, sprejet je bil tudi 
nov zakon o javnih agencijah in zakon o prekrških, ter spremembe 
slovenskih računovodskih standardov, ki so imele implikacije tako 
na gospodarske družbe-izdajatelje vrednostnih papirjev in borzno 
posredniške družbe, kot tudi na agencijo, kot nadzorno in 
regulativno institucijo. 

Navedene skupine vzrokov terjajo številne spremembe sedanje 
ureditve. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

2.1. Cilji zakona 

Osnovni cilji zakona so: 
1. uskladitev s pravnim redom Evropske unije ter domačo 

zakonodajo, 
2. povečanje transparentnosti poslovanja delniških družb, z 

vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev, 

3. zagotoviti večje varstvo vlagateljev v vrednostne papirje, 
4. povečanje stopnje integracije slovenskega trga kapitala v 

enoten evropski finančni trg. 

2.2. Načela zakona 

Temeljna načela predloga zakona, so naslednja: 

1. načelo preglednosti in javnosti delovanja delovanja delniških 
družb, ki imajo veliko število delničarjev, pa se z njenimi 
vrednostnimi papirji ne trguje na organiziranem trgu, 
2. načelo ohranjanja ravni varstva malih delničarjev, in 
3. načelo nadzora: nadzor nad ravnanji družb javnih družb, borzno 
posredniških družb, ravnanji na trgu vrednostnih papirjev, mora 
opravljati nadzorni organ z ustreznimi pristojnostmi, ki mu 
omogočajo učinkovito opravljanje nadzora z namenom 
zagotavljanja prej opisanih ciljev, 

4. načelo integritete troa vrednostnih papirjev ter integracije z 
evropskim finančnim prostorom. 

2.3. Osnovne rešitve zakona 

Osnovne rešitve zakona se nanašajo na: 

nove definicije, 
uvajanje kategorije dobro poučenih investitorjev in s tem v 
zvezi tudi izjem vključevanja takšnih investitorjev v jamstvene 
sheme, 
nejavne družbe, ki izpolnjujejo kriterije števila delničarjev in 
celotnega kapitala pridobijo status in obveznosti javnih družb, 
demutualizacijo lastništva organizatorja trga vrednostnih 
papirjev ter centralne klirinško depotne družbe, 
uvedbo možnosti poročanja in obveščanja javnosti preko 
elektronskega sistema, 
uvrščanje trgovanja borzno posredniških družb za svoj račun 
med storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, za katere je 
potrebno pridobiti dovoljenje agencije, 
tržne manipulacije (pojmovna opredelitev tržnih manipulacij 
ter elementov ravnanj, ki pomenijo tržno manipulacijo), 
trgovanje na podlagi notranjih informacij (pojmovna opredelitev 
notranje informacije, prepovedanih ravnanj trgovanja na 
podlagi notranjih informacij, obveznost zavezancev za 
poročanje o poslih sklenjenih na podlagi notranjih informacij, 
ipd.), 
urejanje statusa združenja članov organiziranega trga 
vrednostnih papirjev, 
uvajanje možnosti izvensodnega reševanje sporov med 
ponudniki storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in koristniki 
teh storitev, 
večjih nadzornih pristojnostih agencije (širši obseg subjektov 
nadzora in vrste možnih ukrepov) ter izmenjave informacij z 
drugimi nadzornimi in drugimi državnimi organi. 

3. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Razlog za spremembe obstoječega ZTVP-1 v veliki meri narekuje 
direktiva 2003/6/EC, ki je pričela veljati v januarju 2003, in jo 
morajo države članice EU implementirati v svojo zakonodajo 
najkasneje do 12. oktobra 2004. ZTVP-1 A s predlaganimi 
spremembami temeljnih določb (definicij finančnih instrumentov), 
spremembami 66. člena, z novima 181. a in 182. a členom, 
predlaganimi spremembami 248. člena in spremembami 15. 
poglavja ZTVP-1 implementira navedeno direktivo v naš pravni 
red. Šele z implementacijo te direktive s strani drugih držav članic 
v njihov pravni red, pa bo mogoča ustrezna primerjava ureditve, 
ki izhaja iz ZTVP-1 A s pravnimi sistemi držav članic Evropske 
unije. 

ZTVP-1 A v 61. b členu ureja režim, s katerim se za posle, sklenjene 
s tržnimi vrednostnimi papirji izven organiziranega trga, 
vzpostavlja obveznost poročanja borzi, ki na podlagi teh poročil 
izračunava in objavlja enotni tečaj tako sklenjenih poslov. Gre za 
ureditev, ki je alternativna drugima dvema možnima ureditvama, 
to je ureditvi, ki je veljala do sedaj v Republiki Sloveniji, da se 
lahko posle s tržnimi vrednostnimi papirji sklepa tudi izven 
organiziranega trga, pri čemer ne obstaja obveznost poročanja 
ali obveščanja javnosti, ali ureditvi, da se s tržnimi vrednostnimi 
papirji lahko sklepajo posli le preko organiziranega trga. Pri pregledu 
ureditev, ki veljajo v drugih državah članicah EU, se ugotavlja, da 
je v državah članicah, na primer v Danski, Španiji, Norveški in 
Nizozemski vzpostavljena enaka ureditev, kot se predlaga z ZTVP- 
1 A, torej o poslih z vrednostnimi papirji, ki so sprejeti na organiziran 
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trg, sklenjenih izven tega trga, se poroča borzi (v Nizozemski se 
poroča pristojnemu nadzornemu organu), v Nemčiji pa se 
obveznost poročanja razširi tudi na finančne instrumente izvedene 
iz tržnih vrednostnih papirjev. 

Edino Grčija in Španija imata drugačno ureditev od tiste, ki jo 
uvaja ZTVP-1A, in sicer se v Grčiji lahko sklepa posle z 
vrednostnimi papirji le, če vrednost posla ne preseže 0,5% 
celotnega kapitala družbe, v Franciji pa je posel izven 
organiziranega trga mogoče skleniti le če vrednost posla, 
sklenjenega z dolžniškim vrednostnim papirjem preseže vrednost 
30.000 EUR oziroma če vrednost posla, sklenjenega z lastniškim 
vrednostnim papirjem preseže 5% tržne kapitalizacije 
posameznega vrednostnega papirja. 

ZTVP-1A s predlagano spremembo 220. in 261. člena v 
predvideva spremembo strukture lastništva borze in klirinško 
depotne družbe, tako imenovano "demutualizacijo", s katero bodo 
lastniki teh dveh institucij lahko poslali ne le njuni člani ampak tudi 
drugi udeleženci trga kot na primer investicijski skladi, družbe za 
upravljanje, zavarovalnice, javne družbe. Zaradi nadaljnjega 
tehnološkega razvoja in konkurenčnosti pa se s spremembo 
219. člena predlaga tudi povečanje osnovnega kapitala borze. 
Takšno ureditev ima tudi Italija, Avstrija, Švedska, Danska. Pravna 
ureditev v teh državah omogoča "demutualizacijo" lastništva borz, 
tako da so Copenhagen Stock Exchange, Italian Exchange, Oslo 
Bors in VViener Bčrse delniške družbe, z vrednostnimi papirji 
katerih se ne trguje na organiziranih trgih in katerih lastništvo ni 
pogojeno s članstvom. Po pravni obliki borz po podatkih World 
Federation of Exchanges, prevladujejo s 30% borze, ki so izvedle 
"demutualizacijo". 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Ker predlog zakona v obliki letnih nadomestil za nadzor, ki so jih 
dolžni plačevati subjekti nadzora in druge osebe, ki so zavezane 
poročati agenciji, ter taks za odločanje v posamičnih zadevah, 
zagotavlja agenciji lastne vire sredstev, za izvrševanje zakona 
ne bo potrebno zagotoviti proračunskih virov. Predlagani zakon 
nima finančnih posledic za državni proračun in za druga javna 
finančna sredstva. 

5. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 
31/00-ZP-L, in 52/02 ZJA, v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) se v 
celotnem besedilu zakona za besedo „ZISDU" dodata besedi „in 
ZISDU-1« v ustreznem sklonu. 

2. člen 

Druga točka prvega stavka prvega odstavka 1. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
»2. zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98 in 26/99, v 
nadaljnjem besedilu: ZISDU) in zakonom o investicijskih skladih 
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03- 
Odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1);" 

Na koncu prvega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

»Ne glede na določbe 529. d člena ZGD, se med pristojnosti 
agencije in njenih strokovnih služb ne štejejo administrativne 

zadeve za poravnalni odbor izvedencev. Navedene 
administrativne zadeve opravlja za poravnalni odbor izvedencev 
sodišče, pri katerem teče postopek za ugotovitev menjalnega 
razmerja.«. 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Zakoni, na katere se sklicuje ta zakon, se uporabljajo v 
njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. 

(4) Agencija odloča o prekrških za kršitve zakonov iz prvega 
odstavka tega člena in na njihovi podlagi izdanih predpisov, kot 
prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.«. 

3. člen 

Peti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Vrednostni papirji po tem zakonu so tudi serijski vrednostni 
papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, 
in ki dajejo imetniku oblikovalno upravičenje do odkupa, prodaje 
oziroma zamenjave teh vrednostnih papirjev za druge vrednostne 
papirje izdajatelja, in z uresničitvijo katerega je med imetnikom in 
izdajateljem sklenjena pogodba o odkupu, prodaji oziroma 
zamenjavi teh vrednostnih papirjev (izvedeni vrednostni papirji).«. 

4. člen 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Izvedeni finančni instrumenti po tem zakonu so pravice 
oziroma obveznosti: 
- katerih vsebina je glede vrednosti posredno ali neposredno 
odvisna od cene vrednostnega papirja, tuje valute, blaga, višine 
obrestne mere, indeksa oziroma ocene kreditne sposobnosti ali 
podobnih spremenljivk, 
- ki ne zahtevajo začetne čiste finančne naložbe ali ki zahtevajo 
le majhno začetno čisto finančno naložbo, 
- ki se poravnavajo v prihodnosti, in 
- ki niso vrednostni papir po 3. členu tega zakona.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Za izvedene finančne instrumente se štejejo zlasti: 

1. terminske pogodbe, ki se nanašajo na finančne instrumente, 
na indekse ali obrestne mere, valutne terminske pogodbe in njim 
enakovredni instrumenti, če se obveznosti, ki izhajajo iz teh 
instrumentov ali obveznosti, ki nastanejo na podlagi sklenjenih 
poslov s temi instrumenti, izpolnijo z denarnimi sredstvi (futures 
in forvvard pogodbe), 
2. obrestne in valutne zamenjave ter zamenjave dolga oziroma 
dolžniških vrednostnih papirjev za delnice, 
3. opcije na finančne instrumente, opcije na obrestno mero, valutne 
opcije in njim enakovredni instrumenti, če se obveznosti, ki izhajajo 
iz opcij ali obveznosti, ki nastanejo na podlagi sklenjenih poslov z 
opcijami, izpolnijo z denarnimi sredstvi, 
4. izvedeni finančni instrumenti na blago". 

V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo 
»Standardizirani« doda beseda »izvedeni«. 

Za drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Netržni izvedeni finančni instrumenti so izvedeni finančni 
instrumenti, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu.«. 
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5. člen 7. člen 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

»Finančni instrumenti 
6. a člen 

Finančni instrumenti po tem zakonu so vrednostni papirji in 
izvedeni finančni instrumenti. 

6. člen 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Javna družba po tem zakonu je družba ali druga pravna 
oseba - izdajatelj vrednostnih papirjev, ki: 

1. je uspešno opravila prvo javno prodajo teh vrednostnih papirjev 
v skladu z določbami tega zakona oziroma pridobila dovoljenje 
agencije za organizirano trgovanje; ali 

2. ima v povprečju najmanj 250 delničarjev in je višina njenega 
celotnega kapitala v povprečju najmanj 1.000.000.000 tolarjev. 

Vse ostale družbe oziroma pravne osebe so nejavne družbe". 

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

"(2) Povprečje iz druge točke prvega odstavka se izračuna 
najkasneje deseti delovni dan tekočega leta za preteklo leto, kot 
aritmetično sredino mesečnih vrednosti postavk preteklega leta, 
pri čemer se kot mesečna vrednost upošteva vrednost na zadnji 
delovni dan v mesecu, in o tem poroča agenciji najkasneje v 
naslednjih 5 dneh. Agencija lahko od družbe zahteva dodatno 
dokumentacijo in pojasnila. 

(3) Družba iz 2. točke prvega odstavka tega člena pridobi položaj 
javne družbe z dnem prejema odločbe agencije, s katero slednja 
ugotovi, da družba na dan izračuna iz prejšnjega odstavka tega 
člena izpolnjuje kriterije glede povprečnega števila delničarjev in 
višine celotnega kapitala iz 2. točke prvega odstavka. 

Družba iz 2. točke prvega odstavka tega člena izgubi položaj 
javne družbe z dnem prejema odločbe agencije, s katero slednja 
ugotovi, da je družba na dan izračuna iz prejšnjega odstavka 
tega člena ugotovila, da je imela v preteklem letu v povprečju 
manj kot 250 delničarjev. Agencija izda navedeno odločbo na 
podlagi pisnega obvestila in priloženih ustreznih dokazil javne 
družbe o povprečnemu številu delničarjev. 

(4) Za javno družbo iz 2. točke prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za javno družbo iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena. 

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek. 

Za tretjim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov 
sedmi odstavek, ki se glasi: 

»(7) Za Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko družbo 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. se smiselno 
uporabljajo določbe 4. poglavja tega zakona.". 

Za 10. členom se dodata nova 10. a in 10. b člen, ki se glasita: 

„Druge nadzorovane finančne organizacije 
10. a člen 

Druge nadzorovane finančne organizacije po tem zakonu so 
pravne osebe, ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo 
bančne storitve ali druge finančne storitve iz prvega odstavka 6. 
člena ZBan, ki niso storitve v zvezi z vrednostnimi papirji iz 73. 
člena tega zakona oziroma druge finančne storitve na podlagi 
zakona, ki ureja zavarovalništvo, bančništvo, investicijske sklade 
in družbe za upravljanje ter na podlagi drugih zakonov, ki urejajo 
finančne storitve, in nad katerimi opravlja nadzor pristojni nadzorni 
organ v skladu z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo 
opravljanje drugih finančnih storitev. 

Dobro poučen investitor 
10. b člen 

(1) Dobro poučen investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja vrednosti tega 
premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ima ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, 
povezanih z vlaganjem v finančne instrumente ter zna pridobiti 
dodatne informacije ali strokovno svetovanje kadar to zahteva 
posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne 
instrumente. Za dobro poučenega investitorja se tako štejejo 
država, centralne banke in lokalne skupnosti, mednarodne 
organizacije, banke, hranilnice, borzno posredniške družbe, 
zavarovalnice, investicijski skladi, družbe za upravljanje 
investicijskih skladov, pokojninski skladi in upravitelji teh skladov, 
družbe, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, gospodarske družbe, 
ki ustrezajo merilom za velike družbe po ZGD in drugi dobro 
poučeni investitorji, za katere borzno posredniška družba oziroma 
banka oceni, da izpolnjujejo kriterije glede strokovnega znanja in 
izkušenj, razumevanja tveganj, ki jih sprejemajo, sposobnosti 
poiskati dodatne informacije in strokovno svetovanje ter 
sprejemanja lastnih naložbenih odločitev in ki izpolnjujejo kriterije, 
ki jih predpiše agencija. Vsi drugi investitorji se štejejo za 
nepoučene investitorje. 

(2) Agencija predpiše količinske in procesne kriterije iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Šteje se, da je agencija s predpisom iz drugega odstavka tega 
člena predpisala tudi kriterije iz 18. točke prvega odstavka 3. 
člena ZISDU-1. 

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se oseba 
šteje za dobro poučenega investitorja le, če izpolnjuje pogoje in 
kriterije iz prvega odstavka tega člena ter borzno posredniški 
družbi oziroma banki, ki zanjo opravlja storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji, predloži pisno zahtevo, da jo le-ta prične 
obravnavati kot dobro poučenega investitorja, če oseba kasneje 
ne želi več, da se jo obravnava kot dobro poučenega investitorja, 
mora borzno posredniški družbi izročiti pisno zahtevo, da jo le-ta 
prične obravnavati kot nepoučenega investitorja. 
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(5) Določbe četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za osebe, katerim upravlja njihovo premoženje družba za 
upravljanje na podlagi 8. člena ZISDU-1. V tem primeru takšna 
oseba predloži pisno zahtevo navedeni družbi za upravljanje. 
Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji, ki jo na podlagi 
sedmega odstavka 8. člena ZISDU-1 sklene z družbo za 
upravljanje dobro poučen vlagatelj oziroma dobro poučen investitor, 
preneha z dnem izročitve zahteve družbi za upravljanje, da jo le- 
ta prične obravnavati kot nepoučenega investitorja oziroma z 
dnem, ko se investitor, ki mu družba za upravljanje upravlja 
finančno premoženje, ne more več šteti za dobro poučenega 
investitorja". 

8. člen 

Sedmi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki jih obvladuje oseba 
iz šestega odstavka tega člena.«. 

9. člen 

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(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 druga oseba, ki jo ta oseba obvladuje". 

10. člen 

1. točka tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»1. izdaja vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih 
vrednostnih papirjev ob izvedbi združitve oziroma delitve družb," 

11. člen 

V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

(2) Za javno objavljeno vabilo po prejšnjem odstavku tega člena 
se šteje vsako obvestilo, naslovljeno na nedoločen krog oseb, ki: 

1. je: 
objavljeno v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh 
oziroma na drug način, ki omogoča, da je takšno obvestilo 
javno dostopno, ali 
poslano širšemu krogu oseb po pošti, z uporabo elektronske 
pošte oziroma na drug način, ki omogoča, da te osebe takšno 
obvestilo prejmejo oziroma se seznanijo z njegovo vsebino, 
in 

2. vsebuje informacije o pogojih vabila k ponudbi in vrednostnih 
papirjih, ki so predmet tega vabila, v takšnem obsegu, da se na 
njihovi podlagi nepoučen investitor lahko odloči za vpis oziroma 
za nakup teh vrednostnih papirjev.". 

12. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Prva prodaja brez javne ponudbe 
18. člen 

(1) Za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna 
ponudba v primeru: 
1. simultane ustanovitve delniške družbe, 
2. ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ stotim 

vnaprej znanim osebam, ki nimajo položaja dobro poučenih 
investitorjev, in ki se zavežejo, da bodo odkupile celotno izdajo, 

3. ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena vnaprej znanim 
osebam, ki se zavežejo, da bo vsaka od njih odkupila 
vrednostne papirje, ki so predmet takšne ponudbe, v skupnem 
nominalnem znesku najmanj 12.000.000 tolarjev, 

4. kadar se posamezni ponujeni vrednostni papirji glasijo na 
nominalni znesek najmanj 12.000.000 tolarjev, 

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

6. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki, 
kadar se celotna izdaja delnic vplača s stvarnimi vložki, 

7. v drugih primerih, če izdajatelj pridobi soglasje agencije, da 
se prva prodaja opravi brez javne ponudbe vrednostnih 
papirjev. 

(2) Agencija izda soglasje iz 8. točke prvega odstavka tega člena, 
če izdajatelj dokaže, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in 
dobro poučenim investitorjem. 

(3) Vsaka nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev, za prvo prodajo 
katerih, na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, ni bila 
potrebna javna ponudba, se šteje za ponudbo. 

(4) Pred pričetkom nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, za 
prvo prodajo katerih na podlagi prvega in drugega odstavka tega 
člena ni bila potrebna javna ponudba, imetnik vrednostnega papirja 
o njej obvesti agencijo, in ji priloži dokumentacijo, ki jo zahteva 
agencija. 

(5) Podrobnejšo vsebino, način in roke obveščanja o nadaljnji 
prodaji vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka predpiše 
agencija". 

13. člen 

V prvem odstavku 22. člena se na koncu doda besedilo, ki se 
glasi: 

»Prospekt delniške družbe za javno ponudbo vsebuje tudi podatke 
o desetih največjih delničarjih družbe in podatke o imenu in priimku 
oziroma firmi imetnika, številu delnic po posameznih razredih in 
delež glasovalnih pravic v odstotkih". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Prospekt za javno ponudbo se lahko izda tudi v elektronski 
obliki. Podrobnejši način in pogoje za izdajo prospekta v elektronski 
obliki določi agencija". 

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek. 
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14. člen 

Na koncu prvega odstavka 26. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 
»Izdajatelj lahko predloži agenciji prospekt v elektronski obliki.«. 

15. člen 

Za prvim stavkom drugega odstavka 32. člena se doda besedilo, 
ki se glasi: 

"Izdajatelj lahko izroči prospekt v obliki brošure ali v elektronski 
obliki, na način, ki ga predpiše agencija v aktu iz drugega odstavka 
22. člena. Zainteresirana oseba sama izbere v kakšni obliki želi 
prejeti prospekt". 

16. člen 

Na koncu tretjega odstavka 41. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 

"Prospekt lahko izdajatelj predloži v elektronski obliki na način, ki 
ga predpiše agencija v aktu iz drugega odstavka 22. člena". 

V tretjem odstavku se za besedo »družb« doda besedilo, ki se 
glasi: 
», razen če izdajatelj v tem roku vloži zahtevo za uvrstitev 
vrednostnih papirjev v borzno kotacijo«. 

V petem odstavku se za besedo »prosti« črta beseda »borzni«. 

17. člen 

Na koncu tretjega odstavka 46. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 

"Izdajatelj lahko, namesto overjenega prevoda prospekta, predloži 
potrdilo o overovitvi prevoda prospekta, prevod prospekta pa 
predloži v elektronski obliki". 

18. člen 

Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(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 in 2. 
točke prvega odstavka 55. člena tega zakona.". 

V drugem odstavku se za besedo »tudi« doda besedilo, ki se 
glasi: »potrdilo družbe, ki vodi register izdanih vrednostnih papirjev 
tujega izdajatelja, o veljavnosti izdaje ter prenosov oziroma 
trgovanja z vrednostnimi papirji, na katere se nanaša zahteva iz 
55. člena tega zakona in". 

Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

"Izdajatelj lahko, namesto overjenega prevoda prospekta, predloži 
potrdilo o overovitvi prevoda prospekta, dopolnjen prospekt pa 
predloži v elektronski obliki". 

19. člen 

Tretji odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za delnice iz 
2. točke tretjega odstavka 15. člena tega zakona, če je izdajatelj 

za delnice, ki se ob izvedbi zamenjave zaradi spremembe 
nominalnega zneska razveljavijo, pridobil dovoljenje za javno 
prodajo oziroma za organizirano trgovanje". 

20. člen 

V prvem odstavku 52. člena se za besedo »izdajatelj« črta besedilo 
»ob izdaji ali kasneje«. 

21. člen 

Drugi odstavek 54. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(2) Za sprejem sklepa o umiku delnic z organiziranega trga je 
potrebna večina, ki obsega najmanj 9/10 osnovnega kapitala 
družbe oziroma višja večina, če tako določa statut družbe. Pri 
izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo 
lastne delnice. « 

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

"(3) V objavo sklica skupščine, na kateri je predmet dnevnega 
reda sklep o umiku delnic z organiziranega trga, mora družba 
vključiti izjavo, s katero se družba zavezuje tistim delničarjem, ki 
nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga, preko zapisnika 
ponuditi odkup njihovih delnic po primerni ceni. 
V notarski zapisnik skupščine se pri sklepu o umiku delnic z 
organiziranega trga posebej navede delničarje, ki so na skupščini 
ugovarjali temu sklepu. 

(4) V sklepu iz prvega odstavka se opredelijo značilnosti, ki so 
nujne za izvedbo umika delnic z organiziranega trga. 

(5) Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni 
register in začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Družba je 
dolžna o vpisu v sodni register nemudoma obvestiti borzo". 

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek. 

22. člen 

Za 54. členom se doda nov 54. a člen, ki se glasi: 

»Pravice ugovarjajočih delničarjev 
54. a člen 

"(1) Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o 
umiku delnic z organiziranega trga, lahko od družbe zahteva, da 
mu družba odkupi njegove delnice po primerni ceni. To pravico 
ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, ker mu je bila 
protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina 
ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni 
bil pravilno objavljen. 

(2) Primerna cena iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma 
tretjega odstavka 54. člena tega zakona ne sme biti nižja od 
najvišjega uradnega enotnega tečaja teh delnic v obdobju 6 
mesecev pred dnem, ko je bil sklep skupščine o umiku delnic z 
organiziranega trga sprejet. 

(3) Sklepa skupščine o umiku delnic z organiziranega trga ni 
mogoče izpodbijati iz razloga, da cena delnic, ki jo ponudi družba, 
ni primerna oziroma ker primerna cena sploh ni bila ponujena. 

Za uveljavitev pravice delničarja iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 545. člena ZGD". 
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23. člen 

V 55. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Izdajatelj iz prvega odstavka tega člena mora hkrati z vložitvijo 
zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z 
vrednostnimi papirji o tem obvestiti borzo. Izdajatelj mora borzo 
obvestiti tudi o vseh potrebnih dopolnitvah zahteve in o roku, do 
katerega mora zahtevo dopolniti.«. 

24. člen 

Za drugim odstavkom 57. člena se dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko 
agencija izda pogojno dovoljenje za organizirano trgovanje z 
vrednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni, če ti vrednostni 
papirji, z vrednostnimi papirji prejšnjih izdaj, za katere je izdajatelj 
pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje, tvorijo isti razred. 

Agencija lahko izda pogojno dovoljenje za organizirano trgovanje 
z vrednostnimi papirji iz prejšnjega stavka po vpisu povečanja 
osnovnega kapitala v sodni register in pred vpisom vrednostnih 
papirjev v centralni register vrednostnih papirjev. Agencija v izreku 
odločbe, s katero izda pogojno dovoljenje za organizirano trgovanje 
navede, da bo dovoljenje začelo učinkovati, ko izdajatelj izda 
vrednostne papirje, ki so predmet dovoljenja, v nematerializirani 
obliki. 

Za izdajo pogojnega dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe 
petega do vključno desetega odstavka 61. a člena tega zakona. 

(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena agencija 
ne more zavrniti zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano 
trgovanje vrednostnih papirjev tujega izdajatelja, če so bili ti izdani 
v materializirani obliki". 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

25. člen 

V tretjem in četrtem odstavku 61. člena se za besedo »prosti« 
črta beseda »borzni«. 

Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

"Izdajatelj lahko prospekt predloži v elektronski obliki.". 

26. člen 

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

»Dovoljenje za organizirano trgovanje v posebnih primerih 

61. a člen 

(1) Določbe tega člena se uporabljajo za dovoljenje za organizirano 
trgovanje v naslednjih primerih: 

1. za delnice oziroma druge vrednostne papirje iz 1. točke tretjega 
odstavka 15. člena tega zakona, če delnice oziroma drugi 
vrednostni papirji, ki se zaradi izvedbe združitve oziroma delitve 
izdajo, z delnicami oziroma drugimi vrednostnimi papirji prejšnjih 
izdaj, za katere je izdajatelj pridobil dovoljenje za jatfno ponudbo 
oziroma za organizirano trgovanje, tvorijo isti razred, 

2. za delnice iz 4. in 5. točke tretjega odstavka 15. člena tega 
zakona in za vrednostne papirje iz prvega odstavka 18. člena 
tega zakona, če ti vrednostni papirji z vrednostnimi papirji prejšnjih 
izdaj, za katere je izdajatelj pridobil dovoljenje za javno ponudbo 
oziroma za organizirano trgovanje, tvorijo isti razred. 

(2) Za dovoljenje za organizirano trgovanje se v primerih iz prvega 
odstavka ne uporabljajo določbe drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 55. člena, tretjega, četrtega in petega odstavka 57. 
člena, ter 58. do 61. člena tega zakona. 

(3) Zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje se 
mora vložiti najkasneje v 3 dneh po vpisu združitve, delitve oziroma 
povečanja osnovnega kapitala v sodni register in mora v primerih 
iz prvega odstavka tega člena obsegati podatke, navedene v 
drugem odstavku 20. člena tega zakona. 

(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje je v 
primerih iz prvega odstavka tega člena treba priložiti: 

1. osnutek dopolnitve prospekta z opisom združitve, delitve 
oziroma povečanja osnovnega kapitala, ki je podlaga za izdajo 
vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena, 

2. osnutek čistopisa prospekta z upoštevanjem dopolnitve iz 
prejšnje točke, 

3. sklep o vpisu združitve, delitve oziroma povečanja osnovnega 
kapitala v sodni register, 

4. potrdilo klirinško depotne družbe, da so bili vrednostni papirji, 
na katere se nanaša zahteva, izdani v nematerializirani obliki. 

Z vrednostnimi papirji izdajatelja se ne sme pričeti trgovati na 
organiziranem trgu brez izdanega dovoljenja agencije za 
organizirano trgovanje. 

(5) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko izdajatelj po 
vpisu pripojitve, delitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v 
sodni register in pred izdajo vrednostnih papirjev, ki so predmet 
dovoljenja, v nematerializirani obliki, zahteva izdajo pogojnega« 
dovoljenja za organizirano trgovanje. Zahtevi mora izdajatelj priložiti 
listine iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka tega člena. 

(6) Agencija izda pogojno dovoljenje za organizirano trgovanje, 
če ugotovi, da dopolnitev prospekta in čistopis prospekta vsebujeta 
vse podatke iz 22. člena tega zakona, in da ti podatki niso v 
nasprotju z listinami iz 3. točke četrtega odstavka tega člena, ki 
so priložene zahtevi. Agencija o izdanem pogojnem dovoljenju za 
organizirano trgovanje obvesti borzo in klirinško depotno družbo. 

(7) V izreku odločbe, s katero izda pogojno dovoljenje za 
organizirano trgovanje, agencija navede, da bo dovoljenje začelo 
učinkovati, ko izdajatelj izda vrednostne papirje, ki so predmet 
dovoljenja, v nematerializirani obliki. 

(8) Če je agencija izdala pogojno dovoljenje za organizirano 
trgovanje z vrednostnimi papirji, mora klirinško depotna družba 
obvestiti agencijo in borzo o popolnem nalogu izdajatelja za izdajo 
teh vrednostnih papirjev, najkasneje na dan njegove izvršitve. 

(9) Če je agencija izdala pogojno dovoljenje za organizirano 
trgovanje, mora izdajatelj agenciji predložiti listino iz 4. točke 
četrtega odstavka tega člena v treh delovnih dneh po dnevu, ko 
so vrednostni papirji, ki so predmet dovoljenja, izdani v 
nematerializirani obliki. 

(10) Če agencija na podlagi listin iz devetega odstavka tega člena 
ugotovi, da je izpolnjen pogoj iz sedmega odstavka tega člena, 
izda ugotovitveno odločbo, da je pogoj izpolnjen. 
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Poročanje o poslih s tržnimi vrednostnimi papirji, 
sklenjenimi izven organiziranega trga 

61. b člen 

(1) Osebe, ki izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in 
brez posredovanja borzno posredniške družbe med seboj, na 
ozemlju Republike Slovenije, sklenejo posel nakupa in prodaje 
tržnih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem 
trgu v Republiki Sloveniji, morajo o tem poslu na dan sklenitve 
posla poročati borzi vrednostnih papirjev oziroma organizatorju 
organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ima sedež v Republiki 
Sloveniji. Zavezanec za poročanje je prodajalec vrednostnega 
papirja. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je zavezanec 
za poročanje dolžan poročati le o tistih poslih, katerih vrednost 
posameznega posla znaša najmanj 500.000 tolarjev. 

(3) Borza vrednostnih papirjev oziroma organizator trga 
vrednostnih papirjev mora podatke o sklenjenih poslih iz prejšnjega 
odstavka tega člena in iz petega odstavka 146. člena tega zakona 
dnevno objavljati na sistemu elektronskega obveščanja. 

(4) Borza vrednostnih papirjev oziroma organizator trga 
vrednostnih papirjev na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka 
tega člena in iz petega odstavka 146. člena tega zakona, na 
koncu dneva izračunava enotni tečaj vseh poslov sklenjenih izven 
organiziranega trga v Republiki Sloveniji s posameznimi 
vrednostnimi papirji in ga javno objavi. 

(5) Podrobnejšo vsebino in način poročanja zavezancev za 
poročanje ter objave iz prejšnjega odstavka tega člena predpiše 
agencija.". 

27. člen 

Naslov 62. člena se spremeni tako, da se glasi:» Splošna določba«. 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Javna družba mora poročati o svojem finančnem in pravnem 
položaju ter poslovanju in javno objavljati podatke o tem z vsebino 
in na način, določen v določbah tega podpoglavja.". 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

28. člen 

Prvi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Javna družba mora agenciji predložiti revidirano letno poročilo 
in revizorjevo poročilo v treh delovnih dneh po tem, ko je letno 
poročilo sprejel pristojni organ družbe, in najkasneje v šestih 
mesecih po koncu poslovnega leta. 

Revidirano letno poročilo javne družbe mora poleg sestavin 
letnega poročila po ZGD, obsegati še posebno prilogo, ki vsebuje 
navedbo pomembnejših sprememb Vseh podatkov, ki so 
vsebovani v prospektu ter poročilo o poslih oseb, ki so jim 
neposredno dostopne notranje informacije, z vsebino kot se 
poroča agenciji". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Ne glede na prvi odstavek 55. člena ZGD, mora javna družba 
revidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim mnenjem zaradi 

objave po 55. členu ZGD, predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov v roku iz prvega odstavka 
tega člena, vendar ne prej, dokler revidiranega letnega poročila 
ne predloži agenciji. Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, mora javna 
družba revidirano letno poročilo in revizorjevo mnenje istočasno 
kot agenciji predložiti tudi borzi.". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Določbe drugega, tretjega in četrtega stavka tretjega odstavka 
282. a člena ZGD se v primeru javnih družb uporabljajo tudi za 
druge osebe, ki niso delničarji družbe, pri čemer jim lahko družba 
na podlagi njihove zahteve revidirano letno poročilo in poročilo 
nadzornega sveta oziroma njun prepis posreduje tudi v elektronski 
obliki.". 

29. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
64. člen 

(1) Javna družba mora v treh delovnih dneh po prejemu 
revizorjevega poročila o reviziji letnega poročila družbe, ki ga je 
sestavila uprava, in najkasneje v šestih mesecih po koncu 
poslovnega leta, javno objaviti povzetek revidiranega letnega 
poročila. 

(2) Povzetek revidiranega letnega poročila iz prejšnjega odstavka 
tega člena mora vsebovati: 

1. revidirane letne računovodske izkaze in mnenje revizorja, 
2. navedbo podatkov o desetih največjih delničarjih, in sicer: ime, 
priimek in stalno prebivališče delničarja oziroma firmo in sedež 
delničarja ter število delnic posameznega razreda, katerih imetnik 
je, 
3. kraj, kjer je dostopno revidirano letno poročilo, 
4. navedbo pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani 
v prospektu, in 
5. če o sprejemu letnega poročila do objave iz prvega odstavka 
tega člena še ni odločil pristojni organ družbe, tudi ta podatek. 

(3) Od objave povzetka iz prvega odstavka mora biti revidirano 
letno poročilo in mnenje revizorja dostopno vsakomur na sedežu 
družbe, lahko pa je dostopno tudi na spletni strani družbe. Za 
dostopnost revidiranega letnega poročila in mnenja revizorja iz 
prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe tretjega in 
četrtega stavka tretjega odstavka 282. a člena ZGD. 

(4) Javna družba mora dva delovna dneva pred objavo povzetka 
iz prvega odstavka tega člena agenciji predložiti besedilo tega 
povzetka. 

(5) Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, mora izdajatelj besedilo 
povzetka iz prvega odstavka tega člena istočasno kot agenciji 
predložiti tudi borzi. 

(6) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega 
odstavka tega člena". 
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30. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Polletno poročilo 
65. člen 

(1) Javna družba katere delnice so bile sprejete v kotacijo na 
organiziran trg mora v dveh mesecih po koncu polletnega 
obračunskega obdobja javno objaviti poročilo o svojem finančnem 
in pravnem položaju ter poslovanju za to obdobje (v nadaljevanju: 
polletno poročilo). 

(2) Javna družba mora dva delovna dneva pred objavo polletnega 
poročila iz prvega odstavka tega člena besedilo te objave predložiti 
agenciji in borzi. 

(3) Polletno poročilo mora med drugim vsebovati podatke o desetih 
največjih delničarjih ter navedbo pomembnejših sprememb 
podatkov, ki so vsebovani v prospektu. Podatki o desetih največjih 
delničarjih morajo vsebovati: ime in priimek ter stalno prebivališče 
delničarja oziroma firmo in sedež delničarja ter število delnic 
posameznega razreda, katerih imetnik je. 

Agencija predpiše podrobnejšo vsebino polletnega poročila iz 
prvega odstavka tega člena". 

31. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sprotno obveščanje 
66. člen 

(1) Javna družba mora nemudoma javno objaviti informacije o 
pravnih oziroma poslovnih dogodkih oziroma druge informacije, 
ki se tičejo javne družbe oziroma njenega poslovanja ali ki se 
nanašajo na finančni instrument, katerega izdajateljica je, oziroma 
druge informacije, ki imajo značilnosti notranje informacije iz 275. 
člena tega zakona, in ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno 
finančnega instrumenta, ter zagotoviti, da so vse informacije, ki 
imajo značilnosti notranje informacije iz 275. člena tega zakona, 
najmanj 7 dni objavljene tudi na njeni uradni spletni strani. 

(2) O informacijah iz prvega odstavka tega člena je javna družba 
dolžna obvestiti agencijo, kadar se s finančnimi instrumenti te 
družbe trguje na katerem od organiziranih trgov pa tudi borzo. 

(3) Agencija na obrazloženo zahtevo javne družbe to oprosti 
dolžnosti takojšnje javne objave informacij iz prvega odstavka 
tega člena v primeru, ko bi njihova takojšnja javna objava oziroma 
razkritje javnosti resno ogrozilo upravičene poslovne interese 
javne družbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

če je javna objava teh informacij oziroma njihovo razkritje 
javnosti zgolj časovno odloženo, pri čemer se v zahtevi 
navede predviden čas odložitve javne objave, 
če javna družba zagotovi, da se z odložitvijo razkritja teh 
informacij ne bo zavajalo javnosti in vlagateljev glede podatkov, 
ki so pomembni za odločitev o pridobitvi ali odtujitvi finančnih 
instrumentov, 

- če javna družba zagotovi zaupnost teh informacij do njihovega 
razkritja javnosti, in 
če odložitev javne objave oziroma razkritja teh informacij 
javnosti ni v nasprotju z javnim interesom. 

(4) Izdajatelj odgovarja za točnost in popolnost informacij, ki jih je 
navedel v obrazložitvi zahteve iz tretjega odstavka tega člena ter 
za odložitev javne objave informacij iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Izdajatelj mora takoj, ko je to mogoče, javno objaviti informacije, 
ki so bili predmet zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 

(6) Če izdajatelj ali fizična oziroma pravna oseba, ki nastopa v 
njegovem imenu ali za njegov račun, pri izvrševanju svojih delovnih 
ali poklicnih nalog, razkrije informacijo iz prvega odstavka tega 
člena, tretji osebi, kot je to določeno v 1. točki petega odstavka 
276. člena tega zakona, mora to informacijo oziroma dogodek v 
celoti javno objaviti, in sicer: 
1. sočasno z razkritjem te informacije tretji osebi, če je bilo 

razkritje namerno, ali 
2. nemudoma, v primeru nenamernega razkritja informacije 

oziroma dogodka tretji osebi, razen če je tretja oseba, ki je 
pridobila te informacije, zavezana k varovanju zaupnih 
podatkov na podlagi pogodbe, pravil internih aktov, zakona 
oziroma drugih predpisov. 

(7) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za oprostitev dolžnosti poročanja javne družbe v 
zvezi z objavo informacij iz prvega odstavka tega člena v 
prospektu oziroma letnem oziroma polletnem poročilu. 

(8) Agencija s predpisom določi: 
- podrobnejšo vsebino, način in roke za objave oziroma 

obvestila iz prvega, drugega, petega in šestega odstavka 
tega člena, 
podrobnejše pogoje oziroma okoliščine, na podlagi katerih 
lahko izdajatelj v skladu z drugim odstavkom tega člena odloži 
javno objavo oziroma razkritje notranjih informacij, pravnih in 
poslovnih dogodkov javnosti, 
podrobnejšo vsebino zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 

(9) Določbe prvega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo za izdajatelje, ki niso vložili zahteve 
za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje oziroma, ki niso 
pridobili dovoljenja za trgovanje z njihovimi finančnimi instrumenti 
na organiziranih trgih Republike Slovenije oziroma držav članic 
Evropske unije. 

Ne glede na določbe prvega stavka tega odstavka se do objave 
izida javne prodaje iz 26. člena tega zakona, določbe prvega 
odstavka tega člena uporabljajo tudi za izdajatelja, ki je pridobil 
dovoljenje agencije za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev.« 

32. člen 

Za 66. členom se dodata nova 66. a in 66. b člena, ki se glasita: 

"Obveščanje o spremembi deleža glasovalnih pravic 
66. a člen 

(1) Kadar posamezna oseba pridobi ali odtuji vrednostne papirje 
javne družbe, tako da s to pridobitvijo oziroma odtujitvijo skupaj z 
drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, njen delež glasovalnih 
pravic, ki jih je upravičena uresničevati v tej javni družbi ali delež 
v kapitalu javne družbe neposredno ali posredno doseže, preseže 
ali se zmanjša pod mejo 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 
75% in 90% vseh glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu te javne 
družbe, mora o tem obvestiti javno družbo in agencijo v treh 
delovnih dneh od dneva, ko je zvedela ali bi morala izvedeti za to 
okoliščino. 
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(2) Za vrednostne papirje iz prvega odstavka tega člena se štejejo: 

1. delnice javne družbe z glasovalno pravico, 

2. vrednostni papirji, katerih izdajatelj je javna družba, ki dajejo 
imetniku oblikovalno upravičenje do nakupa delnic javne 
družbe z glasovalno pravico oziroma do zamenjave za delnice 
te javne družbe z glasovalno pravico, in 

3. drugi vrednostni papirji javne družbe, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico. 

(3) Pri ugotavljanju deleža v kapitalu oziroma deleža glasovalnih 
pravic iz prvega odstavka, ki jih imetnik pridobi na podlagi 
vrednostnih papirjev iz 2. točke drugega odstavka tega člena, se 
šteje, kot da bi bilo oblikovalno upravičenje že uresničeno. 

(4) Za posamezno osebo po prvem odstavku tega člena se šteje 
tudi več oseb, ki so na podlagi delniškega sporazuma ali na 
podlagi drugega pravnega posla sprejele skupno politiko 
upravljanja javne družbe, oziroma ki so zaradi uresničevanja 
drugih skupnih ciljev zavezane skupno uresničevati glasovalno 
pravico v javni družbi. V tem primeru mora obvestilo iz prvega 
odstavka posredovati tista izmed navedenih oseb, ki je pridobila 
oziroma odtujila vrednostne papirje tako, da je na podlagi njene 
pridobitve oziroma odtujitve skupni delež glasovalnih pravic teh 
oseb dosegel, presegel ali se zmanjšal pod mejo iz prvega 
odstavka tega člena, če se te osebe ne sporazumejo, da bo vsa 
obvestila po prvem odstavku tega člena posredovala samo 
posamezna med njimi. 

(5) Javna družba mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila 
iz prvega odstavka tega člena javno objaviti podatke iz obvestila 
in podatke o novi strukturi glasovalnih pravic oziroma strukturi 
deležev v kapitalu. 

(6) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz prvega 
odstavka tega člena in objave iz petega odstavka tega člena. 

Način javne objave 
66. b člen 

(1) Kadar ta zakon določa, da mora javna družba javno objaviti 
povzetek revidiranega letnega poročila, polletno poročilo, določene 
informacije oziroma obvestila, jih mora javna družba objaviti 
najmanj na enega od naslednjih načinov: 
- v elektronski obliki na sistemu elektronskega obveščanja, ali 
- v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, 

ali 
na uradnih spletnih straneh družbe. 

(2) Kadar javna družba pravna oziroma druga dejstva ali 
okoliščine objavi na način iz druge ali tretje alinee prejšnjega 
odstavka, mora javna družba isti dan: 
1. o tem obvestiti borzo ter 
2. podatke o tej objavi skupaj z navedbo spletne strani, na kateri 

so podatki objavljeni, objaviti na sistemu elektronskega 
obveščanja borze. 

(3) Podrobnejše pogoje in način javne objave informacij, pravnih 
oziroma drugih dejstev in okoliščin na uradnih spletnih straneh 
družbe ter podrobnejšo vsebino obvestila iz prvega in drugega 
odstavka tega člena predpiše agencija.«. 

33. člen 

V 67. členu se besedilo "v letnih in polletnih poročilih ter poročilih 
o poslovnih dogodkih«, nadomesti z besedilom " v letnih oziroma 
polletnih poročilih, obvestilih o poslovnih dogodkih in v obvestilih o 

spremembah deleža glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu 
javne družbe". 

34. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» Nadzor nad obveščanjem in poročanjem javnih družb 
68. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad javnimi družbami z namenom 
preverjanja, ali javna družba v celoti in pravilno izpolnjuje dolžnosti 
poročanja po tem zakonu. 

(2) Agencija opravlja tudi nadzor nad osebami iz prvega odstavka 
66. a člena tega zakona, pri izpolnjevanju njihovih obveznosti 
obveščanja agencije in javne družbe o spremembi glasovalnih 
pravic oziroma udeležbe v kapitalu te javne družbe. 

(3) Pri opravljanju nadzora iz prvega in drugega odstavka tega 
člena lahko agencija pregleduje listine in dokumente javne družbe, 
ki jih potrebuje v postopku nadzora". 

35. člen 

V 69. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi 
odstavek, ki se glasita: 

"(6) Če javna družba ne ravna v skladu z odredbo iz prvega 
odstavka tega člena, s katero ji je agencija naložila objavo 
določenega obvestila, in če agencija razpolaga s podatki, katerih 
objava je bila naložena, lahko agencija z odločbo iz četrtega 
odstavka tega člena javni družbi izreče tudi ukrep javne objave 
obvestila na stroške javne družbe. 

(7) Obvestilo, ki je predmet ukrepa iz petega odstavka tega člena, 
objavi agencija hkrati z izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega 
člena.". 

36. člen 

V prvem odstavku 73. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi: 

"1. sprejemanje in posredovanje naročil za nakup ali prodajo 
vrednostnih papirjev, ki jih izvršujejo druge borzno posredniške 
družb (posredovanje naročil);«. 

Za dosedanjo 1. točko prvega odstavka, ki postane 2. točka, se 
doda nova 3. točka, ki se glasi: 
»3. nakup ali prodaja vrednostnih papirjev po nalogu in za račun 
borzno posredniške družbe (trgovanje za svoj račun);«. 

37. člen 

V drugem odstavku 76. člena, se doda nova 6. točka, ki se glasi: 

»6. sklepanje poslov z vrednostnimi papirji za svoj račun". 

38. člen 

Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
borzno posredniša družba opravlja tudi naslednje storitve: 
»1. sprejemanje naročil strank za odkup neprenosljivih 
investicijskih kuponov vzajemnih skladov iz ZISDU-1 in 
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posredovanje teh naročil družbam, ki upravljajo te vzajemne 
sklade, ter 
2. prodaja neprenosljivih investicijskih kuponov vzajemnih skladov 
iz ZISDU-1 v skladu s 7. členom ZISDU-1 na podlagi pooblastila 
iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev po nalogu in za 
račun borzno posredniške družbe (trgovanje za svoj račun) ter 
za storitve iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o drugih storitvah v zvezi z 
vrednostnimi papirji". 

39. člen 

V prvem odstavku 82. člena se za besedo "potrebno" dodata 
besedi "predhodno pridobiti". 

V drugem odstavku se za besedo »pridobiti« doda beseda 
»predhodno«. 

V tretjem odstavku se pred besedo "obvestiti" doda beseda 
"predhodno". 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

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

1. borzno posredniška družba, ki je v tej državi članici upravičena 
opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma banka ali 
zavarovalnica, ki je v tej državi članici upravičena opravljati bančne 
storitve oziroma zavarovalne posle, 

2. obvladujoča oziroma odvisna družba borzno posredniške 
družbe, banke oziroma zavarovalnice iz 1. točke; 

3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo 
borzno posredniško družbo, banko oziroma zavarovalnico iz 1. 
točke". 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(6) Če je bodoči kvalificirani imetnik borzno posredniška družba 
države članice oziroma tuja borzno posredniška družba ali druga 
nadzorovana finančna organizacija države članice oziroma tuje 
države, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka tega 
člena priložiti tudi soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega 
organa ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega 
kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, takšno 
soglasje oziroma mnenje ni potrebno". 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Dovoljenje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
preneha veljati, če oseba v šestih mesecih od vročitve odločbe 
agencije o izdaji dovoljenja, ne pridobi delnic, na katere se 
dovoljenje nanaša". 

» 
40. člen 

V 1. točki drugega odstavka 83. člena se za besedama "bi bilo" 
doda besedilo, ki se glasi:" zaradi pravnega oziroma finančnega 
položaja bodočega kvalificiranega imetnika oziroma". 

Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

»Med podatke, s katerimi agencija razpolaga, se štejejo tudi 
informacije oziroma mnenje pridobljeno na podlagi 93. a člena 
tega zakona.". 

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki 
se glasita: 

"(6) Če agencija o zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega oziroma 
drugega odstavka 82. člena tega zakona ne odloči v roku iz 374. 
člena tega zakona se šteje, da je dovoljenje izdano. 

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora agencija na zahtevo 
imetnika kvalificiranega deleža izdati ugotovitveno odločbo, s 
katero ugotovi, da je dovoljenje izdano in sicer v osmih dneh od 
prejema zahteve za izdajo.". 

41. člen 

Za petim odstavkom 84. člena se dodajo novi šesti, sedmi, osmi, 
deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo: 

"(6) Če imetnik pridobi delnice v nasprotju s prvim oziroma drugim 
odstavkom 82. člena tega zakona in v enem mesecu od pridobitve 
delnic ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja iz prvega oziroma 
drugega odstavka 82. člena tega zakona, mu agencija z odredbo 
o odpravi kršitev naloži, da delnice, ki jih je pridobil v nasprotju s 
prvim oziroma drugim odstavkom 82. člena tega zakona odtuji v 
roku, določenem z odredbo, ki ne sme biti krajši od treh in ne 
daljši od šestih mesecev. 

(7) Imetnik iz šestega odstavka tega člena mora do roka, 
določenega v odredbi, agenciji predložiti poročilo o odtujitvi delnic, 
ki mora obsegati podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic, 
in ji predložiti dokazilo o odtujitvi. 

(8) Agencija lahko od pridobitelja delnic iz prejšnjega odstavka 
zahteva, da se izjavi, ali je delnice pridobil v svojem imenu in za 
svoj račun. Agencija lahko v postopku presoje, ali je imetnik iz 
šestega odstavka tega člena ravnal v skladu z odredbo, izvede 
ustrezne dokaze o dejstvu, za čigav račun je pridobitelj pridobil 
delnice. V postopku iz prejšnjega stavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 373. a člena tega zakona. 

(9) Če imetnik iz šestega odstavka tega člena delnic ne odtuji v 
roku, določenem z odredbo agencije oziroma če agencija v 
postopku po osmem odstavku tega člena ugotovi, da ima pridobitelj 
delnic iz sedmega odstavka tega člena delnice v svojem imenu in 
za račun imetnika iz šestega odstavka tega člena, izda odločbo, 
s katero ugotovi, da imetnik iz šestega odstavka tega člena ni 
ravnal v skladu z odredbo. Odločba iz prejšnjega stavka se vroči 
tudi borzno posredniški družbi. 

(10) Od izdaje odločbe iz devetega odstavka tega člena imetnik 
iz šestega odstavka tega člena oziroma pridobitelj teh delnic iz 
sedmega odstavka tega člena, iz delnic, ki jih ima v nasprotju z 
odredbo agencije iz šestega odstavka tega člena, v razmerju do 
borzno posredniške družbe ne more uresničevati nobenih pravic. 
Agencija v izreku odločbe iz devetega odstavka tega člena navede 
podatke o imetniku iz šestega odstavka tega člena oziroma 
pridobiteljih in številu delnic, v zvezi s katerimi navedene osebe v 
razmerju do borzno posredniške družbe ne morejo uresničevati 
nobenih pravic in prepove borzno posredniški družbi, da bi 
navedenim osebam na kakršenkoli način omogočila 
uresničevanje pravic iz teh delnic. 
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(11) Če je borzno posredniška družba v obdobju od izdaje odločbe 
agencije iz devetega odstavka tega člena do dneva, ko je delnice, 
na katere se je nanašala odločba agencije, pridobil nov imetnik v 
skladu s tem zakonom, izplačala dividendo,'mora borzno 
posredniška družba dividendo, ki pripada navedenim delnicam 
izplačati novemu imetniku v osmih dneh po tem, ko jo novi imetnik 
obvesti o pridobitvi delnic. 

(12) Določbe šestega do enajstega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi v naslednjih primerih: 1. če imetnik pridobi 
delnice v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 82. člena 
tega zakona in v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo 
za izdajo dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka 82. 
člena, pa je ta zahteva zavrnjena, zavržena oziroma umaknjena, 
ali 2. če je imetniku odvzeto dovoljenje iz prvega oziroma drugega 
odstavka 82. člena tega zakona.". 

42. člen 

Za 84. členom se dodata novi 84. a in 84. b člena, ki se' glasita: 

»Obvestilo o delničarskem sporazumu 
84. a člen 

Če posamezni delničarji borzno posredniške družbe sklenejo 
sporazum, s katerim se dogovorijo o usklajenem izvrševanju 
upravljavskih upravičenj iz delnic, katerih imetniki so, mora vsak 
izmed njih v treh delovnih dneh od sklenitve sporazuma obvestiti 
agencijo o sklenitvi sporazuma in obvestilu priložiti kopijo tega 
sporazuma. V primeru iz prejšnjega stavka lahko sklenitelji 
sporazuma pooblastijo posameznega sklenitelja, da v imenu 
ostalih skleniteljev obvesti agencijo o sklenitvi sporazuma in mu 
predloži njegovo fotokopijo. 

Predhodno pisno obvestilo o nameri pridobitve kvalificiranega 
deleža v finančni organizaciji s sedežem izven območja Republike 
Slovenije 

84. b člen 

(1) Borzno posredniška družba mora četrtletno pisno obveščati 
agencijo o nameri pridobitve kvalificiranega deleža v drugi borzno 
posredniški družbi oziroma drugi finančni organizaciji s sedežem 
izven območja Republike Slovenije in izven območja države 
članice (v nadaljnjem besedilu: tuja finančna organizacija), pri 
čemer se poročajo namere za obdobje najmanj treh mesecev 
pred nameravano pridobitvijo, ki so aktualne na dan poročanja. 

(2) Borzno posredniška družba iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora četrtletno pisno obveščati agencijo o nameri vsake nadaljnje 
pridobitve, na podlagi katere bo dosegla ali presegla mejo 20%, 
33% ali 50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu tuje 
finančne organizacije ali na podlagi katere bo borzno posredniška 
družba postala obvladujoča družba tuje finančne organizacije, pri 
čemer se poročajo namere za obdobje najmanj treh mesecev 
pred nameravano pridobitvijo, ki so aktualne na dan poročanja. 

(3) Če namerava borzno posredniška družba odtujiti delnice 
oziroma poslovne deleže tako, da bi se njen delež v tuji finančni 
organizaciji zmanjšal pod mejo iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, mora o tem predhodno obvestiti agencijo. 

(4) V primeru, če vrednost naložbe ne dosega 10 % kapitala 
borzno posredniške družbe, mora borzno posredniška družba o 
nameravani pridobitvi obvestiti agencijo v skladu z 198. členom 
tega zakona. 

(5) Predhodnemu pisnemu obvestilu iz prvega odstavka je treba 
priložiti predvsem naslednjo dokumentacijo: 

1. seznam imetnikov kvalificiranih deležev v tuji finančni 
organizaciji, s podatki o njihovih deležih ter prevod overjenega 
izpisa iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra za 
vsakega izmed njih, 

2. prevod overjenega izpisa iz sodnega registra oziroma drugega 
javnega registra za tujo finančno organizacijo, 

3. letni poročili tuje finančne organizacije za zadnji dve poslovni 
leti, 

4. če je tuja finančna organizacija po predpisih države sedeža 
zavezana k revidiranju: revizorjevo poročilo z mnenjem k letnemu 
poročilu za zadnje poslovno leto, 

5. seznam oseb, ki so povezane s tujo finančno organizacijo z 
opisom načina povezav, 

6. strategijo upravljanja tuje finančne organizacije z oceno 
ekonomske učinkovitosti naložbe. 

43. člen 

2. točka petega odstavka 85. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"2. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi z naklepom storjenih 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ali zaradi 
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: 
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, 
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, 
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne 
nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz 
kazenske evidence.". 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Podatke iz 2. točke petega odstavka tega člena pridobi agencija 
od kandidata za člana uprave borzno posredniške družbe, lahko 
pa jih pridobi iz kazenske evidence". 

44. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 

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

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o Izpolnjevanju 
pogojev iz 85. člena tega zakona, izjavo o članstvu v nadzornih 
svetih oziroma upravah drugih pravnih oseb in izjavo o kapitalskih 
deležih nad 10 % v posameznih družbah. 

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

(4) Agencija predpiše podrobno vsebino dokumentacije, s katero 
kandidat za člana uprave dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 85. 
člena tega zakona. Kandidat mora zahtevi za izdajo dovoljenja iz 
prvega odstavka priložiti tudi pisno izjavo o imenovanju in 
prenehanju njegove funkcije v nadzornih in upravnih organih drugih 
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pravnih oseb. če pa je agencija dovoljenje že izdala, jo mora član 
uprave o vsakem imenovanju ali prenehanju njegove funkcije v 
nadzornih in upravnih organih drugih pravnih oseb, pisno obvestiti 
in sicer v roku 8 dni po nastopu omenjenih dveh dejstev. 

(5) 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. 

(6) Predstavitev vodenja poslov iz prejšnjega odstavka tega člena 
poteka ustno v prostorih agencije, pri čemer se predstavitev 
zapisuje na medije s trajnim zapisom. Zapis se arhivira najmanj 5 
let. 

Agencija določi kriterije, na podlagi katerih mora kandidat za člane 
uprave opraviti predstavitev vodenja poslov borznoposredniške 
družbe ter način in postopek te predstavitve. 

(7) 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 ali če na podlagi predstavitve iz tretjega 
odstavka tega člena presodi, da kandidat ne bo zagotovil vodenja 
poslov borzno posredniške družbe v skladu s pravili določenimi 
v tem zakonu in predpisi izdanimi na njegovi podlagi. Agencija 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja tudi, če mora kandidat za 
člana uprave na podlagi tretjega odstavka tega člena v postopku 
odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev vodenja poslov borzno 
posredniške družbe, pa predstavitve ne opravi. Agencija zavrne 
zahtevo za izdajo dovoljenja tudi, če je bilo osebi že pravnomočno 
odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno 
posredniške družbe oziroma za opravljanje poslov borznega 
posrednika in od pravnomočnosti odločbe še niso minila tri leta. 

(8) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi 
borzno posredniški družbi pridobiti dovoljenje agencije. Za izdajo 
dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega in 
petega odstavka. 

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

(10) Agencija lahko podatke potrebne za presojo ali obstajajo 
okoliščine iz sedmega odstavka, pridobi od pristojnih državnih 
organov. 

(11) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena preneha veljati: 

1. če oseba v naslednjem roku od prejema odločbe ni imenovana 
za člana uprave borzno posredniške družbe, na katero se 
dovoljenje nanaša: 

če je dovoljenje pridobljeno v postopku izdaje dovoljenja za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji: v šestih 
mesecih, 
v drugih primerih: v treh mesecih, pri čemer navedeno ne 
velja v primeru, če je bila oseba za člana uprave imenovana 
pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja. V takšnem 
primeru se z dnem pridobitve dovoljenja šteje, da je oseba 
imenovana za člana uprave. 

2. če osebi preneha funkcija člana uprave borzno posredniške 
družbe, na katero se dovoljenje nanaša. 

(12) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o tem, 
da je osebi prenehala funkcija člana uprave borzno posredniške 
družbe, v petih delovnih dneh od prenehanja funkcije. 

(13) če dovoljenje iz prvega odstavka tega člena preneha veljati 
zaradi razlogov iz enajstega odstavka, izda agencija odločbo, s 
katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo veljati.". 

45. člen 

V prvem odstavku 87. člena se besedilo "s pravili o obvladovanju 
tveganj in pravili o varnem in skrbnem poslovanju, kot so določena 
s tem zakonom " nadomesti z besedilom "z določbami tega 
zakona". 

46. člen 

2. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"2. če je bil član uprave pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja iz 2. točke petega odstavka 85. člena tega zakona, ki še 
ni bilo izbrisano iz kazenske evidence;". 

Za 8. točko prvega odstavka se dodata novi 9. in 10. točka, ki se 
glasita: 

"9. če nastopijo razlogi iz sedmega odstavka 86. člena tega 
zakona; 

10. če član uprave krši določbo o začasni prepovedi opravljanja 
funkcije člana uprave iz 88. c člena tega zakona.". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Ne glede na določbo 387. člena tega zakona, mora član 
uprave, ki mu agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije 
člana uprave, prenehati z opravljanjem te funkcije z vročitvijo 
odločbe agencije o odvzemu dovoljenja o opravljanju funkcije 
člana uprave". 

47. člen 

Za 88. členom se dodajo novi 88. a, 88. b, 88. c in 88. d členi, ki se 
glasijo: 

"Pogojni odvzem dovoljenja 
88. a člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko agencija hkrati izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če član uprave v času, ki 
ga določi agencija, ki pa ne sme biti krajši od enega in ne daljši od 
petih let (preizkusna doba), ne bo storil nove kršitve, zaradi katere 
je mogoče odvzeti dovoljenje (pogojni odvzem dovoljenja). 

(2) Kadar agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če član uprave 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. 
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Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
88. b člen 

Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če član uprave v preizkusni dobi stori novo kršitev, 
zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni 
dodatnih pogojev iz drugega odstavka 88. a člena tega zakona. 

Začasna prepoved opravljanja funkcije člana uprave 
88. c člen 

(1) Agencija lahko članu uprave borzno posredniške družbe 
prepove opravljanje funkcije člana uprave v naslednjih primerih: 

1. če ne zagotavlja s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi določene kapitalske ustreznosti in izpostavljenosti borzno 
posredniške družbe, 

2. če ne zagotavlja organizacije sistema notranjih kontrol na vseh 
področjih poslovanja borzno posredniške družbe in notranje 
revizije ter njihovega delovanja v skladu s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, 

3. če ne zagotavlja pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma 
obveščanja agencije ali kako drugače ovira opravljanje nadzora. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka velja do izdaje odločbe, s katero 
agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, oziroma do 
pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja. 

(3) Do izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka za borzno 
posredniško družbo ne velja pogoj dvočlanske uprave iz prvega 
odstavka 85. člena tega zakona. 

(4) Odločba iz prvega odstavka se vroči borzi, klirinško depotni 
družbi in organizaciji, ki opravlja plačilni promet. 

Javni opomin 
88. d člen 

(1) Kadar agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, 
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče članu uprave javni 
opomin. 

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni 
opomin, upošteva agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je 
članu uprave že bil izrečen javni opomin oziroma pogojni odvzem 
dovoljenja. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
agencija javno objavi izrek odločbe.". 

48. člen 

V prvem odstavku 91. člena se število "122" nadomesti s številom 
"121", za besedama »na organiziranem« pa se dodajo besede 
»oziroma na neorganiziranem«. 

49. člen 

2. točka prvega odstavka 93. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"2. opis storitev, ki jih bo opravljala družba ali banka ter poslovni 
načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je razvidna vrsta 
načrtovanih poslov;" 

V 4. točki prvega odstavka se pred podpičjem doda besedilo: 

"letni poročili za zadnji dve poslovni leti in v primeru če je imetnik 
zavezan k revidiranju, tudi revizorjevo poročilo z mnenjem k 
letnemu poročilu za zadnje poslovno leto". 

50. člen 

Za 93. členom se doda nov 93. a člen, ki se glasi: 

"Mnenje pristojnih organov drugih držav članic Evropske 
unije 

93. a člen 

(1) Pred izdajo dovoljenja borzno posredniški družbi za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora agencija pridobiti 
mnenje pristojnega organa druge države članice Evropske unije, 
če je borzno posredniška družba, ki je vložila zahtevo za izdajo 
tega dovoljenja: 
1. od banke ali družbe, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v drugi državi članici 
Evropske unije, odvisna družba; » 
2. od družbe, ki je obvladujoča družba banke ali družbe, ki je 
pridobila dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji v drugi državi članici Evropske unije, odvisna družba; 
3. družba, ki jo kapitalsko ali kako drugače obvladuje ista fizična 
ali pravna oseba oziroma osebe, ki obvladujejo banko ali družbo, 
ki je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji v drugi državi članici Evropske unije. 

(2) Pred izdajo dovoljenja borzno posredniški družbi za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora agencija pridobiti 
mnenje organa druge države članice Evropske unije, pristojnega 
za nadzor bank oziroma zavarovalnic, če je borzno posredniška 
družba, ki je vložila zahtevo za izdajo tega dovoljenja: 

1. od banke ali zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje za 
opravljanje svojih storitev v drugi državi članici Evropske unije, 
odvisna družba; 

2. od družbe, ki je obvladujoča družbe banke ali zavarovalnice, ki 
je pridobila dovoljenje za opravljanje svojih storitev v drugi državi 
članici Evropske unije, odvisna družba; 

3. družba, ki jo kapitalsko ali kako drugače obvladuje ista fizična 
ali pravna oseba, ki obvladuje banko ali zavarovalnico, ki je pridobila 
dovoljenje za opravljanje svojih storitev v drugi državi članici 
Evropske unije. 
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(3) Agencija mora pridobiti mnenje pristojnih organov druge države 
članice Evropske unije iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena zlasti zaradi ocene ustreznosti delničarjev in ugleda ter 
izkušenj članov uprav, ki vodijo poslovanje drugih družb znotraj 
iste skupine. 

(4) Agencija izmenjuje informacije s pristojnimi organi druge države 
članice Evropske unije iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena, ki se nanašajo na ustreznost delničarjev in ugled ter izkušnje 
članov uprav, ki so pomembne za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev družbam iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
kot tudi za oceno izpolnjevanja pogojev poslovanja s strani teh 
družb". 

51. člen 

V drugem odstavku 94. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, 
ki se glasi: 

"4. če na podlagi informacij, pridobljenih od pristojnih organov 
druge države članice na podlagi tretjega in četrtega odstavka 93. 
a člena tega zakona, oceni, da bi lahko bilo ogroženo poslovanje 
borzno posredniške družbe v skladu s pravili o obvladovanju 
tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja". 

52. člen 

Za 94. členom se doda nov 94. a člen, ki se glasi: 

»Prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji 

94. a člen 

(1) Dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
preneha: 
1. če borzno posredniška družba ne začne poslovati v šestih 

mesecih od izdaje dovoljenja, 
2. če borzno posredniška družba preneha z opravljanje storitev 

v zvezi z vrednostnimi papirji za več kot eno leto, 
3. n začetkom stečajnega postopka oziroma postopka prisilne 

likvidacije nad borzno posredniško družbo, 
4. č:e skupščina borzno posredniške družbe sprejme sklep o 

začetku redne likvidacije oziroma o spremembi dejavnosti, 
po katerem borzno posredniška družba ne bo več opravljala 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(2) Č6i nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena izda agencija 
sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje prenehalo. 

(3) Borzno posredniška družba ne sme več sklepati novih poslov 
v zvezii z opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji: 
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena od 

dnova vročitve odločbe iz drugega odstavka tega člena, 
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva, 

ko je oklic o začetku stečajnega postopka oziroma postopka 
prisilne likvidacije nabit na oglasno desko, 

3. v premeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ki 
je v sklepu skupščine določen kot dan, do katerega bo borzno 
posredniška družba opravljanje storitev za račun strank 
prenesla na drugo borzno posredniško družbo.«. 

53. člen 

V 95. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Agen sija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev 
tudi, če organ, pristojen za varstvo konkurence, zavrne zahtevo 

za soglasje za združitev oziroma prepove združitev na podlagi 
zakona, ki ureja varstvo konkurence." 

54. člen 

V 108. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Osebe, ki vodijo organizacijske oddelke bank, v katerih se 
opravljajo pretežno storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, morajo 
imeti dovoljenje agencije za opravljanje poslov borznega 
posrednika". 

55. člen 

1. točka prvega odstavka 109. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"1. da ima najmanj enoletne delovne izkušnje s področja poslovanja 
z vrednostnimi papirji, ki jih je pridobil na podlagi zaposlitve oziroma 
drugega pravnega razmerja z borzno posredniško družbo, banko, 
zavarovalnico ali drugo finančno institucijo, ki jo na podlagi 10. b 
člena zakona štejemo za dobro poučenega vlagatelja, pri čemer 
vlagatelj zahteve dokazuje ustrezne delovne izkušnje z opisom 
delovnega mesta in njegove sistematizacije v organizacijski 
strukturi organizacije ter podrobnim opisom del in nalog, ki jih je 
opravljal". 

3. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"3. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi z naklepom storjenih 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in ali zaradi 
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: 
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, 
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, 
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne 
nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz 
kazenske evidence". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Podatke iz 3. točke prvega odstavka tega člena pridobi agencija 
od kandidata za opravljanje poslov borznega posrednika, lahko 
pa jih pridobi iz kazenske evidence". 

56. člen 

Za prvim odstavkom 110. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

"(2) Agencija predpiše podrobno vsebino dokumentacije, s katero 
kandidat za borznega posrednika dokazuje izpolnjevanje pogojev 
iz prvega odstavka 109. člena tega zakona.". 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za 
besedo »posrednika« doda besedilo, ki se glasi: 
"in od pravnomočnosti odločbe še niso minila tri leta". 

57. člen 

2. točka prvega odstavka 112. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"2. če je bil borzni posrednik pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivega dejanja iz 3. točke prvega odstavka 109. člena tega 
zakona, ki še ni bilo izbrisano iz kazenske evidence;" 
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V prvem odstavku se doda nova 8. točka, ki se glasi: 

"8. če borzni posrednik krši odločbo o začasni prepovedi 
opravljanja storitev iz 112. c člena tega zakona.". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Ne glede na določbo 387. člena tega zakona, mora borzni 
posrednik, ki mu agencija odvzame dovoljenje za opravljanje 
poslov, prenehati z opravljanjem teh poslov takoj, ko mu je vročena 
odločba agencije o odvzemu dovoljenja". 

58. člen 

Za 112. členom se dodajo novi 112. a, 112. b, 112. c in 112. d členi, 
ki se glasijo: 

"Pogojni odvzem dovoljenja 
112. a člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko agencija hkrati izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če borzni posrednik v 
času, ki ga določi agencija, ki pa ne sme biti krajši od enega in ne 
daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storil nove kršitve, 
zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje (pogojni odvzem 
dovoljenja). 

(2) Kadar agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če borzni posrednik v 
določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih mu je bil izrečen 
pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi 
agencija v okviru preizkusne dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
112. b člen 

Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če borzni posrednik v preizkusni dobi stori novo kršitev, 
zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni 
dodatnih pogojev iz drugega odstavka 112. a člena tega zakona. 

Začasna prepoved opravljanja poslov borznega 
posrednika 
112. c člen 

(1) Agencija lahko borznemu posredniku za storjene kršitve izreče 
tudi začasno prepoved opravljanja vseh ali posameznih storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji, če je izpolnjen vsaj eden od 
naslednjih pogojev: 

1. če je borzni posrednik kršil pravila ravnanja borznih posrednikov 
iz 111. člena tega zakona, 

2. če je borzni posrednik kršil pravila organiziranega trga (247. 
člen tega zakona) oziroma o poslovanju z vrednostnimi papirji, 

3. če je borzni posrednik kršil določbe 7. poglavja tega zakona 
oziroma na njihovi podlagi izdanih predpisov, 

4. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 

5. če krši prepoved tržne manipulacije iz 248. člena tega zakona. 

(2) Začasna prepoved iz prejšnjega odstavka velja do izdaje 
odločbe, s katero agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, 
oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja. 
Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa. 

(3) Odločba iz prvega odstavka se vroči tudi borzi, ki mora 
borznega posrednika, na katerega se nanaša prepoved, izključiti 
iz poslovanja na borzi za čas trajanja prepovedi. 

(4) Borzno posredniška družba mora v primeru iz prvega 
odstavka vedno zagotoviti najmanj enega borznega posrednika 
za opravljanje storitve borznega posredovanja in enega borznega 
posrednika za opravljanje storitev gospodarjenja z vrednostnimi 
papirji, v kolikor ima dovoljenje agencije za opravljanje te storitve. 

Javni opomin 
112. d člen 

(1) Kadar agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, 
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče borznemu posredniku, 
javni opomin. 

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni 
opomin, upošteva Agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je 
borznemu posredniku že bil izrečen javni opomin oziroma pogojni 
odvzem dovoljenja. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
agencija javno objavi izrek odločbe.« 

59. člen 

Za podpoglavjem 5.5. se doda novo podpoglavje 5.6. z naslovom 
"5.6. Združenje članov organiziranega trga vrednostnih papirjev« 
z novim 112. e členom, ki se glasi: 

"5.6. Združenje članov organiziranega trga vrednostnih papirjev 

Združenje članov organiziranega trga vrednostnih 
papirjev 

112. e člen 

(1) Borzno posredniške družbe in banke, ki opravljajo posle z 
vrednostnimi papirji, se lahko interesno združujejo v združenje 
članov organiziranega trga vrednostnih papirjev. 

(2) Za združenje iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo 
določbe ZGD o gospodarskem interesnem združenju, če ni v 
tem členu drugače določeno. 

(3) Člani združenja sprejmejo kodeks poklicne etike borznih 
posrednikov in pravila poslovanja združenja. Člani združenja v 
pravilih poslovanja združenja opredelijo tudi sankcije za kršitev 
kodeksa poklicne etike borznih posrednikov. 

(4) Združenje iz prvega odstavka tega člena lahko za svoje člane 
opravlja storitve v skladu s pravili poslovanja združenja in druge 
naloge, za izvrševanje katerih ga lahko s pogodbo pooblasti 
agencija. Agencija ne more na podlagi navedenega pooblastila 
prenesti na združenje nalog, ki so v njeni pristojnosti in nalog, 
povezanih z javnimi pooblastili. 

(5) V kolikor združenje opravlja tudi naloge za izvrševanje katerih 
ga v skladu z določbami prejšnjega odstavka pooblasti agencija, 
mora spremembe in dopolnitve splošnih aktov združenja kot tudi 
aktov iz tretjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na 
izvrševanje teh nalog, potrditi agencija. 

(6) Združenje mora najmanj dvakrat letno poročati agenciji o 
svojem delu. Agencija lahko od združenja zahteva dodatne 
informacije o delovanju združenja.«. 
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60. člen 

V drugem odstavku 133. člena se število „206" nadomesti s 
številom „204". 

61. člen 

Na koncu drugega odstavka 143. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 

»Borzno posredniška družba sme sprejemati pisna naročila strank 
v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in za račun borzno 
posredniške družbe sprejemajo naloge strank le, če ima vsaka 
od teh pravnih oseb sklenjeno pogodbo iz tretjega odstavka 138. 
člena tega zakona zgolj z eno borzno posredniško družbo. 

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

"(5) Pravne osebe, ki v imenu in za račun borzno posredniške 
družbe sprejemajo naloge strank, morajo te storitve opravljati v 
imenu in za račun samo ene borzno posredniške družbe, sicer 
se šteje, da te osebe opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi 
papirji iz 1. točke prvega odstavka 73. člena tega zakona. 

(6) Borzno posredniška družba mora naročila strank, ki so jih 
stranke posredovale po telefonu oziroma ustno, snemati, ter tako 
zapisana naročila hraniti 5 let. Splošni pogoji poslovanja borzno 
posredniške družbe morajo vsebovati določbo, da se naročila, ki 
jih stranke posredujejo po telefonu oziroma ustno, snemajo". 

62. člen 

Za tretjim odstavkom 146. člena se dodajo novi četrti, peti in šesti 
odstavek, ki se glasijo: 

»(4) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke 
pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, glede na: 

1. višino nakupne oziroma prodajne cene, in 

2. višine drugih stroškov nakupa oziroma prodaje vrednostnega 
papirja ter stroškov izpolnitve obveznosti iz sklenjenega nakupa 
oziroma prodaje vrednostnega papirja, in 

3. hitrost izpolnitve nakupnega oziroma prodajnega naročila, in 

4. hitrost in zanesljivost izpolnitve obveznosti iz sklenjenega posla 
nakupa oziroma prodaje vrednostnega papirja, in 

5. mesto sklenitve posla (njegovo likvidnost, transparentnost, 
reguliranost), in 

6. raven varnosti investitorjev, in 

7. druge pogoje, ki so borzno posredniški družbi znani, ali bi ji 
morali biti znani. 

(5) Borzno posredniška družba mora o vseh poslih nakupa 
oziroma prodaje tržnih vrednostnih papirjev, ki jih je sklenila izven 
organiziranega trga zaradi izvršitve naročila stranke, na dan 
sklenitve posla poročati borzi oziroma organizatorju trga 
vrednostnih papirjev, ki te podatke dnevno objavlja na sistemu 
elektronskega obveščanja. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je borzno 
posredniška družba dolžna poročati le o tistih poslih nakupa 
oziroma prodaje vrednostnih papirjev, katerih vrednost 
posameznega posla znaša najmanj 500.000 tolarjev. 

(7) Podrobnejšo vsebino in način poročanja borzno posredniških 
družb ter objave iz prejšnjega odstavka tega člena predpiše 
agencija. 

63. člen 

Za 146. členom se doda nov 146. a člen, ki se glasi: 

"Veljavnost omejenih naročil strank 
146. a člen 

(1) Omejeno naročilo je naročilo, pri katerem stranka določi: 
ceno po kateri mora borzno posredniška družba izvršiti 
naročilo za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev ali 
najvišjo ceno po kateri sme borzno posredniška družba še 
kupiti vrednostni papir oziroma najnižjo cene po kateri sme 
borzno posredniška družba še prodati vrednostni papir. 

(2) Pri omejenem naročilu stranka določi čas veljavnosti naročila, 
ki se šteje od dneva, ko ga je borzno posredniška družba prejela. 
Če stranka roka veljavnosti omejenega naročila ne določi, se 
šteje, da naročilo velja, dokler ga stranka ne prekliče". 

64. člen 

V četrtem odstavku 147. člena se besedilo "za svoj račun ali za 
račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi" nadomesti z 
besedilom " za svoj račun, za račun osebe, ki je povezana z 
borzno posredniško družbo, za račun zaposlenega pri borzno 
posredniški družbi ali za račun osebe, ki je povezana z zaposlenim 
pri borzno posredniški družbi". 

65. člen 

Drugi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom, ki ga je dala 
posamezna stranka, borzno posredniška družba ne sme vnesti 
nasprotnega naročila za nakup oziroma prodajo vrednostnih 
papirjev za račun ene od naslednjih oseb: 

1. za račun druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, 

2. za račun stranke, za katero opravlja storitve gospodarjenja z 
vrednostnimi papirji, 

3. za svoj račun, 

4. za račun osebe, ki je povezana z borzno posredniško družbo, 

5. za račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi, ali 

6. za račun osebe, ki je povezana z zaposlenim pri borzno 
posredniški družbi oziroma z zaposlenim v organizacijskem 
oddelku banke, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, 
z namenom, da pride do sklenitve posla z uskladitvijo pogojev 
ponudbe oziroma povpraševanja za račun te stranke s pogoji 
povpraševanja oziroma ponudbe za račun navedenih oseb.". 

66. člen 

V drugem odstavku 149. člena se besedilo "za svoj račun oziroma 
za račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi" nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: "za svoj račun, za račun osebe, ki je 
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povezana z borzno posredniško družbo, za račun zaposlenega 
pri borzno posredniški družbi ali za račun osebe, ki je povezana 
z zaposlenim pri borzno posredniški družbi.« 

67. člen 

V 157. členu se za besedilom »identiteto stranke« doda besedilo, 
ki se glasi: »in pridobiti predpisane podatke«. 

68. člen 

V drugem odstavku 169. člena se za besedilom »netržne 
vrednostne papirje« doda besedilo, ki se glasi: »ali v standardizirane 
izvedene finančne instrumente, razen izvedenih finančnih 
instrumentov na blago.«. 

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

»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko 
borzno posredniška družba naloži denarna sredstva dobro 
poučenega investitorja tudi v netržne izvedene finančne 
instrumente, če se pogodbeni stranki za takšne naložbe izrecno 
pisno dogovorita.«. 

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo 
»papirje« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma v izvedene finančne 
instrumente«. 

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

69. člen 

V 179. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka je 
borznoposredniška družba agenciji na njeno zahtevo dolžna 
sporočiti tudi zaupne podatke". 

70. člen 

Prvi odstavek 181. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Agencija pri izvajanju nalog iz tega zakona sodeluje z Banko 
Slovenije, Agencijo za zavarovalni nadzor, inšpekcijskimi organi 
ministrstva, pristojnega za finance in organi v sestavi ministrstva 
za finance. Navedeni organi morajo na podlagi obrazložene 
zahteve posameznega organa temu posredovati vse podatke, 
informacije in dokumentacijo, ki so jih pridobili pri izvajanju svoje 
nadzorne funkcije, in jih ta potrebuje v postopku opravljanja nalog 
nadzora, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj, pri odločanju v 
drugih posamičnih zadevah ter za preprečevanje in odkrivanje 
kršitev prepovedi uporabe notranjih informacij in tržnih 
manipulacij". 

71. člen 

Za 181. členom se doda nov 181. a člen, ki se glasi: 

"Sodelovanje agencije z državnimi organi in 
organizacijami z javnimi pooblastili" 

181. a člen 

(1) Agencija in državni organi, ki niso navedeni v prvem odstavku 
181. člena tega zakona, pri izvajanju svojih nalog medsebojno 
sodelujejo z izmenjavo, posredovanjem in pridobivanjem podatkov, 
informacij in dokumentacije. 

(2) Agencija lahko od nosilcev javnih pooblastil zahteva podatke, 
informacije in dokumentacijo, ki jo potrebuje v zvezi z opravljanjem 
svojih nalog. Nosilec javnega pooblastila mora zahtevane podatke, 
informacije in dokumentacijo poslati agenciji brez odlašanja, 
najkasneje pa v 15 dnevih od prejema obrazložene zahteve. 

(3) Agencija, državni organi iz prvega odstavka in nosilci javnih 
pooblastil ter njihovi delavci oziroma javni uslužbenci smejo 
podatke, informacije in dokumentacijo, ki so jo pridobili po prvem 
ali drugem odstavku tega člena, uporabljati samo za namene, 
določene s tem zakonom.". 

72. člen 

Naslov 182. člena se spremeni tako, da se glasi: »Obdelava 
podatkov, pridobivanje in posredovanje informacij". 

V prvem odstavku se za besedo "pristojna" doda beseda 
"pridobivati". 

V 2. točki drugega odstavka se za besedami »borzno posredniških 
družb« doda besedilo »(ime in priimek ter stalno prebivališče, 
firmo zaposlitve, funkcije, ki jih opravljajo v drugih institucijah ali 
gospodarskih subjektih, podatki o udeležbi v kapitalu v 
gospodarskih družbah) «. 

5. točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"5. poslih iz 277. člena tega zakona in pojasnila, podatki ter 
dokumentacija iz 278. člena tega zakona;" 

V12. točki drugega odstavka se za besedo »članic« doda besedilo, 
ki se glasi: „oziroma tujih držav". 

V tretjem odstavku se za besedilom »sme agencija posredovati«, 
doda besedilo, ki se glasi: 
»na podlagi pisne obrazložene zahteve«. 

4. točka se spremeni tako, da se glasi: 

"4. sodišču, policiji, državnemu tožilstvu in drugim državnim 
organom, če jih potrebujejo v drugem postopku, ki jih vodijo v 
okviru svojih pristojnosti;". 

Doda se nova 6. točka, ki se glasi: 

„6. Ministrstvu za finance, če jih to potrebuje za sprejemanje 
zakonskih in podzakonskih predpisov, vodenje statistike ali 
vodenje strategije na področju finančnega sistema in na področju 
davkov, pri čemer zanj velja dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
najmanj v obsegu, kot je določen v prvem odstavku 303. člena 
tega zakona;". 

Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo: 
»V zahtevi iz prvega stavka se mora navesti zakonska pristojnost 
za pridobitev podatkov.«. 

Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

"Ti podatki se lahko uporabijo samo za namen, za katerega je bilo 
dano omenjeno dovoljenje. 

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili iz prvega 
odstavka 181. člena tega zakona smejo podatke, informacije in 
dokumentacijo iz 5. točke drugega odstavka tega člena uporabljati 
samo za namene preprečevanja, odkrivanja ali dokazovanja 
zlorabe notranjih informacij in tržnih manipulacij". 
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V petem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi: 

»3. Ministrstva za finance, če jih to potrebuje za sprejemanje 
zakonskih in podzakonskih predpisov, vodenje statistike ali 
vodenje strategije na področju finančnega sistema in na področju 
davkov, pri čemer zanj velja dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
najmanj v obsegu, kot je določen v prvem odstavku 303. člena 
tega zakona.". 

Dodajo se novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

"(6) Agencija lahko v primeru, če so v zvezi s poslom z 
vrednostnimi papirji ali določeno osebo podani razlogi za sum 
kršitve prepovedi uporabe notranjih informacij, uvede postopek 
nadzora ali uvede postopek o prekršku tudi na obrazloženo pisno 
zahtevo sodišča, državnega tožilstva, Policije, Banke Slovenije, 
agencije za zavarovalni nadzor, Urada RS za preprečevanje 
pranja denarja, Borze vrednostnih papirjev, klirinško depotne 
družbe ali pristojnega nadzornega organa države članice 
Evropske unije. 

(7) Agencija mora obveščati Evropsko Komisijo in nadzorne 
organe drugih držav članic o imenih oseb oziroma organov, katerim 
se sme posredovati podatke iz drugega odstavka tega člena. 

(8) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da obstajajo razlog 
za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, mora to naznaniti pristojnemu državnemu 
organu". 

73. člen 

Za 182. členom se doda novi 182. a člen, ki se glasi: 

i 
"Mednarodno sodelovanje 

182. a člen 

(1) Agencija lahko v zvezi z izvrševanjem svojih nalog pristojne 
organe držav članic Evropske unije, pristojne organe tujih držav 
in mednarodne organizacije zaprosi za določene podatke, 
informacije in dokumentacijo oziroma za izvršitev ukrepov iz 
njihove pristojnosti. 

(2) Agencija lahko na lastno pobudo ali na podlagi obrazloženega 
pisnega zaprosila, posreduje pridobljene podatke, informacije in 
dokumentacijo pristojnim organom držav članic Evropske unije in 
mednarodnim organizacijam na podlagi zakona, mednarodne 
pogodbe oziroma pravnega akta ali odločitve, sprejetih v okviru 
mednarodne organizacije, na katere je Republika Slovenija prenesla 
izvrševanje dela suverenih pravic, pristojnim organom tujih držav 
pa na podlagi in ob pogoju dejanske vzajemnosti. Če gre za 
podatke, informacije in dokumentacijo, ki jo je agencija pridobila 
od državnih organov iz prvega odstavka 181. člena ali prvega 
odstavka 181. a člena tega zakona, mora agencija pred 
posredovanjem teh podatkov, informacij in dokumentacije pridobiti 
njihovo soglasje. Agencija lahko na podlagi obrazloženega pisnega 
zaprosila pristojnih organov držav članic Evropske unije, pristojnih 
organov tujih držav in mednarodnih organizacij izvrši tudi določene 
ukrepe iz svoje pristojnosti. 

(3) Pred posredovanjem osebnih podatkov organom iz prejšnjih 
odstavkov tega člena (uporabnikom) agencija pridobi potrdilo 
pristojnega organa Republike Slovenije, da ima država, v katero 
se podatki iznašajo, urejeno ustrezno raven varstva osebnih 
podatkov, ki vključuje tudi tuje državljane in da bo ta organ 
(uporabnik) uporabil osebne podatke samo za namene, določene 
s tem zakonom. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se lahko 
z mednarodno pogodbo določijo drugačni pogoji in način 
sodelovanja." 

(5) Agencija, katere zahteva za posredovanje podatkov, informacij 
in dokumentacije je bila v nasprotju z določbami prejšnjih 
odstavkov zavrnjena ali ni bila v ustreznem roku upoštevana, 
lahko o tem obvesti Odbor Evropskih regulatorjev vrednostnih 
papirjev.«. 

74. člen 

V 191. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

„(4) Revizor mora agenciji na njeno zahtevo posredovati tudi 
druge podatke, ki jih agencija potrebuje pri opravljanju nadzora 
nad borzno posredniško družbo v skladu s tem zakonom. Glede 
posredovanja podatkov po prejšnjem stavku za revizorja ne velja 
dolžnost varovanja zaupnih podatkov. Podatke iz prvega stavka 
sme agencija uporabiti samo za namene, zaradi katerih so bili 
pridobljeni.". 

75. člen 

V 2. točki prvega odstavka 192. člena se beseda "uspeha" 
nadomesti z besedama "poslovnega izida". 

V 3. točki prvega odstavka se besedi "finančnih tokov" nadomestita 
z besedama "finančnega izida". 

Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi: 

"4. izkazu gibanja kapitala". 

Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 5. do 10. točka. 

76. člen 

V prvem odstavku 193. člena se za besedama »enkrat mesečno,« 
dodajo besede •> oziroma v elektronski obliki na sistemu 
elektronskega obveščanja,", besedi " na skupščini" pa se 
nadomestita z besedama "letnega poročila". 

77. člen 

V prvem odstavku 194. člena se za besedilom »v zvezi z 
vrednostnimi papirji,« doda besedilo "oziroma, ki se nanašajo na 
razpolaganje z vrednostnimi papirji,«. 

78. člen 

V 3. točki 198. člena se za besedilom „oziroma delnic borzno 
posredniške družbe" doda besedilo „o spremembah teh 
imetnikov". 

V 6. točki se beseda „spremembi" nadomesti z besedilom 
„imenovanju in razrešitvi". 

Za 9. točko se dodajo nove 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka, 
ki se glasijo: 

»10. o sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
11. o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem 
prenehanju podružnice oziroma spremembah vrste poslov, ki jih 
opravlja podružnica, 
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12. o vsaki načrtovani spremembi kapitala borzno posredniške 
družbe za 25% oziroma več, 
13. o naložbah v druge borzno posredniške družbe oziroma 
pravne osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, 
14. o povezanih osebah borzno posredniške družbe, 
15. o članstvu zaposlenih in članov uprave borzno posredniške 
družbe v nadzornih svetih oziroma upravnih organih drugih pravnih 
oseb, 
16. o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na varno in skrbno 
poslovanje borzno posredniške družbe". 

79. člen 

V prvem odstavku 205. člena se črtata 2. in 4. točka. Dosedanja 
3. točka postane 2. točka, dosedanje 5. do 8. točka postanejo 3. 
do 6. točka. 

Za 8. točko, ki postane 6. točka, se dodata novi 7. in 8. točka, ki se 
glasita: 

"7. če borzno posredniška družba nima vsaj enega člana uprave, 
kot odgovorne osebe za poslovanje borzno posredniške družbe 
in v roku 6 mesecev od razrešitve enega od dveh članov uprave 
ne izpolni pogojev iz prvega odstavka 85. člena tega zakona, 

8. borzno posredniška družba omogoča, da se denarna sredstva 
ali vrednostni papirji ene stranke, brez njenega soglasja oziroma 
vednosti, uporabijo za izpolnitev obveznosti druge stranke". 

80. člen 

Za 205. členom se doda nov 205. a člen, ki se glasi: 

»Javna objava podatkov 
205. a člen 

(1) Agencija lahko v primeru, ko obstaja velika verjetnost, da bi 
okoliščine, ki so razlog za začasno prepoved opravljanja storitev 
ali za odvzem dovoljenja borzno posredniški družbi povzročile 
bistveno škodo premoženju njenih strank, z odločbo o začasni 
prepovedi opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
oziroma z odločbo o odvzemu dovoljenja naloži borzno posredniški 
družbi, da le ta najkasneje naslednji dan po vročitvi odločbe in še 
pred njeno pravnomočnostjo, javno objavi podatke, za katere 
agencija presodi, da so pomembni za vlagatelje in uporabnike 
storitev borzno posredniške družbe. 

(2) Agencija v odločbi navede podatke iz prejšnjega odstavka, ki 
jih mora borzno posredniška družba javno objaviti. 

(3) Borzno posredniška družba javno objavi podatke iz prvega 
odstavka na način, kot je določen v prvem odstavku 66. b člena 
tega zakona. Stroški objave bremenijo borzno posredniško 
družbo.V kolikor borzno posredniška družba podatkov ne objavi 
sama, jih na njene stroške objavi agencija.". 

81. člen 

Za 208. členom se doda nov 208. a člen, ki se glasi: 

»Prenehanje opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji 

208. a člen 

(1) Borzno posredniška družba, ki ji je agencija odvzela dovoljenje 
za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora 

prenehati z opravljanjem teh poslov takoj, ko ji je vročena odločba 
agencije o odvzemu dovoljenja. 

(2) Borzno posredniška družba mora v petih delovnih dneh po 
vročitvi odločbe agencije opraviti ustrezen postopek zbiranja 
ponudb borzno posredniških družb, ki izpolnjujejo pogoje za 
prevzem opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji za 
stranke borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega 
člena in so pripravljene sprejeti opravljanje storitev za te stranke. 

(3) Borzno posredniška družba mora poziv za stavljenje ponudb 
iz prvega odstavka tega člena nasloviti na vse borzno 
posredniške družbe, ki opravljajo posamezne vrste storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih je za svoje stranke opravljala 
borzno posredniška družba iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če borzno posredniški družbi ponudita opravljanje storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji za njene stranke dve ali več borzno 
posredniških družb (ponudniki), mora borzno posredniška družba 
pri izbiri ponudnika ravnati izključno v interesu strank. 

Borzno posredniška družba lahko izbere tudi več ponudnikov, če 
bo na posameznega ponudnika prenesla drugačno vrsto storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji, pod pogojem, da je takšna izbira za 
stranko ugodnejša. 

(5) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka in izbran 
ponudnik, morata skleniti pogodbo o prenosu opravljanja storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji za stranke borzno posredniške 
družbe iz prvega odstavka tega člena na drugo borzno 
posredniško družbo, pri čemer rok v katerem se bo opravil prenos 
opravljanja storitev, ne sme biti daljši od enega meseca od vročitve 
odločbe o odvzemu dovoljenja iz prvega odstavka. 

(6) Od vročitve odločbe agencije o odvzemu dovoljenja do 
nastopa pravnih posledic prenosa opravljanja storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji na drugo borzno posredniško družbo sme 
borzno posredniška družba opravljati le posle, s katerimi ni 
mogoče odlašati. 

(7) Za posle, s katerimi ni mogoče odlašati se štejejo posli v zvezi 
z izplačili vrednostnih papirjev strank, ki se ne strinjajo s prenosom 
opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji na izbranega 
ponudnika, in posli, zaradi katerih bi, če jih borzno posredniška 
družba ne bi opravila, za premoženje obstoječih strank nastala 
škoda. 

(8) Borzno posredniška družba, ki ji je agencija vročila odločbo o 
odvzemu dovoljenja, mora agencijo tekoče obveščati o: 

1. vseh poslih iz prejšnjega odstavka tega člena, 

2. o izstavitvi ponudb in izbiri ponudnika, 

3. o vseh aktivnostih, ki se nanašajo na prenos opravljanja storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(9) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka mora v dveh 
mesecih po prenosu opravljanja storitev na drugo borzno 
posredniško družbo izbrisati dejavnost opravljanja storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji iz sodnega registra. 

(10) Borzno posredniška družba mora agenciji predložiti fotokopijo 
pogodbe iz petega odstavka tega člena, vpis izbrisa dejavnosti iz 
sodnega registra in drugo dokumentacijo, če jo agencija zahteva.". 
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82. člen 

V 210. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka so agenciji dolžne 
predložiti vse zahtevane listine in podatke, ki jih agencija zahteva 
v skladu z namenom nadzora". 

83. člen 

V 211. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Odredba se vroči tudi Tržnemu inšpektoratu Republike 
Slovenije". 

84. člen 

Naslov 212. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Drugi ukrepi nadzora in likvidacijski razlog«. 

V prvem odstavku 212. člena se beseda "drugega" nadomesti z 
besedo "prvega", beseda lega" pa s številom" 211." 

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"(3) Če samostojni podjetnik posameznik, pri katerem se opravlja 
nadzor, ne ravna po odredbi iz 211. člena tega zakona, izda 
agencija odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za izbris iz 
registra samostojnih podjetnikov oziroma iz sodnega registra. Na 
podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega stavka se samostojni 
podjetnik posameznik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov 
oziroma iz sodnega registra. 

(4) Če fizična oseba ne ravna v skladu z odredbo iz 211. člena 
tega zakona, agencija zoper njo uvede postopek o prekršku". 

85. člen 

Četrti odstavek 213. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Za organiziranje trgovanja iz tretjega odstavka tega člena se 
šteje javno ponujanje prodaje vrednostnih papirjev, povezovanje 
ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih z izstavljanjem 
vabil javnosti k oddaji ponudb za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev, ki ima za posledico sklenitev pogodbe, 
oziroma vsako drugačno zagotavljanje pogojev za povezovanje 
ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Določbe prvega odstavka ne veljajo za Kapitalsko družbo 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja d.d. in Slovensko 
odškodninsko družbo d.d., v kolikor ti družbi prodajata vrednostne 
papirje, ki sestavljajo njune naložbe, na podlagi zanju 
zavezujočega, zakonsko predpisanega javnega razpisa.«. 

86. člen 

Za drugim odstavkom 215. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se z 
vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na enem od organiziranih 
trgov vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, sme trgovati tudi 
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev držav članic Evropske 
unije". 

Za tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda novi 
peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena, se v 
primeru, ko izda izdajatelj vrednostne papirje, ki z že izdanimi 
vrednostnimi papirji tvorijo isti razred, z novo izdanimi vrednostnimi 
papirji lahko organizirano trguje tudi na organiziranih trgih držav 
članic Evropske unije.«. 

87. člen 

V prvem odstavku 219. člena se znesek »10.000.000« nadomesti 
z zneskom »100.000.000«. 

88. člen 

Prvi odstavek 220. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Delničarji borze so lahko Republika Slovenije in Banka Slovenije 
ter borzno posredniške družbe, javne družbe, banke, 
zavarovalnice, investicijski skladi in družbe za upravljanje po 
ZISDU-1, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v državi članici 
Evropske skupnosti. 

Podrobnejši postopek, pogoje in dokumentacijo, ki je potrebna v 
zvezi s spremembo lastništva borze predpiše minister, pristojen 
za finance, na podlagi predhodnega mnenja agencije." 

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

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, 
je lahko posredno ali neposredno imetnik več kot 10% vseh delnic 
borze druga pravna oseba, ki ima dovoljenje pristojnega organa 
za organiziranje trgovanja na organiziranih trgih vrednostnih 
papirjev, v naslednjih primerih: 

1. če je namen takšnega lastništva dolgoročno strateško in 
statusno povezovanje organiziranih trgov na področju 
evropske unije, 

2. če bo takšno povezovanje: 
imelo pozitivne učinke na razvoj trga vrednostnih papirjev 
na območju Republike Slovenije, 
povečalo varnost vlagateljev, med drugim tudi pri izpolnitvi 
obveznosti iz poslov nakupov in prodaj vrednostnih 
papirjev, sklenjenih na borzi, 
povečalo transparentnost, učinkovitost in integriteto 
borze, 

3. če takšno povezovanje ne bo: 
- Imelo negativnih posledic na javni ali makroekonomski 

interes oziroma stopnjo konkurenčnosti gospodarstva v 
Republiki Sloveniji, 
oteževalo ali onemogočalo nadzor agencije, 

4. če za pridobitev več kot 10% vseh delnic borze: 
pridobi soglasje najmanj 90 % vseh delničarjev borze, ki 
imajo glasovalno pravico, in 
pridobi dovoljenje agencije. 

(4) Podrobnejši postopek, pogoje in dokumentacijo, ki je potrebna 
kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih pogojev predpiše minis- 
ter, pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja ministra, 
pristojnega za gospodarstvo in agencije. 
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(5) Pred izdajo dovoljenja pravni osebi iz tretjega odstavka tega 
člena, za pridobitev več kot 10% vseh delnic borze, mora agencija 
pridobiti mnenje Vlade Republike Slovenije o javnem oziroma 
makroekonomskem interesu v zvezi s predlaganim povezovanjem 
in oceni njegovega vpliva na stopnjo konkurenčnosti gospodarstva 
v Republiki Sloveniji ter mnenje borze o izpolnjevanju pogojev iz 
1. in 2. točke tretjega odstavka tega člena. 

(6) Agencija izda dovoljenje iz druge alinee 4. točke tretjega 
odstavka tega člena na podlagi vložene zahteve pravne osebe iz 
tretjega odstavka tega člena, če je iz dokumentacije priložene 
zahtevi in iz mnenja Vlade Republike Slovenije ter borze iz petega 
odstavka tega člena razvidno, da so izpolnjeni predpisani pogoji. 

Dosedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek. 

89. člen 

2. točka petega odstavka 222. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"2. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi z naklepom storjenih 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ali zaradi 
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: 
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, 
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, 
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne 
nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz 
kazenske evidence". 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
"(7) Podatke iz 2. točke petega odstavka 222. člena agencija 
pridobi od kandidata za člana uprave borze, lahko pa jih pridobi iz 
kazenske evidence". 

90. člen 

2. točka prvega odstavka 224. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"2. če je bil član uprave pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja iz 2. točke petega odstavka 222. člena tega zakona, ki še 
ni bilo izbrisano iz kazenske evidence;". 

91. člen 

V 226. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Agencija določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati delniška družba, 
da pridobi dovoljenje iz prvega odstavka 216. člena tega zakona.". 

92. člen 

Črta se 232. člen. 

93. člen 

V prvem odstavku 233. člena se črta beseda »posamezno«. 

V drugem odstavku se besedilo »posamezne vrste kotacij« 
nadomesti z besedilom »borzno kotacijo«. 

94. člen 

V prvem odstavku 234. člena se črta beseda »posamezno«. 

V1. točki drugega odstavka se za besedo »kotacijo« doda besedilo 
»oziroma osnutek prospekta v elektronski obliki". 

95. člen 

Prvi odstavek 236. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Borza mora odločitev o sprejemu vrednostnega papirja v 
kotacijo objaviti na borzno informacijskem sistemu oziroma preko 
medija, ki omogoča obveščenost najširše javnosti, najpozneje tri 
dni po odločitvi.". 

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

"(2) Borza omogoča brezplačen dostop do objavljenih obvestil iz 
prvega odstavka tega člena na spletnih straneh, katerih naslov je 
za vsak trgovalni dan objavljen skupaj z uradno tečajnico v 
dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije". 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

96. člen 

V prvem odstavku 237. člena se dodajo nove 4., 5., 6.,7. in 8. 
točka, ki se glasijo: 

"4. če je v sodni register pri izdajatelju vpisan sklep skupščine o 
umiku delnic z organiziranega trga, 

5. če so bili vrednostni papirji sprejeti v kotacijo na podlagi 
neresničnih oziroma napačnih podatkov, 

6. v primeru obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev: 
če nastopijo posledice začetka postopka prisilne likvidacije 
oziroma začetka stečajnega postopka nad izdajateljem, 

7. v primeru obveznic, ki so dokončno zapadle in se z njimi ne 
trguje več, 

8. v primeru delnic: če je izdajatelj izbrisan iz sodnega registra". 

Dosedanja 4. točka postane 9. točka. 

97. člen 

Za prvim stavkom prvega odstavka 239. člena se doda nov drugi 
stavek, ki se glasi: 

"Izdajatelj lahko prospekt za borzno kotacijo predloži v elektronski 
obliki.". 

98. člen 

Na koncu drugega odstavka 240. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 

»Izdajatelj lahko izroči prospekt v obliki brošure ali v elektronski 
obliki, na način, ki ga predpiše agencija. Zainteresirana oseba 
sama izbere v kakšni obliki želi prejeti prospekt.«. 
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora izdajatelj 
izvleček prospekta in prospekt ikročiti brezplačno.". 

99. člen 

V naslovu poglavja 13.5. se črta beseda »borzni«. 

100. člen 

Prvi odstavek 244. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Borza mora odločitev o sprejemu vrednostnega papirja na 
prosti trg objaviti na borzno informacijskem sistemu oziroma preko 
medija, ki omogoča obveščenost najširše javnosti, najpozneje tri 
dni po odločitvi". 

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

»(2) Borza omogoča brezplačen dostop do objavljenih obvestil iz 
prvega odstavka tega člena na spletnih straneh, katerih naslov je 
za vsak trgovalni dan objavljen skupaj z uradno tečajnico v 
dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

101. člen 

Za 245. členom se doda nov 245. a člen, ki se glasi: 

»Izključitev iz trgovanja na prostem trgu 
245. a člen 

(1) Borza lahko izključi posamezni vrednostni papir iz trgovanja 
na prostem trgu: 

1. če izdajatelj ali vrednostni papir ne izpolnjujeta pogojev za 
trgovanje na prostem trgu, 

2. če je v sodni register pri izdajatelju vpisan sklep skupščine o 
umiku delnic z organiziranega trga, 

3. če so bili vrednostni papirji sprejeti na prosti trg na podlagi 
neresničnih oziroma napačnih podatkov, 

4. v primeru obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev: 
če nastopijo posledice začetka postopka likvidacije oziroma 
začetka stečajnega postopka nad izdajateljem, 

5. v primeru delnic: če je izdajatelj izbrisan iz sodnega registra, 

6. v drugih primerih, določenih v splošnih aktih borze. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora borza na 
zahtevo agencije trajno ali začasno izključiti posamezen 
vrednostni papir iz prostega trga, če agencija ugotovi, da bi lahko 
nadaljnje trgovanje s tem vrednostnim papirjem na borzi ogrozilo 
delovanje trga vrednostnih papirjev oziroma če je to potrebno 
zaradi zaščite interesov investitorjev". 

102. člen 

248. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Prepoved tržne manipulacije 
248. člen 

(1) Nihče ne sme trgovati oziroma posredovati pri trgovanju s 
finančnimi instrumenti ali opravljati drugih ravnanj oziroma 
aktivnosti, s katerimi bi se oziroma bi se lahko ustvarila napačna 
oziroma zavajajoča predstava pri drugih udeležencih na trgu 
finančnih instrumentov o: 

1. ponudbi ali o povpraševanju po oziroma o ceni ali prometnosti 
posameznega oziroma večih finančnih instrumentov, ali 

2. lastnostih posameznega oziroma večih finančnih 
instrumentov, ali 

3. izdajatelju posameznega oziroma večih finančnih 
instrumentov 

(tržna manipulacija). 

(2) Za tržno manipulacijo iz prvega odstavka tega člena se šteje 
zlasti: 

1. Sklepanje poslov oziroma dajanje naročil za nakup ali 
prodajo finančnega instrumenta oziroma finančnih 
instrumentov: 
ki povzročijo ali bi lahko povzročili zavajajoče ali napačno 
predstavo o ponudbi ali o povpraševanju po ali o ceni 
oziroma prometnosti finančnega instrumenta, ali 

- ki omogoča določeni fizični ali pravni osebi ali več fizičnim 
ali pravnim osebam ki medsebojno sodelujejo, oblikovanje 
cene posameznega ali več finančnih instrumentov, na 
nenormalni oziroma umetni ravni, 

razen če oseba, za račun katere se sklene posel ali oseba, ki 
sklene posel oziroma oseba za račun katere se da naročilo za 
nakup oziroma prodajo finančnega instrumenta, dokaže, da je bil 
posel sklenjen oziroma naročilo za sklenitev posla dano v skladu 
z zakonom in s pravili organiziranega trga; 

2. Sklepanje navideznih poslov o nakupu in prodaji finančnih 
instrumentov oziroma dajanje naročil za takšne posle ali 
kakršna koli druga oblika zavajanja ali prevare; 

3. razširjanje informacij preko medijev ali na drug način, ki 
povzročijo ali bi lahko povzročile napačne ali zavajajoče 
predstave o enem ali več finahčnih instrumentih oziroma 
njihovih izdajateljih, vključno z razširjanjem nepreverjenihV 
govoric in napačnih ali zavajajočih novic, če je oseba, ki je 
razširila te informacije vedela ali bi morala vedeti, da je bila 
informacija napačna ali zavajajoča. Novinarji morajo, skladno 
s pravili stroke in profesionalne etike, oceniti oziroma preveriti 
takšno informacijo preden jo razširijo. 

(3) Za ravnanja oziroma aktivnosti, s katerimi bi se oziroma bi se 
lahko ustvarila napačna oziroma zavajajoča predstava o ponudbi 
ali o povpraševanju po posameznem ali večih finančnih 
instrumentih oziroma o ceni ali prometnosti teh finančnih 
instrumentov, se štejejo zlasti: 
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1. ravnanja osebe ali oseb, ki medsebojno sodelujejo, v zvezi s 
trgovanjem, s katerimi se ustvarja ali se želi ustvariti napačno 
predstavo o aktivnostih, kot so: 

posli, katerih posledica ni resnična sprememba lastništva 
finančnega instrumenta; 
posli, ki se sklenejo na podlagi naročil za nakup in prodajo, ki 
se vnesejo v sistem trgovanja ob istem času oziroma 
zaporedno, ob enaki ceni in enaki količini za račun oseb, ki 
so medsebojno povezane oziroma ki delujejo usklajeno tako, 
da se takšna naročila in nasprotna naročila teh oseb med 
seboj oziroma navzkrižno izvršijo; 
sklepanje večjega števila poslov, ki se javno objavljajo, da se 
ustvari vtis o prometnosti oziroma o gibanju cene finančnega 
instrumenta; 
druge aktivnosti osebe ali več oseb, ki delujejo usklajeno, s 
katerimi te osebe povzročijo ali bi lahko povzročile umeten 
dvig cene določenega finančnega instrumenta, da bi nato po 
tej ceni množično prodajale ta finančni instrument ali drug 
finančen instrument, katere cena je odvisna od cene tega 
finančnega instrumenta; 
umetno povečanje povpraševanja po določenem finančnem 
instrumentu, s katerim se vpliva oziroma želi vplivati na dvig 
njegove cene oziroma ustvarjanje vtisa, da je navidezna 
prometnost razlog za dvig njegove cene; 

2. ravnanje osebe ali oseb, ki medsebojno sodelujejo, da bi si 
zagotovile prevladujoč položaj na strani ponudbe ali povpraševanja 
po finančnih instrumentih, in s tem možnost posrednega ali 
neposrednega vpliva na določitev nakupnih ali prodajnih cen 
oziroma nastanek nepoštenih, neenakih ali manj ugodnih pogojev 
trgovanja. 

3. ravnanja v zvezi s trgovanjem s finančnim instrumentom zaradi 
vplivanja na njegovo ceno: 

da bi se zagotovil prevladujoči položaj na strani ponudbe ali 
povpraševanja po določenem finančnem instrumentu, ki je 
hkrati osnova določenega izvedenega finančnega 
instrumenta, in s tem možnost posrednega ali neposrednega 
vpliva na določitev nakupnih ali prodajnih cen tega izvedenega 
finančnega instrumenta oziroma neenakih ali manj ugodnih 
pogojev trgovanja s tem izvedenim finančnim instrumentom; 

- da bi se zagotovil prevladujoči položaj na strani povpraševanja 
po določenem finančnem instrumentu, in s tem možnost 
navideznega višanja cen tega finančnega instrumenta 
oziroma oblikovanje navideznih cen, po katerih se nato 
zahteva sklenitev poslov s tem finančnim instrumentom; 

4. ravnanja opravljena v zanje značilnih časovnih obdobjih, kot je 
kupovanje oziroma prodajanje finančnih instrumentov tik pred 
koncem trgovalnega dne, s katerimi se zavaja tiste vlagatelje, ki 
sprejemajo naložbene odločitve na podlagi oblikovanih zaključnih 
tečajev finančnih instrumentov; 

5. ravnanja, ki se nanašajo na posredovanje oziroma razširjanje 
zavajajočih informacij ali mnenj o finančnem instrumentu ali 
izdajatelju finančnega instrumenta: 

pridobitev določenega finančnega instrumenta za svoj račun, 
še preden se nakup le-tega priporoči tretji osebi, pri čemer se 
nato tej osebi proda ta finančni instrument po dvigu cene na 
trgu ter s tem doseže dobiček na račun lastnega zavajajočega 
nasveta za nakup; 

- posredovanje oziroma razširjanje napačnih ali zavajajočih 
govoric oziroma informacij o določenem finančnem 
instrumentu ali izdajatelju finančnega instrumenta, po pridobitvi 
takšnega finančnega instrumenta za svoj račun, ki ima za 
posledico dvig cene tega finančnega instrumenta in 

izkoriščenje tako oblikovanih višjih cen za doseganje dobička 
za svoj račun, če se sočasno na primeren in učinkovit način 
javno ne objavi nasprotje interesov povezano s pridobitvijo 
tega finančnega instrumenta; 
razširjanje napačnih ali zavajajočih izjav o dejstvih, ki se 
nanašajo na določen finančni instrument ali izdajatelja; 

(4) Družba, ki je pridobila dovoljenje agencije za organiziranje 
trgovanja s finančnimi instrumenti mora v pravilih za organizirano 
trgovanje ali v drugih aktih, ki so zavezujoči za tržne udeležence, 
določiti pravila, katerih cilj bo preprečitev in odkrivanje primerov 
tržnih manipulacij ter o aktivnostih v zvezi z preprečitvijo in 
odkrivanjem posameznih primerov obveščati agencijo. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo za: 

1. vse aktivnosti, opravljene na območju Republike Slovenije 
oziroma zunaj njenega območja, glede finančnih instrumentov, 
ki so bili uvrščeni na organizirani trg na območju Republike 
Slovenije oziroma v zvezi s katerimi je bila vložena zahteva 
za dovoljenje za organizirano trgovanje oziroma zahteva za 
uvrstitev na ta trg, in 

2. vse aktivnosti, opravljene na območju Republike Slovenije, 
glede finančnih instrumentov, ki so bili uvrščeni na organizirani 
trg v državi članici oziroma v zvezi s katerimi je bila vložena 
zahteva za uvrstitev na ta trg.«. 

103. člen 

Za prvim odstavkom 256. člena se dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

"(2) Ne glede na določbe 83. člena in tretjega odstavka 85. člena 
ZNVP, je agencija zaradi nemotenega izvajanja nadzora po tem 
zakonu, v okviru nadzornih postopkov, ki jih vodi, upravičena v 
vpogled v naslednje podatke, ki jih zahteva od klirinško depotne 
družbe: 
1. podatke o prometu na računih vrednostnih papirjev in 
2. v prej vpisane podatke (zgodovinske podatke): 
- o stanju in prometu na računih vrednostnih papirjev, 

v delniške knjige, ki omogočajo ugotovitev, ali je bila na določen 
datum določena oseba imetnik nematerializiranih 
vrednostnih, 

(3) Klirinško depotna družba mora agenciji omogočiti vpogled v 
zahtevane podatke na način iz prvega odstavka 83. člena ZNVP 
najkasneje v treh delovnih dneh". 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

104. člen 

Za drugim odstavkom 259. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti 
odstavek, ki se glasijo: 

"(3) Poleg agencije opravlja nadzor nad poslovanjem klirinško 
depotne družbe tudi Banka Slovenije z namenom preverjanja, če 
klirinško depotna družba opravlja storitve iz prvega odstavka 
257. člena tega zakona v skladu s tem zakonom. 

(4) Za nadzor iz tretjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 252. člena, 253. člena in 2. točke 254. člena 
tega zakona. 

(5) Banka Slovenije mora obvestiti agencijo o ukrepih nadzora, ki 
jih izreče klirinško depotni družbi". 
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105. člen 107. člen 

V prvem odstavku 260. člena se za 2. točko doda nova 3. točka, 
ki se glasi: 

"3. skrbniške storitve po ZISDU-1,". 

Dosedanja 3. točka postane 4. točka. 

106. člen 

V prvem odstavku 261. člena se pred piko doda besedilo »borza 
vrednostnih papirjev, Republika Slovenija in Banka Slovenije". 

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

"(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, je lahko 
posredno ali neposredno imetnik več kot 10% vseh delnic klirinško 
depotne družbe druga pravna oseba, ki ima dovoljenje pristojnega 
organa za opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe, v 
naslednjih primerih: 

1. če je namen takšnega lastništva dolgoročno strateško in 
statusno povezovanje klirinško depotnih institucij s sedežem 
v državi članici evropske unije, 

2. če bo takšno povezovanje: 
imelo pozitivne učinke na razvoj trga vrednostnih papirjev 
na območju Republike Slovenije, 
povečalo varnost vlagateljev, pri izpolnitvi obveznosti iz 
poslov nakupov in prodaj vrednostnih papirjev, sklenjenih 
na borzi, 
povečalo transparentnost in učinkovitost storitev 
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, 
nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, 

3. če takšno povezovanje ne bo: 
imelo negativnih posledic na javni ali makroekonomski 
interes oziroma stopnjo konkurenčnosti gospodarstva v 
Republiki Sloveniji, 
oteževalo ali onemogočalo nadzor agencije, 

4. če za pridobitev več kot 10% vseh delnic klirinško depotne 
družbe: 

pridobi soglasje najmanj 90 % vseh delničarjev klirinško 
depotne družbe, ki imajo glasovalne pravice, in 
pridobi dovoljenje agencije. 

(4) Podrobnejše pogoje in dokumentacijo, ki je potrebna kot 
dokazilo o izpolnjevanju navedenih pogojev, predpiše minister, 
pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja ministra,' 
pristojnega za gospodarstvo, in agencije. 

(5) Pred izdajo dovoljenja pravni osebi iz tretjega odstavka tega 
člena, za pridobitev več kot 10% vseh delnic klirinško depotne 
družbe, mora agencija pridobiti mnenje Vlade Republike Slovenije 
o javnem oziroma makroekonomskem interesu v zvezi s 
predlaganim povezovanjem in oceni vpliva pridobitve takšnega 
deleža delnic na stopnjo konkurenčnosti gospodarstva v Republiki 
Sloveniji, kot tudi mnenje borze in klirinško depotne družbe glede 
izpolnjevanja pogojev iz 1. oziroma 2. točke tretjega odstavka. 

Agencija izda dovoljenje iz druge alinee 4. točke tretjega odstavka 
tega člena na podlagi vložene zahteve pravne osebe iz tretjega 
odstavka tega člena, če je iz dokumentacije priložene zahtevi ter 
mnenja Vlade Republike Slovenije, borze in klirinško depotne 
družbe iz petega odstavka razvidno, da so izpolnjeni predpisani 
pogoji". 

Za drugim odstavkom 263. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

„(3) Agencija predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati delniška 
družba za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti klirinško 
depotne družbe iz prvega odstavka 258. člena tega zakona.". 

108. člen 

V prvem odstavku 274. člena se pred besedama »ter drugih« 
doda besedilo »o svojih postopkih nadzora". 

109. člen 

Prvi in drugi odstavek 275. člena se spremenita tako, da se glasita: 

"(1) Notranja informacija je vsaka natančna informacija, ki se 
nanaša posredno ali neposredno na enega ali več izdajateljev 
finančnih instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov, 
ki še ni postala dostopna javnosti oziroma ki še ni bila javno 
objavljena, in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno imela 
pomembnejši vpliv na cene teh finančnih instrumentov oziroma 
na ceno iz njih izvedenih finančnih instrumentov. 

(2) V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, pomeni 
notranja informacija vsako natančno informacijo, ki se nanaša 
posredno ali neposredno na enega ali več takšnih izvedenih 
finančnih instrumentov, ki ni bila javno objavljena, in za katero 
uporabniki trgov, na katerih se trguje s takšnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, pričakujejo, da jim bo postala znana v 
skladu s prakso na teh trgih, sprejeto s strani pristojnih nadzornih 
organov, oziroma v skladu s sprejetimi pravili organiziranega 
trgovanja". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Za osebo, ki opravlja storitev sprejema, posredovanje oziroma 
izvršitve naročil v zvezi s finančnimi instrumenti pomeni notranja 
informacija tudi vsako natančno informacijo, ki jo tej osebi pri 
opravljanju navedene storitve posreduje stranka, in ki se nanaša 
posredno ali neposredno na enega ali več izdajateljev finančnih 
instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov, in ki bi, 
če bi bila javno objavljena, verjetno imela pomemben vpliv na 
ceno teh finančnih instrumentov oziroma na ceno iz njih izvedenih 
finančnih instrumentov". 

110. člen 

276. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Nihče ne sme pridobiti finančnih instrumentov ali z njimi 
razpolagati, za svoj račun ali za račun tretje osebe, na podlagi 
notranjih informacij. Prepoved iz prejšnjega stavka velja tudi za 
poskus pridobitve ali razpolaganja s finančnim instrumentom. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka velja za vse osebe, ki so notranje 
informacije pridobile oziroma so jim bile te neposredno dostopne 
zaradi: 

1. članstva v upravnih ali nadzornih organih javne družbe, ki 
je izdajatelj finančnega instrumenta; 

2. udeležbe v kapitalu javne družbe, ki je izdajatelj finančnega 
instrumenta; 
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3. izvrševanja delovnih nalog ter poklicnih nalog ali dolžnosti; 
4. storitve kaznivega dejanja. 

(3) Če ima ali pridobi notranje informacije pravna oseba, se 
prepoved iz prvega odstavka tega člena nanaša tudi na fizične 
osebe, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev za račun te pravne 
osebe. 

(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se 
ne uporabljajo za posle oziroma transakcije, opravljene zaradi 
izpolnitve obveznosti, ki so nastale pri pridobitvi ali odtujitvi 
finančnega instrumenta, če so te obveznosti nastale na podlagi 
pogodbe, sklenjene pred trenutkom, ko je oseba pridobila notranjo 
informacijo. 

(5) Nihče, ki ima notranje informacije ne sme: 

1. teh notranjih informacij razkrivati drugim osebam, razen 
če je takšno razkritje storjeno zaradi izvrševanja običajnih 
delovnih oziroma poklicnih nalog ali dolžnosti; 

2. na podlagi teh informacij priporočati ali kako drugače 
napeljevati tretje osebe k pridobitvi ali razpolaganju s 
katerimikoli finančnimi instrumenti, na katere se te 
informacije nanašajo. 

(6) Borzno posredniška družba ali borzni posrednik, ki ima 
notranje informacije, zlasti ne sme: 

1. kupiti ali vzpodbuditi nakupa finančnega instrumenta, s 
katerim se trguje na organiziranem trgu, za svoj račun ali 
za račun: drugega borznega posrednika, s članom borze 
povezane družbe ali od njega odvisne družbe, uslužbenca 
člana borze ali z njim povezane družbe, na podlagi notranje 
informacije o še ne izvršenem naročilu stranke za nakup 
tega finančnega instrumenta, ki jo član borze ali borzni 
posrednik poseduje, oziroma 

2. prodati ali vzpodbuditi prodajo finančnega instrumenta, s 
katerim se trguje na organiziranem trgu, za svoj račun ali 
za račun oseb iz prejšnje točke, na podlagi notranje 
informacije o še ne izvršenem naročilu stranke za prodajo 
tega finančnega instrumenta, ki jo član borze ali borzni 
posrednik poseduje. 

(7) Prepoved uporabe notranjih informacij, določena v prejšnjih 
odstavkih tega člena, velja tudi za katerokoli drugo osebo, ki ni 
oseba iz 1. do 4. točke drugega odstavka oziroma ki ni oseba iz 
tretjega, petega oziroma šestega odstavka tega člena, in ki zaradi 
poznavanja določenih dejstev ve za notranje informacije, če ta 
oseba ve ali bi morala vedeti, da je informacija za katero ve, 
notranja informacija. 

111. člen 

Za 276. členom se dodata nova 276. a in 276. b člen, ki se glasita: 

"Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije 
276. a člen 

(1) Izdajatelji finančnih instrumentov oziroma fizične in pravne 
osebe, ki nastopajo v njihovem imenu ali za njihov račun, so 
dolžni sestaviti in tekoče obnavljati seznam oseb, ki zanje opravljajo 
delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega pravnega razmerja 
(pogodbe o opravljanju storitev, podjemne pogodbe, ipd.) in ki so 
imele oziroma imajo dostop do določenih notranjih informacij ter 
takšen seznam na njeno zahtevo posredovati agenciji. 

Seznam oseb mora vsebovati najmanj naslednje podatke o osebi: 
1. ime in priimek oziroma firma osebe, 
2. stalno prebivališče oziroma sedež osebe, 
3. enolično identifikacijsko številko oziroma matično številko 

osebe, 
4. firmo in sedež redne zaposlitve osebe, 
5. navedbo delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti, 

ki jih opravljajo za izdajatelja finančnega instrumenta ali za 
osebe, ki nastopajo v imenu ali za račun tega izdajatelja, 

6. navedbo pravnega razmerja, na podlagi katerega oseba 
opravlja naloge oziroma dolžnosti iz 5. točke, 

7. navedbo vrste notranjih informacij do katerih ima oseba dostop 
ter nivo in način dostopa do teh informacij. 

(2) Agencija predpiše pogoje pod katerimi morajo osebe iz prvega 
odstavka tega člena sestaviti in tekoče obnavljati seznam iz prvega 
odstavka tega člena ter način vodenja tega seznama. 

Dolžnosti finančnih analitikov, novinarjev, uslužbencev 
bonitetnih agencij in institucij 

276. b člen 

(1) Fizične ali pravne osebe, kot so na primer finančni analitiki, 
novinarji ali uslužbenci bonitetnih agencij, ki se ukvarjajo z izdelavo 
ali posredovanjem raziskav, študij, ocen ali drugih informacij o 
finančnih instrumentih ali izdajateljih finančnih instrumentov 
oziroma fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdelavo ali 
posredovanju informacij o priporočanju, ali predlaganju naložbenih 
strategij ali drugih informacij, ki se jih namerava javno objaviti ali 
posredovati na kakšen drugačen način, so dolžne s potrebno 
strokovno skrbnostjo zagotoviti, da bodo te informacije pošteno 
predstavljene na način in pod pogoji, predpisanimi v skladu z 
drugim odstavkom tega člena. Poleg tega so te osebe dolžne 
hkrati razkriti tudi morebitno nasprotje interesov v zvezi s finančnimi 
instrumenti, o katerih razširjajo te informacije. 

(2) Agencija s predpisom določi: 
1. kategorije oseb iz prvega odstavka tega člena, ki so 

zavezane k pošteni predstavitvi raziskav ali drugih 
informacij, s katerimi se priporoča naložbena strategija, 

2. način in pogoje pod katerimi lahko osebe iz prvega 
odstavka tega člena posredujejo, razširjajo oziroma 
predstavijo informacije, 

3. način in vsebino razkritja morebitnih nasprotij interesov 
oseb iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Institucije, ki se ukvarjajo z izdelavo ali posredovanjem takšnih 
statističnih podatkov, informacij in ocen, ki imajo velik vpliv na 
finančne trge, morajo takšne podatke, informacije in ocene 
predstaviti na pošten in transparenten način na informacijskem 
sistemu za elektronsko obveščanje". 

112. člen 

Prvi in drugi odstavek 277. člena se spremenita tako, da se glasita: 

"(1) Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije in z njimi 
povezane osebe, morajo agenciji poročati o vsakem poslu, ki je 
predmet poročanja, sklenjenem s finančnimi instrumenti 
zadevnega izdajatelja in s finančnimi instrumenti, izvedenimi iz 
finančnih instrumentov tega izdajatelja. Agencija mora takoj ko je 
to mogoče, zagotoviti oziroma omogočiti javnosti dostop do 
informacij, ki se nanašajo na navedene posle. 

(2) Predmet poročanja iz prvega odstavka tega člena je vsak 
pravni posel, ki je pravni temelj za pridobitev oziroma odtujitev 
finančnega instrumenta izdajatelja, v katerem ima zavezanec za 

poročevalec, št. 91 32 8. november2003 



poročanje iz prejšnjega odstavka tega člena položaj osebe, ki so 
ji neposredno dostopne notranje informacije, in sicer ne glede na 
to ali je posel sklenil za svoj ali za tuj račun in ne glede na to ali je 
bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali izven organiziranega 
trga.". 

Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

"(4) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora obsegati 
naslednje podatke o poslu: 
1. ime in priimek oziroma firma zavezanca za poročanje, 
2. naslov oziroma sedež zavezanca za poročanje, 
3. status zavezanca za poročanje (imetnik kvalificiranega deleža, 
član uprave, član nadzornega sveta, ipd.), 
4. firmo in sedež družbe, izdajatelja vrednostnih papirjev, v kateri 
ima zavezanec položaj osebe, ki so ji neposredno dostopne 
notranje informacije, 
5. zaporedno številko posla na posameznem obrazcu, 
6. oznako vrednostnega papirja, ki se uporablja pri trgovanju, 
7. datum in uro sklenitve posla, 
8. ceno po kateri se je sklenil posel za posamezen vrednostni 
papir, 
9 količino vrednostnega papirja, ki je bila predmet posla, v lotih, ki 
se uporabljajo pri trgovanju, 
10. oznako ali gre za nakup oziroma pridobitev ali za prodajo 
oziroma odtujitev vrednostnega papirja, 
11. ali je zavezanec opravil posel za lasten račun, oziroma ime, 
priimek in naslov ali firmo in sedež, če je zavezanec opravil posel 
za tuj račun, 
12. nasprotno stranko v poslu, 
13. organizirani trg, na katerem je bil posel sklenjen (borza, seg- 
ment trga), oziroma kraj sklenitve posla, če je bil posel sklenjen 
zunaj organiziranega trga, 
14. morebitne opombe v zvezi s poslom, navesti vrsto pogodbe, 
ki je bila podlaga za transakcijo, če to ni bila kupoprodajna pogodba. 

(5) Agencija predpiše kategorije oseb iz prvega odstavka, ki so 
zavezane poročati agenciji, lastnosti poslov na podlagi katerih 
nastane obveznost poročanja in obrazec z navodilom za 
izpolnjevanje obrazca, na katerem morajo zavezanci iz prvega 
odstavka 277. člena tega zakona poročati agenciji o poslih iz 
drugega odstavka tega člena. Zavezanci za poročanje poročajo 
agenciji o poslih iz drugega odstavka najkasneje naslednji dan po 
sklenitvi posla.". 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, 
ki se glasijo: 

"(6) Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije in z njimi 
povezane osebe, morajo objaviti podatke iz četrtega odstavka, z 
izjemo podatkov iz 5., 12. in 14. točke četrtega odstavka tega 
člena. Glede mesta objave se uporabljajo določbe 66. b člena 
tega zakona. 

(7) Vsaka oseba, ki izvaja določene aktivnosti v zvezi s 
posameznim poslom s finančnim instrumentom v okviru svoje 
delovne ali poklicne naloge oziroma dolžnosti, ali oseba, ki izvaja 
te aktivnosti na podlagi pogodbe sklenjene z borzno posredniško 
družbo, in pri svojem delu utemeljeno sumi, da bi posel lahko 
vseboval znake trgovanja na podlagi notranje informacije ali znake 
tržne manipulacije, mora o tem takoj obvestiti agencijo. 

(8) Agencija predpiše način poročanja in obveščanja iz tega člena 
in nekatere elemente vsebine obvestila iz prejšnjega odstavka". 

113. člen 

Prvi odstavek 278. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z namenom preprečiti kršitev uporabe notranjih informacij 
oziroma odkriti takšne kršitve oziroma z namenom preprečiti ali 
odkriti kršitev prepovedi tržnih manipulacij, lahko agencija zahteva 
ustrezna pojasnila, podatke in dokumentacijo od naslednjih oseb: 

1. oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije 
oziroma oseb, ki neposredno sodelujejo pri sprejemanju 
in posredovanju naročil za nakupe in prodaje finančnih 
instrumentov, 

2. izdajateljev vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih v Republiki Sloveniji oziroma na 
organiziranih trgih držav članic s seznama iz tretjega 
odstavka 183. člena tega zakona, 

3. fizičnih in pravnih oseb, ki sprejemajo naročila oziroma 
opravljajo posamezna dejanja v zvezi s posli iz drugega 
odstavka 277. člena tega zakona, 

4. fizičnih in pravnih oseb, ki bi lahko vedele za posamezne 
kršitve prepovedi uporabe notranjih informacij oziroma 
kršitve prepovedi tržnih manipulacij, 

5. zaposlenih in članov uprav pravnih oseb iz prejšnjih točk". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Z namenom preprečiti kršitev uporabe notranjih informacij 
oziroma odkriti takšne kršitve oziroma z namenom preprečiti ali 
odkriti kršitev prepovedi tržnih manipulacij, lahko agencija pri 
oziroma od fizičnih in pravnih oseb, nad katerimi izvaja nadzor na 
podlagi zakonov, navedenih v prvem odstavku 1. člena tega 
zakona: 

1. zahteva dostop do kateregakoli dokumenta in zahteva 
kopijo tega dokumenta, 

2. opravi pregled poslovanja, 
3. zahteva izpiske telefonskih številk na katere je bilo klicano 

oziroma s katerih je bil klican uporabnik telefona, ter 
podatke o prenosu informacij, 

4. jim odredi trajno prekinitev vseh aktivnosti, ki so v 
nasprotju z določbami tega poglavja in 248. člena tega 
zakona, 

5. odredi zaustavitev trgovanja s finančnim instrumentom, 
6. izreka druge ukrepe določene v tem zakonu, 

in lahko vloži predlog sodišču, da odredi začasno prepoved 
izplačila sredstev teh oseb." 

Z namenom preprečiti kršitev uporabe notranjih informacij oziroma 
z namenom preprečiti kršitev prepovedi tržnih manipulacij ali pri 
ugotovitvi takšnih kršitev lahko agencija subjektu nadzora, 
licenciranemu na podlagi tega zakona, ZISDU ali ZISDU-1 
začasno prepove opravljanja storitev oziroma dejavnosti. 

Agencija lahko podatke iz 3. točke zahteva tudi od upravljavca 
telekomunikacijskih sredstev.«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Borza vrednostnih papirjev iz 216. člena tega zakona mora 
na podlagi odredbe iz 5. točke tretjega odstavka, zaustaviti 
trgovanje s finančnim instrumentom, na katerega se odredba 
nanaša". 
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114. člen 

Za 278. členom se dodata nova 278. a in 278. b člen, ki se glasita: 

»Uporaba določb o prepovedi trgovanja na podlagi 
notranjih informacij 

278. a člen 

(1) Določbe 15. poglavja tega zakona se uporabljajo za: 
1. finančne instrumente izdajatelja, s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je javna družba iz 8. člena tega zakona, in 
2. finančne instrumente izdajatelja, s sedežem v državi članici 
Evropske unije ali tuji državi, ki so bili sprejeti v trgovanje na 
organiziran trg vsaj ene države članice Evropske unije ali v 
Republiki Sloveniji, ali za katere je izdajatelj vložil zahtevo za 
izdajo dovoljenja za trgovanje na organiziranih trgih vsaj ene 
države članice Evropske unije ali v Republiki Sloveniji, ne 
glede na to, ali se posel s tem finančnim instrumentom sklene 
na organiziranem trgu ali izven organiziranega trga, 
3. vse aktivnosti opravljene na območju Republike Slovenije 
glede finančnih instrumentov izdajatelja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je javna družba iz 8. člena tega zakona, ki niso bili 
uvrščeni na organiziran trg oziroma v zvezi s katerimi ni bila 
vložena zahteva za dovoljenje za organizirano trgovanje 
oziroma zahteva za uvrstitev na ta trg, 
4. vse aktivnosti, opravljene na območju Republike Slovenije 
oziroma zunaj njenega območja, glede finančnih instrumentov, 
ki so bili uvrščeni na organizirani trg na območju Republike 
Slovenije oziroma v zvezi s katerimi je bila vložena zahteva 
za dovoljenje za organizirano trgovanje oziroma zahteva za 
uvrstitev na ta trg, in 
5. vse aktivnosti, opravljene na območju Republike Slovenije, 
glede finančnih instrumentov, ki so bili uvrščeni na organizirani 
trg v državi članici oziroma v zvezi s katerimi je bila vložena 
zahteva za uvrstitev na ta trg. 

(2) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka tega člena se 
določbe 276. člena tega zakona uporabljajo tudi za finančni in- 
strument izdajatelja, s sedežem v državi članici Evropske unije 
ali tuji državi, s katerim se ne trguje na organiziranem trgu države 
članice Evropske unije oziroma tuje države, in katerega cena je 
odvisna od cene finančnih instrumentov iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena. 

Izjeme glede določenih vrst poslov in trgovanja 
278. b člen 

(1) Določbe 248. člena in 15. poglavja tega zakona se ne 
uporabljajo za posle oziroma transakcije, ki jih sklepa oziroma 
opravlja Banka Slovenije, ministrstvo pristojno za finance v 
Republiki Sloveniji, oziroma drug uradno določen organ ali 
katerakoli oseba v njihovem imenu, zaradi izvajanja denarne 
politike, tečajne politike ali politike upravljanja z javnim dolgom. 

(2) Določbe 248. člena in 15. poglavja tega zakona se ne uporabljajo 
za odkup lastnih delnic v okviru programov odkupov lastnih delnic, 
oziroma če je odkup lastnih delnic izvršen z namenom umika 
delnic. 
(3) Agencija predpiše podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
izdajatelj, da se šteje odkup lastnih delnic iz drugega odstavka za 
izjemo glede uporabe določb 248. člena ter 15. poglavja tega 
zakona.". 

115. člen 

V drugem odstavku 279. člena se znesek "3.700.000" nadomesti 
z zneskom "5.100.000". 

V 3. točki tretjega odstavka se za besedo "skupnosti" doda besedilo 
"in mednarodnih organizacij". 

V 8. točki tretjega odstavka se črta beseda "ne". 

V tretjem odstavku se doda nova 10. točka, ki se glasi: 

"10. terjatve dobro poučenih investitorjev." 

116. člen 

V prvem odstavku 287. člena se za besedo „za" doda besedilo 
"standardizirane izvedene finančne instrumente in". 

117. člen 

V drugem odstavku 293. člena se beseda "obsegati" nadomesti z 
besedilom "poleg podatkov iz prvega odstavka 37. člena Zakona 
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, v nadaljnjem besedilu: 
ZJA) obsegati tudi". 

Doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora agencija v 
roku iz prejšnjega odstavka predložiti v vednost tudi Vladi 
Republike Slovenije." 

118. člen 

4. točka prvega odstavka 297. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"4. je v delovnem razmerju v agenciji". 

Doda se nova 5. točka, ki se glasi: 

"5. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi z naklepom storjenih 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ali zaradi 
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: 
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, 
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, 
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne 
nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz 
kazenske evidence. 

Podatki iz 5. točke se pridobijo od kandidata za člana oziroma 
predsednika strokovnega sveta agencije, lahko pa se jih pridobi 
iz kazenske evidence". 

V drugem odstavku se za besedo "člani" beseda "in" nadomesti 
z vejico, za besedo "sveta" se doda besedilo, ki se glasi: "in 
direktor". 

119. člen 

2. točka 298. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"2. če je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 4. 
točke prvega odstavka 297. člena tega zakona, ki še ni izbrisano 
iz kazenske evidence.". 

Dodata se novi 6. in 7. točka, ki se glasita: 

"6. če se naknadno izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za 
imenovanje, 
7. če ne opravlja nalog, določenih v tem zakonu in poslovniku 
agencije, oziroma jih opravlja nevestno ali nestrokovno". 
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120. člen 

302. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Imenovanje direktorja agencije 
302. člen 

(1) Direktorja agencije imenuje, in razrešuje Vlada Republike 
Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za tinance, za dobo 
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, na podlagi 21. člena 
oziroma prvega odstavka 23. člena ter 50. člena ZJA. 

(2) Minister, pristojen za finance, predlaga Vladi Republike 
Slovenije kandidata za direktorja agencije na podlagi javnega 
natečaja, izvedenega s strani posebne natečajne komisije, ki jo 
imenuje uradniški svet, ki mora biti objavljen najmanj 6 mesecev 
pred potekom mandata obstoječemu direktorju. 

(3) Poleg pogojev za direktorja iz drugega odstavka 19. člena 
ZJA mora oseba, ki je imenovana za direktoija agencije izpolnjevati 
še sledeče pogoje: 

1. ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske 
smeri, 

2. je strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava, 

3. ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja potrebna za 
vodenje poslovanja agencije, 

4. aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, 

5. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, 
storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali 
zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz 
malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne 
poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja 
varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve 
poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, 
povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki 
še niso bila izbrisana iz kazenske evidence. 

Podatke iz 5. točke se pridobi od kandidata za direktorja agencije, 
lahko pa se jih pridobi iz kazenske evidence". 

121. člen 

Za 302. členom se dodata nova 302. a in 302. b člen, ki se glasita: 

"Pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije 
302. a člen 

(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi 
poslovanje agencije in organizira njeno delo. 

(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu 
z določili tega zakona in svojim poslovnikom. 

Pri svojem delu je direktor agencije dolžan varovati poslovne 
skrivnosti agencije in podatke iz prvega odstavka 303. člena tega 
zakona. 

Razlogi za predčasno razrešitev direktorja agencije 
302. b člen 

Direktoija agencije se sme predčasno razrešiti v primerih iz prvega 
odstavka 23. člena ZJA ter dodatno v primerih: 

1. če je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 5. 
točke tretjega odstavka 302. člena tega zakona, ki še ni bilo 

• izbrisano iz kazenske evidence, 

2. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 

3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (303. člen tega 
zakona), 

4. če krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen tega 
zakona) oziroma prepovedi iz prvega odstavka 248. člena tega 
zakona.". 

122. člen 

V prvem odstavku 303. člena se za besedama "delavci agencije" 
doda besedilo "kakor tudi revizorji, strokovnjaki in druge osebe, 
ki za agencijo opravljajo določena dela". 

123. člen 

Drugi odstavek 305. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki, realiziranega v preteklem 
letu, se del izloči v rezerve agencije v višini, določeni s finančnim 
načrtom agencije za leto v katerem je bil presežek realiziran, 
preostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije". 

124. člen 

Drugi odstavek 307. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Do soglasja Vlsfde Republike Slovenije k finančnem načrtu 
agencije se financiranje agencije izvaja po sklepu o začasnem 
financiranju, ki ga sprejme strokovni svet.". 

125. člen 

Za 308. členom se dodata nova 308. a in 308. b člen, ki se glasita: 

"Prekrškovni organ 
308. a člen 

Organ, ki odloča o prekrških in izreka globe po zakonih iz prvega 
odstavka 1. člena tega zakona, v skladu z zakonom, ki ureja 
prekrške, je agencija. 

Postopek o prekršku 
308. b. člen 

(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna 
oseba agencije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške 
in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.. 
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(2) Agencija z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest, podrobneje določi pogoje in način za podelitev in 
prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno 
osebo agencije iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 309. člena tega zakona 
se postopek o prekršku vodi po določilih predpisa, ki ureja 
prekrške. 

(4) Predlog agenciji za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev 
247. člena tega zakona lahko poda agenciji tudi pristojni organ 
borze vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 216. člena tega 
zakona". 

126. člen 

V prvem odstavku 319. člena se črta besedilo »o izdaji dovoljenj 
oziroma soglasij". 

127. člen 

Tretji odstavek 326. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(3) Sklep, proti kateremu ni dovoljeno začeti posebnega postopka 
sodnega varstva se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega 
varstva proti odločbi, razen če je postopek sodnega varstva proti 
sklepu z zakonom izrecno izključen". 

128. člen 

Za 341. členom se doda nov 341. a člen, ki se glasi: 

»Stroški nadzora 
341. a člen 

(1) Kadar agencija opravlja nadzor v skladu z določbami razdelka 
19.6.2. tega zakona, mora subjekt nadzora oziroma druga oseba, 
ki je po določbah tega zakona, ZISDU, ZISDU-1 oziroma ZPre 
dolžna poročati agenciji oziroma jo obveščati o posameznih 
dejstvih in okoliščinah, plačati pavšalno nadomestilo stroškov, ki 
ga določa tarifa agencije. 

(2) Kadar je subjektu nadzora oziroma osebam iz prejšnjega 
odstavka izrečen ukrep nadzora po tem zakonu, mora agenciji 
plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na 
vrsto in obseg kršitev določa tarifa agencije. 

(3) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
agencija z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(4) 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. 

(5) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov". 

129. člen 

Prvi odstavek 343. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Pri opravljanju nadzora nad subjektom nadzora lahko agencija 
opravi tudi pregled poslovanja pravnih oseb, povezanih s 
subjektom nadzora, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem subjekta nadzora.«. 

130. člen 

Prvi odstavek 344. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Pri opravljanju nadzora lahko agencija od subjekta nadzora 
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na 
namen posameznega nadzora pomembne za presojo ali subjekt 
nadzora spoštuje določbe zakonov iz 336. člena tega zakona in 
predpisov izdanih na njihovi podlagi". 

131. člen 

V prvem odstavku 356. člena se pika nadomesti z vejico in se 
doda besedilo: 

"s sklepom pa v primeru, če ugovor zavrže". 

132. člen 

V 358. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Če bi okoliščine, ki so razlog za odvzem dovoljenja lahko 
povzročile bistveno škodo na premoženju strank 
borznoposredniške družbe, lahko agencija z odločbo iz prejšnjega 
odstavka naloži borznoposredniški družbi, da ta najkasneje 
naslednji dan po vročitvi odločbe javno objavi podatke, za katere 
agencija presodi, da so pomembni za vlagatelje in stranke 
borznoposredniške družbe. Če podatkov borznoposredniška 
družba ne objavi sama, jih na njene stroški objavi agencija". 

133. člen 

V 367. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Če bi okoliščine, ki so razlog za odvzem dovoljenja lahko 
povzročile bistveno škodo na premoženju strank 
borznoposredniške družbe, lahko agencija z odločbo iz prejšnjega 
odstavka naloži borznoposredniški družbi, da ta najkasneje 
naslednji dan po vročitvi odločbe javno objavi podatke, za katere 
agencija presodi, da so pomembni za vlagatelje in stranke 
borznoposredniške družbe, če podatkov borznoposredniška 
družba ne objavi sama, jih na njene stroški objavi agencija.". 

134. člen 

V drugem odstavku 373. člena se besedilo" z odločbo" nadomesti 
z besedilom, ki se glasi "s sklepom". 

V četrtem odstavku se besedilo "z odločbo" nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: "s sklepom". 

135. člen 

Za 373. členom se doda nov 373. a člen, ki se glasi: 

"Izvajanje dokazov in odločanje 
373. a člen 

(1) V postopku odločanja o zahtevi lahko agencija izvede tudi 
dokaze, ki jih vložnik ni predlagal, če so ti potrebni za ugotovitev 
dejstev, ki so pomembna za odločitev o zahtevi. 
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Pri tem lahko agencija od vložnika zahteva: 

1. da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni, predloži dodatne 
podatke oziroma listine, 

2. da ji omogoči, da opravi pregled njegovega poslovanja oziroma 
poslovanja z njim povezanih oseb. 

(2) Za pregled poslovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe 342. do 348. člena tega zakona. 

(3) Agencija zavrne zahtevo: 

1. če vložnik v roku, določenem v zahtevi iz 1. točke prvega 
odstavka Agenciji ne predloži zahtevanih podatkov oziroma listin, 
ali 

2. če vložnik odkloni zahtevo Agencije iz 2. točke prvega odstavka 
oziroma kako drugače ovira izvedbo pregleda poslovanja. 

(4) Pred izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve na podlagi dejstev, 
ugotovljenih po prvem odstavku tega člena, oziroma na podlagi 
tretjega odstavka tega člena, mora Agencija vložniku dati možnost, 
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev. 
V primeru iz prejšnjega stavka se smiselno uporablja 314. člen 
tega zakona.«. 

136. člen 

Za drugim odstavkom 374. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»(3) Če je agencija vložnika zahteve po četrtem odstavku 373. a 
člena tega zakona pozvala, da se izjavi o razlogih agencije za 
zavrnitev dovoljenja, rok iz prvega odstavka tega člena za 
odločitev o dovoljenju oziroma soglasju ne teče od vročitve poziva 
do izteka roka za izjavo oziroma do prejema izjave, če je bila ta 
posredovana v roku, določenim s pozivom.«. 

137. člen 

V tretjem odstavku 379. člena se črta zadnji stavek. 

138. člen 

V drugem odstavku 380. člena se beseda »pet«nadomesti z 
besedo »osmih«. 

V petem odstavku se beseda »petih« nadomesti z besedo 
»osmih«. 

139. člen 

1. točka prvega odstavka 381. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»1. borze o: 

zahtevah za sprejem vrednostnega papirja v kotacijo, 
izključitvi vrednostnega papirja iz kotacije na borzi, 
začasni zaustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni 
kotaciji, 
uvrstitvi vrednostnega papirja na prosti trg, 

- izključitvi vrednostnega papirja iz prostega trga ter 
začasni zaustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem na 
prostem trgu.«. 

140. člen 

V prvem odstavku 384. člena se za besedo »prvega« dodata 
besedi »in tretjega«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Ugovor proti odločbi, s katero je borza začasno zaustavila 
trgovanje z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji ter ugovor 
proti odločbi, s katero je borza začasno ali trajno izključila 
vrednostni papir iz kotacije na borzi, ne zadrži izvršitve.«. 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Ugovor proti odločbi, s katero je borza začasno zaustavila 
trgovanje z vrednostnim papirjem na prostem trgu ter ugovor 
proti odločbi, s katero je borza začasno ali trajno izključila 
vrednostni papir iz prostega trga, ne zadrži izvršitve.«. 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

141. člen 

Za 387. členom se doda nov 387. a člen, ki se glasi: 

"Reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki 
387. a člen 

(1) Borzno posredniška družba mora vzpostaviti učinkovito 
shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji na eni strani in njihovimi strankami, s 
katerimi imajo sklenjene pogodbe o borznem posredovanju, 
pogodbe o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji ali druge 
pogodbe, katerih predmet je opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji, na drugi strani. 

Borzno posredniške družbe morajo vzpostaviti interni postopek 
za reševanje pritožb strank. 

(2) Obliko in sestavo razsodišča (na primer: arbitraža, ombuds- 
man, mediacija, konciliacija, odbor za potrošniške pritožbe), način 
ter postopek odločanja določi borzno posredniška družba s svojim 
notranjim aktom ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma 
strokovnem tisku, ki je namenjen vlagateljem. 

(3) Borzno posredniška družba mora v vseh prostorih, v katerih 
posluje s strankami na vidnem mestu objaviti informacijo o shemi 
izvensodnega reševanja sporov ter v splošnih pogojih poslovanja 
svoje stranke, s katerim bo sklenila pogodbo, neposredno ali 
posredno preko pooblaščene osebe seznaniti z vsemi elementi 
sheme izvensodnega reševanja sporov.". 

142. člen 

V prvem odstavku 388. člena se besedi "denarno kaznijo" 
nadomestita z besedo "globo", beseda »prestopek« pa z besedo 
»prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti s zneskom 
»300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom »90.000.000«. 

V 3. točki se besedilo »(22. člen)« nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: »(22. in 23. člen)". 

V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z 
besedo "globo", beseda »prestopek« pa z besedo »prekršek«. 
Znesek »250.000« se nadomesti s številom »30.000«, znesek 
»500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 
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143. člen 146. člen 

V prvem odstavku 389. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« pa z besedo 
»prekršek«. Znesek »1,000.000« se nadomesti z zneskom 
»100.000«, znesek »20,000.000« pa z zneskom »30.000.000«. 

V 3. točki se beseda "tretjega" nadomesti z besedo "četrtega". 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »50.000« se nadomesti z zneskom »10.000«. 

144. člen 

V 390. členu se beseda »prestopek« nadomesti z besedo 
»prekršek«. 

145. člen 

V prvem odstavku 391. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« z besedo 
»prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z zneskom 
»300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom »90.000.000«. 

V 3. točki se besedilo »63. člen« nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: »64. člen«. 

V 4. točki se beseda "treh" nadomesti z besedo "dveh", za 
besedama "64. člena" se črta besedilo "tega zakona", besedilo v 
oklepaju, ki se glasi: "tretji odstavek 63." se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: "prvi odstavek 65. 

V 5. točki se beseda "treh" nadomesti z besedo "dveh". 

7. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»7. če ne objavi nemudoma notranje informacije in pravnega ter 
poslovnega dogodka, ki se tiče javne družbe ali finančnega 
instrumenta in ki bi lahko pomembneje vplival na ceno finančnega 
instrumenta v rokih, z vsebino in na način, določen v predpisu, 
izdanem na podlagi osmega odstavka 66. člena tega zakona in 
ne zagotovi, da so vse notranje informacije, za katere se zahteva 
razkritje javnosti v predpisanem obdobju objavljene tudi na njeni 
spletni strani (prvi odstavek 66. člena);«. 

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi: 
»8. če javno ne objavi informacij iz tretjega odstavka 66. člena 
(peti odstavek 66. člena) in če krši šesti odstavek 66. člena;». 
Dosedanja 8. točka postane 9. točka. 

Dodajo se nove 10., 11., 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo: 
»10. če krši določila 56. člena zakona; 
11. če agenciji ne posreduje poročil, pojasnil, podatkov, 
dokumentacije (277. in 278. člen); 
12. če ne objavi podatke o poslovanju v prvem in tretjem četrtletju 
poslovnega leta v 2 mesecih po končanem obračunskem obdobju 
z vsebino in na način določen v predpisu izdanem na podlagi 
drugega odstavka 65. a člena tega zakona; 
13. če krši določbo 66. a člena tega zakona o javni objavi podatkov 
iz obvestila, v zvezi s predpisom iz šestega odstavka 66. a člena 
zakona; 
14. če krši določbo 66. b člena tega zakona.«. 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 

V prvem odstavku 392. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
z besedo »prekršek«. Znesek »1,000.000« se nadomesti z 
zneskom »100.000«, znesek 2«0,000.000« pa z zneskom 
»30.000.000«. 

V 4. točki se črta besedilo "in vsaki od borzno posredniških družb". 

5. točka se spremeni, tako da se glasi: 

"5. če agenciji ne predloži poročil in informacij iz prvega odstavka 
344. člena;" 

V 6. in 7. točki se beseda »tretjega« nadomesti z besedo 
»osmega«.«. 

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi: 

"8. če ne odpravi kršitev obveznosti poročanja na podlagi odločbe 
agencije iz četrtega odstavka 69. člena zakona.". 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«, znesek »50.000« pa se nadomesti z zneskom 
»10.000«. 

147. člen 

Za 392. členom se doda nov 392. a člen, ki se glasi: 

»Druge hujše kršitve javnih družb 
392. a člen 

Z globo od 300.000 tolarjev do 90.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje javna družba iz 2. točke prvega 
odstavka 8. člena tega zakona, če v zakonskem roku ne zagotovi 
uvrstitve svojih delnic na organiziran trg.«. 

148. člen 

V prvem odstavku 393. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
z besedo »prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z 
zneskom »300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom 
»90.000.000«. 

Na koncu 3. točke se doda besedilo, ki se glasi: 
»in če v predpisanem roku ne obvesti agencijo o tem, da je osebi 
prenehala funkcija člana uprave borzno posredniške družbe 
(dvanajsti odstavek 86. člena)«. 

Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi: 
»4. če sklepa posle v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji in s tem krši določbe tretjega odstavka 94. a 
člena tega zakona; 

Dosedanje 4. do 8. točka postanejo 5. do 9. točka. 

Za 9. točko, ki postane 10. točka, se dodata novi 11. in 12. točka, 
ki se glasita: 

»11. če se v roku ne uskladi z določbami 143. člena zakona; 
12. če na dan izvršitve naročila nakupa oziroma prodaje tržnih 
vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu v 
Republiki Sloveniji, izven organiziranega trga, o tako sklenjenem 
poslu, katerega vrednost znaša najmanj 500.000 tolarjev, ne 
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poroča borzi vrednostnih papirjev oziroma organizatorju 
organiziranega trga (peti in šesti odstavek 146. člena) oziroma 
ne poroča na način in z vsebino predpisano s strani agencije 
(sedmi odstavek 146. člena);". 

Dosedanja 10. točka, ki postane 13. točka se spremeni tako, da 
se glasi: 
»13. če kupi oziroma proda vrednostne papirje na organiziranem 
trgu za svoj račun ali za račun člana uprave borznega člana, 
pooblaščenca člana borze, zaposlenega pri borzno posredniški 
družbi ali za račun z njimi povezanih oseb, kot jih določa 12. člena 
tega zakona, 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);". 

Dosedanje 11. do 14. točka postanejo 14. do 17. točka. 

Za 15. točko, ki postane 18. točka, se doda nova 19. točka, ki se 
glasi: 
»19. če krši določbe 169. člena zakona; 

Dosedanja 16. točka postane 20. točka. 

17. točka, ki postane 21. točka, se spremeni tako, da se glasi: 

"21. če trguje oziroma posreduje pri trgovanju s finančnimi 
instrumenti ali vrši druga ravnanja, katerih namen je pri drugih 
udeležencih na trgu finančnih instrumentov ustvariti napačno 
oziroma zavajajočo predstavo - tržna manipulacija (prvi odstavek 
248. člena zakona;" 

Dosedanje 18. do 22. točka postanejo 22. do 26. točka. 

Dodajo se nove 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. in 37. 
točka, ki se glasijo: 

"27. če omogoča, da se denarna sredstva ali vrednostni papirji 
ene stranke, brez njenega soglasja oziroma vednosti, uporabijo 
za izpolnitev obveznosti druge stranke (kršitev 8. točke prvega 
odstavka 205. člena) in če javno ne objavi podatkov iz drugega 
odstavka 205. a člena; 
28. če krši določbe 208. a člena; 
29. če pred začetkom javne ponudbe ne pridobi dovoljenja agencije 
za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja iz 
44. člena zakona; 
30. če krši določilo 48. člena zakona; 
31. če krši določilo 51. člena zakona; 
32. če krši določilo 100. člena zakona; 
33. če krši določilo o varovanju zaupnih podatkov (177. člen); 
34. če krši določilo o ukrepih za varovanje zaupnih podatkov 
(178. člen); 
35. če krši določilo 247. člena zakona; 
36. če agenciji ne posreduje poročil, pojasnil, podatkov, 
dokumentacije (277. in 278. člen), 
37. če po preteku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona 
nadaljuje s trgovanjem z vrednostnimi papirji oziroma finančnimi 
instrumenti za svoj račun, ne da bi zato pridobila dovoljenje agencije 
(tretji odstavek 159. člena prehodnih določb)" 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 

149. člen 

V prvem odstavku 394. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 

z besedo »prekršek«, znesek »1,000.000« se nadomesti z 
zneskom »100.000«, znesek »20,000.000« pa z zneskom 
»30.000.000«. 

V 20. točki se črta besedilo „in 278. člen". 

Dodata se novi 21. in 22. točka, ki se glasita: 

" 21. če krši določila 111. člena zakona; 
22. če agenciji ne predloži poročil in informacij iz prvega odstavka 
344. člena;" 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »50.000« se nadomesti z zneskom »10.000«. 

150. člen 

V prvem odstavku 395. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
z besedo »prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z 
zneskom »300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom 
»90.000.000«. 

Dodata se novi 1. in 2. točka, ki se glasita: 
»1. če dnevno ne objavi na sistemu elektronskega obveščanja 
podatkov o poslih z vrednostnimi papirji sklenjenih izven 
organiziranega trga (tretji odstavek 61. b člena in četrti odstavek 
146. člena) na način, ki ga predpiše agencija (peti odstavek 61. b 
člena in šesti odstavek 146. člena); 
2. če na koncu dneva ne izračunava enotni tečaj poslov z 
vrednostnimi papirji, sklenjenimi izven organiziranega trga v 
Republiki Sloveniji in ga javno ne objavi (četrti odstavek 61. b 
člena);". 

Dosedanje 1. do 5. točka postanejo 3. do 7. točka. 
• 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »900.000«. 

V tretjem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »1,000.000« se nadomesti z zneskom 
»100.000«, znesek »20,000.000« pa z zneskom »30.000.000«. 

Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda besedilo, ki se 
glasi: "in če agenciji ne predloži poročil in informacij iz prvega 
odstavka 344. člena;" 

V četrtem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«, znesek »50.000« pa se nadomesti z zneskom 
»10.000«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

„(5) Z globo od 300.000 do 90.000.000 tolarjev se za gospodarski 
prekršek kaznuje oseba, ki je organizirala trgovanje oziroma 
organizirala povezovanje ponudbe in povpraševanja po 
vrednostnih papirjih, ne da bi zato pridobila dovoljenje agencije 
(drugi odstavek 216. člena).«. 

151. člen 

V prvem odstavku 396. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
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z besedo »prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z 
zneskom »300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom 
»90.000.000«. 

Doda se nova 1. točka, ki se glasi: 
»1. če agenciji ne omogoči vpogled v zahtevane podatke (256. 
člen);«. 

Dosedanja 1. točka postane 2. točka. 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 

V tretjem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«, znesek »1,000.000« se nadomesti z zneskom 
»100.000«, znesek »20,000.000« pa z zneskom »30.000.000«. 

Na koncu tretjega odstavka se za besedilom »(prvi odstavek 
274. člena) « doda besedilo, ki se glasi: "in če agenciji ne predloži 
poročil in informacij iz prvega odstavka 344. člena;" 

V četrtem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »50.000« se nadomesti z zneskom »10.000«, 
znesek »300.000« pa z zneskom »1.000.000«. 

152. člen 

V prvem odstavku 397. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
z besedo »prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z 
zneskom »300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom 
»90.000.000«. Črta se besedilo, ki se glasi: »prvega odstavka«. 

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
„3. če agenciji ne posreduje poročil, pojasnil, podatkov in 
dokumentacije (277. in 278. člen ter prvi odstavek 344. člena).". 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 

V tretjem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000. Črta se 
besedilo, ki se glasi: »prvega odstavka«. 

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi: 

„3. če agenciji ne posreduje poročil, pojasnil, podatkov in 
dokumentacije (277. in 278. člen ter prvi odstavek 344. člena).". 

V četrtem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »1,000.000« se nadomesti z zneskom 
»100.000«, znesek »20,000.000« nadomesti z zneskom 
»30.000.000«. Črta se besedilo, ki se glasi: "tretjega odstavka". 

V petem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« se nadomesti z zneskom 
»3.000.000«: Črta se besedilo, ki se glasi: "tretjega odstavka". 

V šestem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »450.000« se nadomesti z zneskom 
»900.000«. Črta se besedilo, ki se glasi: "tretjega odstavka". 

153. člen 

V prvem odstavku 398. člena se besedilo "denarno kaznijo" 
nadomesti z besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti 
z besedo »prekršek«. Znesek »10,000.000« se nadomesti z 
zneskom »300.000«, znesek »100,000.000« pa z zneskom 
»90.000.000«. 

Dodajo se nove 1., 2., 3. in 4. točka, ki se glasijo: 
"1. če kot imetnik vrednostnega papirja pred pričetkom nadaljnje 
prodaje teh vrednostnih papirjev, za prvo prodajo katerih ni bila 
potrebna javna ponudba o njej ne obvesti agencije in ji ne priloži 
dokumentacije, ki jo zahteva agencija (četrti odstavek 18. člena); 
2. če krši določbo prvega odstavka 66. a člena tega zakona, v 
zvezi s predpisom iz šestega odstavka 66. a člena zakona; 
3.če na dan sklenitve posla prodaje tržnih vrednostnih papirjev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, 
izven organiziranega trga, o sklenjenem poslu, katerega vrednost 
znaša najmanj 500.000 tolarjev, ne poroča borzi vrednostnih 
papirjev oziroma organizatorju organiziranega trga (prvi in drugi 
odstavek 61. b člena) oziroma ne poroča na način in z vsebino 
predpisano s strani agencije (peti odstavek 61. b člena); 
4. če v imenu in za račun borzno posredniške družbe sprejemajo 
naloge strank in te storitve opravljajo v imenu in za račun več 
borzno posredniških družb (peti odstavek 143. člena);". 

Dosedanja 1. točka postane 5. točka. 

Dodajo se nove 8., 9., 10., 11., 12., 13., in 14. točka, ki se glasijo: 
»8. če oseba iz 210. člena tega zakona agenciji ne predloži listin, 
poročil, obvestil zahtevanih v postopku nadzora agencije oziroma 
ovira opravljanje nadzora agencije (tretji odstavek 210. člena, 
211. in 344. člen); 
9. če oseba iz 210. člena opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi 
papirji, ne da bi za to pridobila dovoljenje agencije oziroma ne 
preneha z objavljanjem oglasov in reklamiranjem storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji v skladu z 211. členom zakona; 
10. če pridobi več kot 10% vseh delnic borze oziroma klirinško 
depotne družbe ne da bi za to pridobila predpisano dovoljenje 
(220. člen in 261. člen); 
11. če trguje oziroma posreduje pri trgovanju s finančnimi 
instrumenti ali vrši druga ravnanja, katerih namen je pri drugih 
udeležencih na trgu finančnih instrumentov ustvariti napačno 
oziroma zavajajočo predstavo - tržna manipulacija (prvi odstavek 
248. člena) 
12. če ne sestavlja in tekoče ne obnavlja seznama oseb, ki so jim 
dostopne notranje informacije, v skladu s predpisano vsebino, 
ter ne vodijo tega seznama na predpisan način in pod predpisanimi 
pogoji (276. a člen); 
13. krši določbe 276. b člena tega zakona; 
14. če agenciji ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 

v skladu s prejeto odločbo agencije (341. a člen).«. 

V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »3.000.000«. 

V tretjem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »250.000« se nadomesti z zneskom 
»30.000«, znesek »500.000« pa z zneskom »900.000«. 
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Dodajo se nove 1., 2., in 3. točka, ki se glasijo: 
"1. če kot imetnik vrednostnega papirja pred pričetkom nadaljnje 
prodaje teh vrednostnih papirjev, za prvo prodajo katerih ni bila 
potrebna javna ponudba o njej ne obvesti agencije in ji ne priloži 
dokumentacije, ki jo zahteva agencija (četrti odstavek 18. člena); 
2. če krši določbo 66. a člena tega zakona o javni objavi podatkov 
iz obvestila, v zvezi s predpisom iz šestega odstavka 66. a člena 
zakona; 
3.če na dan sklenitve posla prodaje tržnih vrednostnih papirjev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, 
izven organiziranega trga, o sklenjenem poslu, katerega vrednost 
znaša najmanj 500.000 tolarjev, ne poroča borzi vrednostnih 
papirjev oziroma organizatorju organiziranega trga (prvi in drugi 
odstavek 61. b člena) oziroma ne poroča na način in z vsebino 
predpisano s strani agencije (četrti odstavek 61. b člena);". 

Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 4. in 5. točka. 

Dosedanja 3. točka postane 6. točka in se spremeni tako, da se 
glasi; 
"6. če ne ravna v skladu z odredbo agencije iz 211. člena (četrti 
odstavek 212. člena);" 

Dodajo se nove 7., 8., 9., 10., 11., 12., in 13. točka, ki se glasijo: 

"7. če oseba iz 210. člena opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi 
papirji, ne da bi za to pridobila dovoljenje agencije oziroma ne 
preneha z objavljanjem oglasov in reklamiranjem storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji v skladu z 211. členom zakona; 

8. če pridobi več kot 10% vseh delnic borze oziroma klirinško 
depotne družbe ne da bi za to pridobila predpisano dovoljenje 
(220. člen in 261. člen); 

9. če agenciji ne posreduje poročil, pojasnil, podatkov, 
dokumentacije (277. in 278. člen); 

10. če trguje oziroma posreduje pri trgovanju s finančnimi 
instrumenti ali vrši druga ravnanja, katerih namen je pri drugih 
udeležencih na trgu finančnih instrumentov ustvariti napačno 
oziroma zavajajočo predstavo - tržna manipulacija (prvi odstavek 
248. člena); 
11. če ne sestavlja in tekoče ne obnavlja seznama oseb, ki so jim 
dostopne notranje informacije, v skladu s predpisano vsebino, 
ter ne vodijo tega seznama na predpisan način in pod predpisanimi 
pogoji (276. a člen); 
12. krši določbe 276. b člena tega zakona; 
13. če agenciji ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 
v skladu s prejeto odločbo agencije (341. a člen).«. 

V četrtem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo«, beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »1,000.000« se nadomesti z zneskom 
»100.000«, znesek »20,000.000« pa z zneskom »30.000.000«. 

V petem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z 
besedo "globo", beseda »prestopek« se nadomesti z besedo 
»prekršek«. Znesek »100.000« se nadomesti z zneskom 
»10.000«, znesek »300.000« pa z zneskom »1.000.000«. 

154. člen 

Za 398. členom se dodata nova 398.a in 398. b člen, ki se glasita 

"Višina glob 
398. a člen 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko agencija 
izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona. 

Zastaranje 
398. b člen 

Postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, ni 
dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, 
ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne 
zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška 
v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku 
šestih let od dneva, ko je bil prekršek storjen". 

155. člen 

V 405. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se 
glasijo: > 

"(6) Prospekt za javno ponudbo delnic oziroma investicijskih 
kuponov investicijskega sklada iz ZISDU-1 se lahko izda tudi v 
elektronski obliki. Podrobnejši način in pogoje za izdajo prospekta 
v elektronski obliki določi agencija. 

(7) Ne glede na določbe ZISDU-1 lahko izdajatelj investicijskih 
kuponov oziroma delnic investicijskega sklada prospekt 
investicijskega sklada predloži agenciji, organizatorju trga 
vrednostnih papirjev in borzno posredniškim družbam oziroma 
bankam, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po 
tem zakonu, v elektronski obliki. V kolikor je izdajatelj nerezident 
Republike Slovenije lahko namesto overjenega prevoda prospekta 
investicijskega sklada, predloži potrdilo o overovitvi prevoda 
prospekta, prevod prospekta pa predloži v elektronski obliki. 

(8) Ne glede na določbe ZISDU-1 lahko družba za upravljanje 
oziroma pooblaščena oseba iz šestega odstavka 5. člena ZISDU- 
1 izroči oziroma predloži prospekt vlagatelju bodisi v obliki brošure 
bodisi v elektronski obliki, na način, ki ga predpiše agencija". 

156. člen 

V prvem odstavku 409. člena se besedilo »četrtega odstavka 
277. člena« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 277. člena«. 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
7/2003) postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, 

i ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za 
postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim 
pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se 
postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več začeti 
ali nadaljevati po preteku štirih let od dneva, ko je bil prekršek 
storjen". 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Uskladitev delniških družb 
157. člen 

(1) Družba iz 2. točke prvega odstavka 8. člena prvič ugotavlja 
povprečje skladno z določbami drugega odstavka 8. člena 
najkasneje do 10. januarja 2004 za leto 2003. 

(2) Ne glede na določbe četrtega odstavka 8. člena, se morajo 
javne družbe, ki imajo položaj javne družbe iz 2. točke prvega 
odstavka 8. člena, v treh letih po uveljavitvi tega zakona, uskladiti 
z ZTVP-1 in začnejo zanje veljati vse določbe ZTVP-1. Do takrat 
se zanje smiselno uporabljajo naslednje določbe zakona, ki veljajo 
za javno družbo iz 1. točke prvega odstavka 8. člena: 

četrti in peti odstavek 8. člena, 
- poglavje 3, razen podpoglavja 3.3., 
- 62. in 63. člen, 

1., 2. in 3. točka drugega odstavka ter tretji, četrti in šesti 
odstavek 64. člena, 
drugi in četrti odstavek 66. člena, 
prvi do vključno četrti odstavek ter šesti odstavek 66. a člena, 
66. b člen, 67. in 68. člen, 
prvi, drugi, tretji odstavek, prvi stavek četrtega odstavka in 
peti odstavek 69. člena, 

- , drugi odstavek 70. člena, 
- 71. člen, 

podpoglavje 13.5., 
15. poglavje, 
391., 392., 397. in 398. člen zakona. 

Za javno družbo iz 2. točke prvega odstavka 8. člena zakona 
velja tudi 392.a člen zakona. 

Javne družbe, ki imajo položaj javne družbe iz 2. točke prvega 
odstavka 8. člena zakona, morajo uvrstiti svoje delnice na 
organiziran trg vrednostnih papirjev najkasneje v roku treh let po 
uveljavitvi tega zakona.«. 

Uskladitev borzno posredniških družb in bank 
158. člen 

(1) Ne glede na določbe 92. člena se za borzno posredniške 
družbe in banke, ki so pridobile dovoljenje agencije za opravljanje 
storitev borznega posredovanja pred uveljavitvijo tega zakona, 
šteje, da so z uveljavitvijo tega zakona pridobile dovoljenje agencije 
za opravljanje storitev sprejemanja in posredovanja naročil iz 1. 
točke prvega odstavka 73. člena zakona. 

(2) Agencija z ugotovitveno odločbo dopolni dovoljenje agencije 
za opravljanje storitev borznega posredovanja, ki so ga borzno 
posredniške družbe in banke pridobile pred uveljavitvijo tega 
zakona, z dovoljenjem za opravljanje storitev sprejemanja in 
posredovanja naročil iz 1. točke prvega odstavka 73. člena 
zakona. 

Agencija izda ugotovitvene odločbe najkasneje v štirih mesecih , 
po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Borzno posredniška družba oziroma banka, ki opravlja storitve 
v zvezi z vrednostnimi papirji iz 73. člena zakona, se mora 
prilagoditi določbam 62. člena tega zakona najkasneje v 60 dneh 
od uveljavitve tega zakona. 

Borzno posredniška družba, ki je pred uveljavitvijo tega zakona 
opravljala dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma 
finančnimi instrumenti za svoj račun in to trgovanje ni bilo povezano 
z opravljanjem posebnih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, 

mora za opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 73. člena 
najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona pridobiti 
dovoljenje agencije. Če borzno posredniška družba v tem roku 
ne pridobi navedenega dovoljenja, začne pristojno sodišče na 
podlagi pravnomočne odločbe Agencije, na njen predlog, postopek 
vpisa izbrisa navedene dejavnosti borzno posredniške družbe iz 
sodnega registra. 

Imetniki kvalificiranih deležev v borzno posredniških 
družbah 
159. člen 

(1) Za osebe, ki so bile na dan 28.7.1999 imetnice kvalificiranih 
deležev oziroma deležev iz drugega odstavka 82. člena ZTVP-1 
v borzno posredniški družbi, se šteje, da so z uveljavitvijo ZTVP- 
1 pridobile dovoljenje agencije iz prvega oziroma drugega odstavka 
82. člena ZTVP-1. 

(2) Borzno posredniška družba mora v roku osmih dni po 
uveljavitvi tega zakona agencijo obvestiti o imetriikih kvalificiranih 
deležev in višini njihovih deležev. 

(3) Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora priložiti izpis iz sodnega 
registra, če je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, 
oziroma izpis iz delniške knjige, če je organizirana kot delniška 
družba". 

Združenje članov borze vrednostnih papirjev-GIZ 
160. člen 

Združenje članov borze vrednostnih papirjev-GIZ se uskladi z 
določbami tega zakona v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
zakona, pri čemer mora v navedenem roku tudi vpisati spremembo 
firme v sodni register. 

Direktor agencije 
161. člen 

Oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja funkcijo 
direktorja agencije, nadaljuje z opravljanjem navedene funkcije 
do izteka mandata, v kolikor ne obstaja razlog za njegovo 
predčasno razrešitev iz 302. b člena. 

Globe 
162. člen 

(1) Določbe tega zakona, ki določajo globe, se uporabljajo od 1. 
januarja 2005 dalje. 

(2) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o 
prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih z Zakonom 
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr„ 42/85, 2/86- 
popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,13/93, 66/93, 35/ 
97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001), pri 
čemer se za prekrške, ki jih ZTVP-1 opredeljuje kot hujše kršitve 
izdajatelju vrednostnih papirjev, javni družbi, borzno posredniški 
družbi, borzi in drugim pravnim osebam izreče denarna kazen 
najmanj v višini 10.000.000 tolarjev, odgovornim osebam naštetih 
subjektov najmanj v višini 250.000 tolarjev in posameznikom 
najmanj v višini 50.000 tolarjev, za prekrške ki jih ZTVP-1 
opredeljuje kot lažje kršitve pa se izdajatelju vrednostnih papirjev, 
javni družbi, borzno posredniški družbi, borzi in drugim pravnim 
osebam izreče denarna kazen najmanj v višini 1.000.000 tolarjev, 
odgovornim osebam naštetih subjektov najmanj v višini 50.000 
tolarjev in posameznikom najmanj v višini 20.000 tolarjev. 
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Uveljavitev posameznih določb zakona povezanih s 
članstvom v Evropski uniji 

163. člen 

(1) Določbe sedmega odstavka 182. člena, petega odstavka 182. 
a člena in določbe tretjega in petega odstavka 215. člena začnejo 
veljati z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski uniji. 

Izdaja predpisov 
164. člen 

Predpise, za katere ta zakon določa, da jih predpiše agencija, 
mora agencija izdati najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Predpis iz prvega oziroma drugega odstavka 220. člena ter iz 
četrtega odstavka 261. člena mora minister, pristojen za finance, 

izdati najkasneje v 8 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Razveljavitev predpisov 
165. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati tretji odstavek 529. d 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 
29/94, 82/94, 20/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99-ZFPPod, 31/00- 
ZP-L, 36/00-ZPDZC, 45/01, 59/01- popr., 50/02 - sklep US in 93/ 
02 - odločba US). 

166. člen 

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

6. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

k 1. členu: 

Konec leta 2002je bil sprejet nov zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (ZISDU-1, Uradni list RS, št. 110/02) zato 
se predlagani zakon pri vsakem sklicevanju po novem sklicuje 
na ZISDU-1. 

k 2. členu: 

Zadnja novela ZGD (ZGD-F), konkretno 529j. člena ZGD določa, 
da morata ministra, pristojna za pravosodje in finance, imenovati 
člane poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega 
razmerja. 529.d člen ZGD določa, da mora administrativne zadeve 
za poravnalni odbor opravljati ATVP. Predlagani zakon pa 
navedene administrativne storitve za poravnalni odbor prenaša 
na sodišče, na katerega le-te po vsebini tudi sodijo. 

Zaradi uskladitve z novim zakonom o prekrških (ZP-1) se ATVP 
določi za prekrškovni organ, ki odloča po hitrem postopku v 
skladu z ZP-1. V skladu z izjemami, ki jih dopušča ZP-1 lahko 
ATVP odloča tudi o prekrških, za katere je poleg globe predpisana 
tudi stranska sankcija prepovedi razpolaganja s protipravno 
pridobljeno premoženjsko koristjo oziroma odvzem protipravno 
pridobljene premoženjske koristi. 

k 3. členu: 

Spremenjeni peti odstavek jasnejše določa, za katere serijski 
vrednostni papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma 
obveznic, še veljajo določbe zakona, poleg naštetih v prvem do 
četrtem odstavku 3. člena. 

k 6. členu: 

Amandma razširja pojem javne družbe tudi na tiste družbe, ki 
sicer niso opravile prve javne prodaje, vendar morajo zaradi svoje 
velikosti in velikega števila delničarjev spoštovati pravila poročanja 
kot veljajo za javne družbe, ki kotirajo na organiziranem trgu. 

Pravila o poročanju veljajo tudi za Slovensko odškodninsko 
družbo, d.d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.d.. Novi 7. odstavek je torej namenjen povečanju 
preglednosti na trgu vrednostnih papirjev. Agencija in javnost 
morata biti sproti obveščena o trgovanju z vrednostnimi papirji, ki 
jih imata v lasti KAD in SOD, saj imata na trgu zelo pomembno 
vlogo. 

k 7. členu: 

Nova 10a. člen je potreben zaradi sprememb 82. člena tega 
zakona. 

Novi 10b. člen je potreben zaradi uskladitve z določbami ZISDU- 
1, pri čemer se sledi izenačevanju pogojev za opravljanje 
istovrstnih storitev s strani družb za upravljanje in borzno 
posredniških družb, kakor tudi zaradi uskladitve s predlogom 
ISD direktive. 

k 8. členu: 

Gre za novo definicijo posredne naložbe. Ne gre več zgolj za 
povezanost z določeno pravno osebo, temveč za močnejša vez 
in sicer mora iti za obvladovanje med navedenimi osebami. 

k 9. členu: 

Tudi tu gre kot v prejšnjem členu za razmerje obvladovanja, 

k 10. členu: 

Gre za redakcijski popravek in uskladitev z ZGD. 

k 11. členu: 

Novi drugi odstavek podrobneje opredeli pojem javne ponudbe 
vrednostnih papirjev oziroma na novo opredeli pojem javno 
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objavljenega vabila. Gre tudi za uskladitev s predlogom t.i. trans- 
parency direktive. 

k 12. členu: 

Predlagani člen določa še nekatere izjeme, za katere ni potrebna 
javna ponudba za prvo prodajo vrednostnih papirjev. Vseeno pa 
je potrebno o prvi prodaji, za katero ni bila potrebna javna ponudba, 
obvesti agencijo, in ji priloži ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva 
agencija. 

k 13. do 17. členu: 

Predlagani 11. člen določa podrobnejšo vsebino prospekta. 
Skladno z novim predlogom t.i. Prospektne direktive je predvidena 
izdaja prospektov za javno ponudbo vrednostnih papirjev tudi v 
elektronski obliki, ki poceni in poenostavi izdajo omenjene 
publikacije. 

k 18. členu: 

Določba sedanjega 49. člena, ki posredno za tuje vrednostne 
papirje določa, da morajo biti izdani v nematerialnizirani obliki, ni 
bila izvedljiva. Zaradi navedenega smo predlagali omenjene 
spremembe. Amandma je potreben tudi zaradi uskladitve s 
spremembami 22. člena, ki določa, da se prospekt za javno 
ponudbo lahko izda tudi v elektronski obliki. 

k 19. in 20. členu: 

Predlagana sprememba tretjega odstavka krči obseg vrednostnih 
papirjev, za katere ne velja določba prvega odstavka 51. člena o 
prepovedi trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 
Z navedenimi papirji se lahko prične trgovati na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev, če izdajatelj pridobi dovoljenje agencije 
za organizirano trgovanje. 

k 21. in 22. členu: 

Ker obstoječi zakon napotuje na uporabo določb Zakona o 
gospodarskih družbah, se je v praksi pokazalo, da navedena 
določba povzroča številne nejasnosti in različne razlage pri 
izdajateljih vrednostnih papirjev, ki so se odločili za umik svojih 
vrednostnih papirjev z organiziranega trga. Toliko težje je postopek 
izglasovanja tega sklepa razumljiv delničarjem teh družb. Zaradi 
navedenega se navedeno vprašanje določi v ZTVP-1 in ne s 
sklicevanjem na določbe ZGD. 

k 23. členu: 

Po pridobitvi dovoljenja za organizirano trgovanje je borza dolžna 
v roku 8 dni od prejema odločbe s strani agencije uvrstiti 
vrednostni papir na prosti trg, razen če družba v navedenem 
roku ne poda zahteve za sprejem v borzno kotacijo. Predlagana 
sprememba bo omogočala lažjo in hitrejšo izvedbo postopka za 
sprejem vrednostnega papirja na organiziran trg (predvsem na 
borzni trg) in uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje. 

k 24. členu: 

Predlagani člen na novo definira pogojno dovoljenje za organizirano 
trgovanje z vrednostnimi papirji in določa pogoje za njegovo izdajo. 

k 25. členu: 

Gre za redakcijski popravek, saj kot izhaja iz predlaganega 
zakona, sta organizirana trga borzni trg ter prosti trg. Amandma 
je potreben tudi zaradi uskladitve s spremembami 22. člena ZTVP. 

k 26. členu: 

Novi člen določa dovoljenje za organizirano trgovanje v posebnih 
taksativno naštetih primerih in zahteve, pogoje in postopke za 
njegovo pridobitev ter uvaja obveznost poročanja borzi o poslih, 
sklenjenih s tržnimi vrednostnimi papirji izven organiziranega trga, 
v kolikor vrednost posameznega posla presega določen znesek. 

k 27. do 35. členu: 

Predlagani členi skoraj na novo definirajo določbe 4. poglavja 
zakona o dolžnosti poročanja javnih družb. 

k 36. členu: 

Navedena dejavnost (dealing) je ena izmed osnovnih storitev, 
kot jih opredeljuje že obstoječa direktiva EU o investicijskih 
storitvah (ISD) in iz tega razloga predlagana sprememba pomeni 
zgolj (nujno) uskladitev z navedeno direktivo EU. Njena (delna) 
sedanja umestitev po našem mnenju ni ustrezna. 

k 38. členu: 

Sprememba člena je posledica spremembe prvega odstavka 73. 
člena. 

k 39. členu: 

Z dopolnitvijo prvega, drugega in tretjega odstavka se jasno določi, 
da je potrebno za pridobitev kvalificiranega deleža pridobiti 
dovoljenje agencije še pred pridobitvijo deleža oziroma, da mora 
pridobitelj agencijo obvestiti o nameravani odtujitvi deleža še pred 
odtujitvijo le-tega. 

Z dopolnitvijo šestega odstavka se urejata dva položaja, ki doslej 
nista bila urejena, in sicer: 
- položaj, ko je bodoči kvalificirani imetnik druga nadzorovana 
finančna organizacija, in 
- položaj, ko borzno posredniška družba oziroma nadzorovana 
finančna organizacija, po predpisih države njenega sedeža ne 
potrebuje soglasja oziroma mnenja za pridobitev kvalificiranega 
deleža v drugi borzno posredniški družbi. 

V novem sedmem odstavku se ureja rok veljavnosti dovoljenja 
za pridobitev kvalificiranega deleža. Ureditev je enaka kot 
vsebinsko primerljiv položaj v zvezi z dovoljenjem za opravljanje 
bančnih storitev, ki prav tako neha veljati, če banka ne začne 
poslovati v šestih mesecih po pridobitvi dovoljenja (primerjaj s 1. 
točko prvega odstavka 41. člena ZBan). 

k 40. členu: 

Amandmaje potreben zaradi amandmaja k 93.a in 82. členu tega 
zakona. 

Nova šesti in sedmi odstavek 83. člena ZTVP urejata pozitivno 
domnevo molka organa v primeru, če ATVP o zahtevi za izdajo 
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dovoljenja ne odloči v roku, določenem v 82. členu ZTVP. S takšno 
ureditvijo bo opravljena uskladitev z evropskim pravom, ki se v 
praksi Evropskih skupnosti razlaga tako, da vsebuje pozitivno 
domnevo molka pristojnega nadzornega organa v takih primerih. 

k 41. členu: 

Amandma je potreben zaradi ureditve procesnih dejanj v primeru 
kršitev določb prvega in dnjgega odstavka 82. člena tega zakona. 

k 42. členu: 

Nov 84. a člen ureja postopek nadzora nad borzno posredniško 
družbo, ki obsega tudi nadzor nad upravljanjem borzno 
posredniške družbe. Za presojo okoliščin v zvezi z upravljanjem 
borzno posredniške družbe pa je pomembna tudi sklenitev 
delničarskih sporazumov, zato predlagani člen določa obveznost 
skleniteljev, da o tem obvestijo ATVP. 

Pri novem 84. b členu pa gre za dopolnitev obveščanja agencije 
tudi v primerih, ko borzno posredniška družba pridobi kvalificiran 
delež v drugi borzno posredniški družbi oz. pravni osebi, ki opravlja 
posle z vrednostnimi papirji, če imajo takšne družbe sedež izven 
območja Republike Slovenije. Podobna ureditev obstaja tudi v 
Zban. 

k 43. členu: 

Predlagana sprememba druge točke petega odstavka 85. člena 
natančneje kot sedaj določa za katera kazniva dejanja oseba, ki 
je kandidat za člana oziroma predsednika uprave, ne sme biti 
kaznovana, če hoče postati član ali predsednik uprave borzno 
posredniške družbe. Pri naklepnih kaznivih dejanjih, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti velja to za vsa kazniva dejanja 
opredeljena v Kazenskem zakonu, pri kaznivih dejanjih storjenih 
iz malomarnosti pa gre le za točno določena kazniva dejanja iz 
Kazenskega zakonika. 

Z novim sedmim odstavkom 85. člena se agencijo pooblašča, da 
lahko podatke o morebitni predhodni kaznovanosti kandidata za 
člana oziroma predsednika uprave pridobi tudi iz kazenske evi- 
dence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje. 

k 44. členu: 

Člen na novo ureja dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. 
Natančneje določa pogoje iz 85. člena tega zakona oziroma opredeli 
tudi razloge za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja. Določa 
tudi obveznost agencije, da izda predpis, v katerem bodo 
opredeljene listine, ki jih je potrebno priložiti vlogi za izdajo 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, zaradi 
dokazovanja izpolnitve pogojev za člana uprave. S tem se 
kandidatom za člane uprave omogoča, da predložijo popolno 
vlogo (večja predvidljivost o tem ali lahko določen kandidat za 
člana uprave pričakuje, da mu bo dovoljenje izdano ali ne), na ta 
način pa se zmanjša tudi dosedanja prevelika diskrecijska pravica 
agencije pri odločanju o tem, ali bo določenemu kandidatu izdala 
dovoljenje ali ne. 

Amandma je potreben tudi, ker do sedaj kandidatu za člana uprave 
borzno posredniške dmžbe pri vlogi za pridobitev dovoljenja ni 
bilo potrebno priložiti pisno izjavo o imenovanju in prenehanju 
njegove funkcije v nadzornih organih in upravnih organih drugih 
pravnih oseb in sicer niti pri pridobitvi dovoljenja niti kasneje, ko je 
že pridobil dovoljenje. 

Z novim 10. odstavkom se agencijo pooblašča, da podatke o 
kandidatu za člana uprave lahko pridobi od drugih pristojnih 
državnih organov, kar je glede na to, da gre za osebne podatke in 
upoštevajoč določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, 
potrebno izrecno urediti. 

V novem 11. odstavku je določena časovna veljavnost izdanega 
dovoljenja članu uprave, kar dosedaj ni bilo natančno opredeljeno. 
Izdano dovoljenje preneha, če oseba po pridobitvi dovoljenja ni 
bila izvoljena za člana uprave, če je dovoljenje pridobljeno v 
postopku izdaje dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji: v šestih mesecih, v drugih primerih ko takšna 
oseba ne prične opravljati funkcije člana uprave pa v roku treh 
mesecev. Dovoljenje v vsakem primeru preneha, če agencija 
ugotovi obstoj okoliščin iz 7. odstavka in potem izda ugotovitveno 
odločbo, da je dovoljenje prenehalo veljati. 

k 45. členu: 

V obstoječem prvem odstavku 87. člena je potrebno izpustiti 
navezavo na pravila o obvladovanju tveganj, saj je dolžnost članov 
uprave, upoštevajoč predvsem ZGD, kot sistemski zakon na 
tem področju, mnogo širša. Zahtevati je potrebno delovanja v 
skladu z vsemi določili ZTVP in predpisi izdanimi na njegovi podlagi 
ter drugimi zakoni, ki urejajo področje trga vrednostnih papirjev. 

k 46. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi sprememb 2. točke petega 
odstavka 85. člena in zaradi uskladitve z ZBan. 

k 47. členu: 

Novi členi od 88a. do 88d. uvajajo pogojni odvzem dovoljenja in 
javni opomin ter Začasna prepoved opravljanja funkcije člana 
uprave. Glede na naravo, težo in posledico kršitve sta pogojni 
odvzem dovoljenja in javni opomin v nekaterih primerih lahko 
primernejše orodje kot zgolj odvzem dovoljenja. 

k 48. členu: 

Sprememba je redakcijske narave, 

k 49. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitev z Zban. 

k 50. členu: 

Sprememba je potreben zaradi določb 27. člena direktive 2002/ 
87/EC o finančnih konglomeratih. 

k 51. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe k 93.a členu tega 
zakona. 

K 53. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi poenostavljenega postopka 
prenehanja dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji v primerih, ko borzno posredniška družba 
sama ne želi več ali ne bo več opravljala navedenih storitev. 

8. november2003 45 poročevalec, št. 91 



k 53. členu: k 59. členu: 

Gre zopet za uskladitev z določbami Zban. 

k 54. - 58. členu: 

V poglavju, ki vsebuje določbe o borznih posrednikih, se 
natančneje ureja definicija borznega posrednika in pogoji za 
opravljanje njihove dejavnosti. Tako se z borznimi posredniki 
izenačuje osebe, ki vodijo organizacijske oddelke bank, ki 
opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in sicer v tem 
smislu, da se tudi za njihovo delo zahteva dovoljenje agencije za 
opravljanje poslov borznega posrednika. Natančneje se urejajo 
delovne izkušnje, ki so pogoj za opravljanje poslov borznega 
posrednika, tako da se definira zaposlitev oziroma drugo pravno 
razmerje, ki je podlaga za pridobitev delovnih izkušenj in določa 
način izkazovanja delovnih izkušenj. Predlagana se tudi 
natančnejša določitev kaznivih dejanj oseba, glede katerih kandidat 
za borznega posrednika ne sme biti kaznovan, če hoče pridobiti 
dovoljenje. Pri naklepnih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti velja to za vsa kazniva dejanja opredeljena v 
Kazenskem zakonu, pri kaznivih dejanjih storjenih iz malomarnosti 
pa gre le za točno določena kazniva dejanja iz Kazenskega 
zakonika. Posledično se kot razlog za odvzem dovoljenja za 
opravljanje poslov borznega posrednika navaja tudi pravnomočna 
obsodba zaradi naštetih kaznivih dejanj. Agencijo se pooblašča, 
da lahko podatke o morebitni predhodni kaznovanosti kandidata 
za borznega posrednika pridobi tudi iz kazenske evidence, ki jo 
vodi Ministrstvo za pravosodje. Z dodanim besedilom se določa 
tudi, da lahko borzni posrednik potem, ko so minila 3 leta od 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bilo vzeto dovoljenje, 
ponovno zaprosi za dovoljenje agencijo. Dosedanja ureditev, kjer 
to ni bilo opredeljeno, je omogočala interpretacije, da je šlo v 
primeru odvzema dovoljenja za opravljanje poslov borznega 
posrednika za doživljenjski odvzem, seveda potem, ko je postala 
takšna odločba pravnomočna, kar je spet pomenilo, da takšna 
oseba nikoli več ni mogla zaprositi za dovoljenje. Takšna ureditev 
ni prenesla kritične pravne presoje, saj je drugi strani celo za 
kazniva dejanja, kot najhujšo obliko delinkventnih ravnanj v družbi, 
določeno, da se po določenem številu let, šteto po pravnomočnosti 
sodbe, če obsojenec v tem času ne stori novega kaznivega 
dejanja, sodba izbriše in takšna oseba velja za rehabilitirano in se 
šteje, kot da sploh ni bila obsojena. Takšni osebi se po izbrisu 
obsodbe ne smejo kratiti pravice, ki se nanašajo na izpolnjevanje 
pogoja nekaznovanosti, saj se šteje, da je nekaznovana. 

S predlagano dopolnitvijo se tudi določa obveznost agencije, >da 
izda predpis, v katerem bodo opredeljene listine, ki jih je potrebno 
priložiti vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega 
posrednika, zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogojev za člana. 
S predlaganimi spremembami se dosega tudi uskladitev z 
Zakonom o bančništvu (Zban). Izrecno se določa, da mora borzni 
posrednik prenehati z opravljanjem poslov v primeru odvzema 
dovoljenja že v trenutku, ko mu je vročena odločba agencije o 
odvzemu dovoljenja. 

Agenciji se dajejo nove možnosti ukrepanja v primeru kršitev 
borznega posrednika. Gre za milejše ukrepe, ki omogočajo, da 
ne pride takoj do najbolj strogega ukrepa - odvzema dovoljenja. 
Tako se uvaja pogojni odvzem dovoljenja, začasna prepoved 
opravljanja poslov borznega posrednika in javni opomin in pri 
vsakem od teh novih ukrepov določa kršitve borznega 
posrednika, ki privedejo do ukrepa oziroma pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da se agencija lahko odloči za tak ukrep. Glede na 
naravo, težo in posledico kršitve so dodani ukrepi nekaterih 
primerih lahko primernejše orodje kot zgolj odvzem dovoljenja. 

Dodaja se nov 112. e člen, ki določa oziroma opredeljuje 
ustanovitev Združenja članov borze kot gospodarskega 
interesnega združenja borzno posredniških družb ter na splošno 
določa naloge in obseg delovanja združenja. Ker gre za 
gospodarsko interesno združenje se v vsem ostalem za 
poslovanje in pristojnosti združenja uporabljajo določbe ZGD. 
Včlanitev borzno posredniških družb v združenje je prostovoljno. 

k 60. členu: 

Gre za redakcijski popravek, 

k 61. členu: 

Z spremembo v členu, ki ureja sprejemanje in hranjenje naročil 
strank se omogoča ukrep, določen v točki d) drugega odstavka 
12. člena Direktive 2003/6/EC. 

k 62. členu: 

ZTVP in Pravila borze zavezujejo k sklepanju poslov z 
vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na organizirani trg zgolj borzne 
člane, medtem ko ostali investitorji k poslovanju preko 
organiziranega trga niso zavezani. Na ta način prihaja na trgu 
vrednostnih papirjev do sklepanja poslov z vrednostnimi papirji 
po cenah in na način, ki ni transparenten, temveč se pokaže zgolj 
kot preknjižba v centralnem registru vrednostnih papirjev (KDD). 
Cene, ki se oblikujejo na organiziranem trgu dostikrat ne odražajo 
stanja na celotnem kapitalskem trgu, saj v izračun uradnih borznih 
tečajev niso zajeti vsi posli, ki se odvijajo med poslovnimi subjekti. 

Predlog zakona zato predvideva, da borzno posredniške družbe 
poročajo o naročilih strank za nakup oziroma prodajo tržnih 
vrednostnih papirjih, ki jih izvršijo izven organiziranega trga, borzi 
vrednostnih papirjev oziroma organizatorju trga, z namenom 
njihove objave, če vrednost posla presega 500.000 SIT. Podobno 
rešitev vključuje tudi predlagani 61. b člen (27. člen novele zakona), 
s katerim se predpisuje obveznost takšnega poročanja 
prodajalcev tržnih vrednostnih papirjev, ki te vrednostne papirje 
prodajajo izven organiziranega trga, neposredno, torej brez 
posredovanja borzno posredniških družb, drugim osebam. 

Na ta način se prej navedeni negativni pojavi precej preprečijo, 
saj se s tem poveča transparentnost oblikovanja cen, ki realneje 
odražajo stanje na celotnem kapitalskem trgu in zagotovi 
preglednost sklepanja poslov. Takšna sistemska ureditev pa tudi 
zagotavlja vsem investitorjem izvrševanje njihovih nalogov za 
prodajo ali nakup vrednostnih papirjev po najboljši možni ceni. 

k 63. členu: 

Dodaja se nov 146. a člen, ki natančneje precizira veljavnost 
določenih naročil strank. 

k 64. členu: 

Predlagana sprememba pomeni ustrezno uskladitev z določbami 
podzakonskih aktov agencije za trg vrednostnih papirjev in borznih 
Pravil poslovanja, kjer se krog povezanih oseb, kjer je podana 
prepoved določenih ravnanj zaradi nasprotja interesov, bistveno 
razširja v primerjavi z obstoječo ureditvijo. 
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k 65. členu: 

Pri izvrševanju naročila s preudarkom se naštevajo osebe, za 
račun katerih borzno posredniška hiša ne sme vnesti nasprotnega 
naročila za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev. 
Predlagana sprememba pomeni tudi ustrezno uskladitev z 
določbami podzakonskih aktov agencije in borznih Pravil 
poslovanja, kjer se krog povezanih oseb, kjer je podana prepoved 
določenih ravnanj zaradi nasprotja interesov, bistveno razširja v 
primerjavi z obstoječo ureditvijo. 

k 66. členu: 

Predlagana sprememba pomeni ustrezno uskladitev z določbami 
podzakonskih aktov agencije za trg vrednostnih papirjev in borznih 
Pravil poslovanja, kjer se krog povezanih oseb, kjer je podana 
prepoved določenih ravnanj zaradi nasprotja interesov, bistveno 
razširja v primerjavi z obstoječo ureditvijo. 

k 67. členu: 

Dopolnjuje se določba o odprtju računa stranke in borzno 
posredniški hiši nalaga dolžnost, da mora poleg preveritve 
identitete stranke pridobiti tudi predpisane podatke. 

k 68. členu: 

Amandma je potreben zaradi uskladitve dovoljenih naložb v okviru 
storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji iz ZTVP-1 s storitvijo 
upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev iz ZISDU-1 
(osnova 1. člen ISD Direktive v povezavi s prilogo A in B k ISD 
Direktivi in 8. člen ZISDU-1 v zvezi s točko a) tretjega odstavka 
5. člena UCITS Direktive). 

k 69. členu: 

V členu o sporočanju zaupnih podatkov se dodaja določba, da je 
borznoposredniška družba agenciji na njeno zahtevo vedno 
dolžna sporočiti vse zaupne podatke. 

k 70. členu: 

Določba omogoča širitev medsebojnega sodelovanja med 
agencijo tudi na druge nadzorne organe in ne le organe nadzora 
finančnih organizacij. Določba je zlasti potrebna zaradi nadzora 
spoštovanja določb o notranjih informacijah, zaradi obveznosti 
agencije po Zakonu o preprečevanju pranja denarja, zaradi 
učinkovitejšega nadzora oseb iz 210. člena tega zakona ter 
učinkovitejšega sankcioniranja navideznih poslov. V členu so 
natančno našteti tiste nadzorni organi, ki v okviru svojih pristojnosti 
prihajajo v stik z materijo, ki jo ureja ZTVP, istočasno pa omogoča 
ministru za finance, da na podlagi še vedno veljavnega 3. odstavka 
181. člena v okviru svojih pristojnosti podrobneje določi vsebino 
in način medsebojnega sodelovanja navedenih organov. Predlog 
besedila člena tudi upošteva specifičnost zakonske ureditve na 
določenih (posameznih) področjih delovanja drugih organov 
nadzora, saj imajo nekateri poleg nadzorne tudi druge funkcije in 
so v zvezi s tem omejeni pri posredovanju čisto vseh pridobljenih 
podatkov ATVP-ju. 

k 71. členu: 

Določba omogoča sodelovanje med agencijo in drugimi državnimi 
organi ter z organizacijami z javnimi pooblastili, z namenom 

hitrejšega in lažjega vodenje postopkov nadzora. Določba je zlasti 
potrebna zaradi nadzora spoštovanja določb o notranjih 
informacijah, ki povzema po direktivi 2003/6/EC predvideno 
sodelovanje med pristojnimi organi, hkrati pa upošteva priporočila 
peer review da bi se agenciji zagotovi možnost, da v okviru 
izvajanja nadzora pridobiva podatke tudi od drugih organov 
oziroma oseb. 

k 72. členu: 

Sprememba natančneje opredeli zbiranje in obdelovanje tudi tistih 
dejstev in okoliščin pomembnih za izvrševanje nalog agencije na 
področju kršitev prepovedi uporabe notranjih informacij. 

Z nadaljnimi spremembami se agenciji daje možnost zbirati 
podatke tudi od pristojnih nadzornih organov tujih držav v okviru 
izmenjave informacij. Sprememba v povezavi s četrtim odstavkom 
182. člena zavezuje agencijo da pridobljene podatke posreduje le 
na podlagi izrecnega dovoljenja organa, ki je te podatke posredoval 
agenciji. 

Omogoča se tudi posredovanje informacij sodišču v drugih 
primerih, ne le v primeru postopkov stečaja borzno posredniške 
družbe, kot na primer v primeru suma kaznivega dejanja zlorabe 
notranjih informacij. 

Sprememba omogoča pridobitev podatkov tudi ministrstvu za 
finance, drugim državnim organom oziroma nosilcem javnih 
pooblastil, če jih ti potrebujejo pri izvajanju svojih nalog. 

Gre za širitev možnosti začetka postopka o prekršku oziroma 
postopka nadzora zaradui suma kršitve prepovedi uporabe 
notranjih informacij na pobudo drugih nadzornih organov oziroma 
organov kazenskega pregona. Podobno dikcijo vsebuje Zakon o 
preprečevanju pranja denarja. 

Sprememba 182. člena v veliki meri pomeni tudi uskladitev določb 
v skladu z Direktivo 95/26/EC ter z ZISDU-1. 

k 73. členu: 

Določba omogoča sodelovanje med agencijo in pristojnimi držav 
članic EU, z namenom hitrejšega in lažjega vodenje postopkov 
nadzora. Določba je zlasti potrebna zaradi nadzora spoštovanja 
določb o notranjih informacijah in tržnih manipulacijah, ki povzema 
po direktivi 2003/6/EC predvideno sodelovanje med pristojnimi 
organi. 

k 74. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC. 

k 75. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi spremenjenih določb ZGD glede 
sestavnih delov letnega poročila. 

k 76. členu: 

Obstoječe besedilo je potrebno spremeniti zaradi sprememb ZGD. 
Hkrati se sledi rešitvam predloga nove direktive o transparentnosti 
ki zaradi zniževanja stroškov izdajateljev predvideva izdelavo in 
posredovanje prospekta in letnih poročil v elektronski obliki.. 
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k 77. členu: k 84. členu: 

Z dopolnitvijo prvega odstavka se še dodatno vnaša, da agencija 
poleg že dosedaj naštetega opravlja tudi nadzor nad 
borznoposredniškimi družbam, aH te spoštujejo tudi druge zakone, 
ki na kakršenkoli način posegajo ne le na področje izvajanja 
storitev z vrednostnimi papirji ampak tudi na področje razpolaganja 
z njimi. 

k 78. členu: 

Gre za uskladitev z Zban in spremembo glede kvalificiranih 
deležev v drugih osebah, ki opravljajo storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji, s sedežem izven območja Republike 
Slovenije. 

k 79. členu: 

Spremembe in dopolnitve 205. člena se predlagajo zato, ker se 
postopek odvzema dovoljenja na zahtevo borzno posredniške 
družbe uporabljajo ureja ločeno od določb o izdaji odločbe o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja in pravico subjekta 
nadzora, da se izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja, saj se 
postopek začne na njegovo zahtevo. 

k 80. členu: 

Dodaja se nov, 205. a člen o javni objavi podatkov za katere 
agencija presodi, da so pomembni za vlagatelje in uporabnike 
storitev borzno posredniške družbe. Gre za dodatno zaščito 
vlagateljev in uporabnikov storitev v primeru, ko obstaja velika 
verjetnost, da bi okoliščine, ki so razlog za začasno prepoved 
opravljanja storitev ali za odvzem dovoljenja borzno posredniški 
družbi povzročile bistveno škodo njihovemu premoženju. 

k 81. členu: 

Dodaja se nov 208. a člen o prenehanju opravljanja storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji v primeru, ko je agencija borzno 
posredniški hiši odvzela dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji. Borzno posredniški hiši se nalaga dolžnost, 
da opravi ustrezen postopek zbiranja ponudb borzno 
posredniških družb, na katere kasneje prenese opravljanje storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji. V zvezi s tem se predlagajo določbe 
o samem pozivu in ravnanju s ponudbami, ki prispejo na podlagi 
poziva. Določajo se tudi posli, ki jih sme borzno posredniška hiša 
opravljati od vročitve odločbe agencije o odvzemu dovoljenja do 
nastopa pravnih posledic prenosa opravljanja storitev. Borzno 
posredniški hiši v takšni situaciji se nalaga tudi tekoče obveščanje 
agencije. 

k 82. členu: 

V 210. členu, ki ureja nadzor nad »drugimi osebami«, se uvaja 
dolžnost teh oseb predložiti vse zahtevane listine in podatke, ki 
jih agencija zahteva v skladu z namenom nadzora. 

k 83. členu: 

Odredbo o odpravi kršitev osebe, ki opravlja storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji je potrebno vročiti tudi Tržnemu inšpektoratu 
Republike Slovenije. 

Deloma gre za redakcijski popravek, določajo pa se tudi sankcije 
za kršitev samostojnega podjetnika in fizične osebe, ki ne ravnata 
po odredbi agencije o odpravi kršitev. 

k 85. členu: 

Precizneje in širše se definira organiziranje trgovanja z 
vrednostnimi papirji in izrecno določa, da določbe iz tega člena ne 
veljajo za Kapitalsko družba invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja d.d. in Slovensko odškodninsko družbo, v kolikor 
sta ti družbi zavezani vršiti prodajajo vrednostnih papirjev, ki 
sestavljajo njihove naložbe, na podlagi javnega razpisa. 

k 86. členu: 

Najkasneje z vstopom Republike Slovenije v EU je potrebno 
odpraviti omejitve, ki onemogočajo našim izdajateljem, da bi se 
lahko na podlagi izdanega dovoljenja naše agencije za trg 
vrednostnih papirjev, z njihovimi vrednostnimi papirji trgovalo na 
kateri od "evropskih" borz, enako, kot bo skladno s predlogom 
prospektne direktive (načelo enotnega "potnega lista" za 
vrednostne papirje) veljalo za vrednostne papirje tujih izdajateljev 
na našem trgu. 

k 87. členu: 

Predlagana sprememba predstavlja povečanje osnovnega 
kapitala Borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana. 

k 88. členu: 

Predlagana sprememba lastništva borze se je v svetovnem merilu 
že precej uveljavila. Gre za proces, ko lastništvo borze ni več 
vezano samo na člane borze, temveč so lastniki borze lahko tudi 
druge finančne organizacije (npr. javne družbe, zavarovalnice, 
banke, ki niso članice borze, DZU-ji, druge finančne organizacije 
- obseg je lahko različen). Gre za proces t. i. "demutualizacije" oz. 
"razvzajemnanja", ki je bil izveden že v številnih državah. V svetu 
je tako že precej prodrlo stališče, da borza zgolj v lastništvu 
njenih članov, ni več prava rešitev za izzive sodobnega borznega 
poslovanja in da je razpršenost lastništva med različne delničarje 
nujna za uspešen konkurenčen položaj borze na trgu. Proces 
"demutualizacije" so tako uspešno izvedle naslednje borze: Hong 
Kong, London, Nasdaq, Toronto, Atene, Islandija, Singapur, 
Avstralska borza v.p., Amsterdam, Pariz, Milano, Kopenhagen, 
Helsinki, Stockholm, NYSE, Nemška borza, Budimpešta, Oslo 
itd.. 

Razlogi za to spremembo so predvsem v boljših možnostih 
potencialnega financiranja borz preko širše baze investitorjev in 
s tem možnost večjega in hitrejšega razvoja, zmanjševanje 
konflikta interesov, ki ga povzroča prepletanje lastniških interesov 
in nadzornih funkcij borze itd. Iz podobnih razlogov se v izjemnih 
primerih dopušča tudi preseganje 10% omejitve lastništva borze, 
t.j. v primeru, če bo v skladu z razvojem v državah članicah EU 
prišlo do lastniških in statusnih povezovanj Ljubljanske borze s 
katero tujo borzo. 
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k 89. - 90. členu: k 97. členu: 

Predlagana sprememba druge točke petega odstavka 222. člena 
natančneje kot sedaj določa za katera kazniva dejanja oseba, ki 
je kandidat za člana oziroma predsednika uprave, ne sme biti 
kaznovana, če hoče postati član ali predsednik uprave borze. Pri 
naklepnih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti 
velja to za vsa kazniva dejanja opredeljena v Kazenskem zakonu, 
pri kaznivih dejanjih storjenih iz malomarnosti pa gre le za točno 
določena kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika. Z novim 
sedmim odstavkom pa se agencijo pooblašča, da lahko podatke 
o morebitni predhodni kaznovanosti kandidata za člana oziroma 
predsednika uprave pridobi tudi iz kazenske evidence, ki jo vodi 
Ministrstvo za pravosodje. Posledično se kot razlog za odvzem 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze navaja tudi 
pravnomočna obsodba zaradi naštetih kaznivih dejanj. 

k 91. členu: 

Potrebno je določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da agencija 
podeli dovoljenje za organiziranje trgovanja. Ker nadzor nad 
organizatorjem trgovanja vrši agencija, ki lahko tudi vzame to 
dovoljenje je smiselno, da agencija predpiše pogoje za izdajo 
dovoljenja, katerih neizpolnjevanje je podlaga za odvzem 
dovoljenja. 

k 92. členu: 

Borzni kotaciji A ter B, ki sta obstajali ob uvedbi ZTVP-1, sta bili z 
dnem 1.1.2001 združeni, zato potrebe po tem členu več ni. 
Definicija borznega trga je podana v uvodnih določbah ZTVP-1 
(9. člen). 

k 93. - 94. členu: 

Gre za "redakcijski" popravek, obrazložitev pa je enaka kot pri 
88. členu. 

k 95. členu: 

Ljubljanska borza d. d. Ljubljana je v letu 2002 uvedla nov sistema 
elektronskih objav SEO, s katerim je javnosti in izdajateljem 
omogočila kvalitetno in hitro obveščanje na elektronski način. 
SEO, ki je hkrati del borznega informacijskega sistema (BIS) je 
celovit sistem elektronskega obveščanja z elektronsko oziroma 
informacijsko podporo izvajanja obveščanja javnosti preko 
SEOnet. Elektronski način obveščanja javnosti v obliki sistema 
SEOnet je postal široko dostopen in uporaben, tako da lahko 
enakovredno nadomešča objave v dnevno informativnem 
časopisu, vendar pa ni dostopen delničarjem, ki nimajo interneta. 

k 96. členu: 

Gre za dopolnitev obstoječe ureditve z dodatnimi okoliščinami, ki 
če so izpolnjene, predstavljajo razlog za izključitev vrednostnih 
papirjev iz borzne kotacije, ki so se v praksi izkazale za realne in 
potrebne. Iste določbe so vključene tudi v razloge za izključitev 
vrednostnih papirjev iz prostega trga, skladno s priporočili peer 
review za zagotovitev enakih pogojev na obeh trgih. 

Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve s spremembami 22. člena 
ZTVP-1. 

k 98. členu: 

Dopolnitev drugega odstavka 240. člena je potrebna zaradi 
uskladitve s spremembami 22. člena ZTVP-1. Sprememba v 
tretjem odstavku pa pomeni uskladitev z direktivo EU, na podlagi 
katere izdajatelj nima pravice zahtevati povrnitve dejanskih 
stroškov tiskanja oziroma kopiranja. 

k 99. členu: 

Kot izhaja iz 2. odstavka 9. člena ZTVP-1, sta organizirana trga 
borzni trg ter prosti trg. Gre za redakcijski popravek, ki upošteva 
izenačevanje pogojev prostega in borznega trga v drugih delih 
predloga zakona. 

k 100. členu: 

Ljubljanska borza d. d. Ljubljana je v letu 2002 uvedla nov sistema 
elektronskih objav SEO, s katerim je javnosti in izdajateljem 
omogočila kvalitetno in hitro obveščanje na elektronski način. 
SEO, ki je hkrati del borznega informacijskega sistema (BIS) je 
celovit sistem elektronskega obveščanja z elektronsko oziroma 
informacijsko podporo izvajanja obveščanja javnosti preko 
SEOnet. Elektronski način obveščanja javnosti v obliki sistema 
SEOnet je postal široko dostopen in uporaben, tako da lahko 
enakovredno nadomešča objave v dnevno informativnem 
časopisu, vendar pa ni dostopen delničarjem, ki nimajo interneta. 

k 101. členu: 

Podobno, kot so v 237. členu ZTVP-1 opredeljeni pogoji za 
izključitev iz borzne kotacije, predlagamo v 245. a členu ustrezno 
ureditev izključitve tudi na prostem trgu. 

k 102. členu: 

Spremenjeni prvi in drugi odstavek ter dodani tretji do šesti 
odstavek povzemajo vsebino direktive o nedovoljenih ravnanjih 
na trgu kapitala (Market Abuse) in pomenijo implementacijo 
vsebine navedene direktive v zakon, ki ureja trg vrednostnih 
papirjev. Poleg tega je definiranje navideznih poslov potrebno 
zaradi natančnejše opredelitve vrste tržnih manipulacij. Dodani 
peti in šesti odstavek pa pomenita tudi uskladitev s 6. točko 6. 
člena direktive 2003/6/EC. 

k 103. členu: 

Agencija je že do sedaj pridobivala »zgodovinske« podatke o 
delničarjih in prometu z vrednostnimi papirji na računih posameznih 
imetnikov, vendar je morala zato na klirinško depotno družbo 
vsakokrat vložiti pisni zahtevek, kar je podaljševalo postopke 
nadzora, ki jih je vodila. 
S predlagano rešitvijo se agenciji v okviru postopkov nadzora ki 
jih vodi omogoča neposreden vpogled v navedene podatke brez 
posebne zahteve. 
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k 104. členu: k 114. členu: 

Ker se poravnava poslov z vrednostnimi papirji preko klirinško 
depotne družbe vrši hkrati z denarno poravnavo, je potrebno za 
nadzor nad sistemom kliringa pooblastiti tudi Banko Slovenije. 

k 105. členu: 

Predlagana sprememba je posledica dejstva, da lahko v skladu z 
ZISDU-1, skrbniške storitve opravlja tudi klirinško depotna družba. 

k 106. členu: 

V večini držav članicah EU (preko 70%) je uveljavljena zakonska 
rešitev, da so borze vrednostnih papirjev delničarji v sistemih 
izpolnitve in izravnave sklenjenih borznih poslov - klirinško 
depotnih družb. Ker obstoječa ureditev po ZTVP-1 odstopa od 
navedenih evropskih načel in rešitev, predlagamo ustrezno 
spremembo in primerljivost z ostalimi evropskimi sistemi. Ker je 
Republika Slovenija in Banka Slovenije lahko delničarka borze 
zaradi uveljavljanja strateških in makroekonomskih interesov, je 
smiselno te določbe poenotiti tudi glede lastništva klirinško depotne 
družbe. 

k 107. členu: 

Agencija izda dovoljenje in ga odvzema ter vrši nadzor nad klirinško 
depotno družbo, zato je smiselno, tako kot pri borzi, da s posebnim 
predpisom določi pogoje za pridobitev tega dovoljenja. 

k 108. členu: 

Gre za redakcijski popravek, s katerim je klirinško dopotna družba 
dolžna agenciji poročati tudi o postopkih nadzora, za katere je 
sama pristojna. 

k 109. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC v tistem delu, kjer je 
določena definicija notranje informacije. 

k 110. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC v tistem delu, kjer je 
določeno, da nihče ne sme pridobiti finančnih instrumentov ali z 
njimi razpolagati za svoj račun ali za račun tretje osebe, na podlagi 
notranjih informacij. 

k 111. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC. 

k 112. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC v delu, kjer je opredeljeno 
poročanje oseb, ki so jim dostopne notranje informacije. 

k 113. členu: 

Gre za uskladitev z direktivo 2003/6/EC. S predlagano 
spremembo se natančno definira, kakšne so pristojnosti agencije 
pri odkrivanju in preprečevanju kršitev zlorabe notranjih informacij. 

115. člen določa na katere finančne instrumente in aktivnosti v 
zvezi s temi finančnimi instrumenti se nanaša poglavje 15 o 
notranjih informacijah, pri čemer se sledi ureditvi v direktivi 2003/ 
6/EC in sklepu Odbora Državnega zbora za monetarno in finančno 
politiko z dne 23.5.2003 in določa izjeme, za katere določbe o 
prepovedi tržnih manipulacij in prepovedi trgovanja z notranjimi 
informacijami ne veljajo - izjeme so povzete po direktivi 2003/6Z 
EC. 

k 115. členu: 

Uskladitev zneska zaradi rasti tečaja evra in dopolnitev teksta, 
kot posledico uskladitve z direktivo o shemah jamstev za terjatve 
vlagateljev. Pri 3. in 8 točki tretjega odstavka gre za redakcijski 
popravek, z novo 10. točko tretjega odstavka pa se zagotavljajo 
enaki pogoji borzno posredniškim družbam pri upravljanju 
premoženja dobro poučenih vlagateljev glede na pogoje opravljanje 
istovrstne storitve s strani družb za upravljanje po ZISDU-1. 

k 116. členu: 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 
spremembami 3. in 275. člena zakona ter sledi pripombam 
Evropske komisije k transpozicijskim tabelam direktive 89/592/ 
EEC. 

k 117. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom o javnih 
agencijah. Dodajajo se novi elementi k obstoječemu letnemu 
poročilu agencije. Poleg tega amandma zavezuje agencijo k 
predložitvi programa dela tudi Vladi RS. 

k 118. člen: 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom 
o javnih agencijah ter na novo uvaja pogoj, da morajo biti 
predsednik in člani strokovnega sveta agencije v delovno pravnem 
odnosu z agencijo, z novo 5. točko pa se definirajo kazniva dejanja, 
ki so negativni pogoj pri izvolitvi predsednika in članov strokovnega 
sveta, ter uvajajo "fit in "proper" kriteriji za oceno primernosti 
kandidata za predsednika in člane strokovnega sveta agencije. 

k 119. členu: 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom 
o javnih agencijah in razširja razloge za predčasno razrešitev 
članov strokovnega sveta. (23. člen v povezavi s 50. členom 
zakona). 

k 120. členu: 

Določbe o imenovanju, pristojnostih in razrešitvi direktorja agencije 
dopolnjujejo obstoječe določbe Zakona o javnih agencijah. 

Zakon o javnih agencijah v 19. členu med drugim določa, da je za 
direktorja lahko imenovana oseba, ki: ima najmanj visoko 
strokovno izobrazbo, ima najmanj deset let delovnih izkušenj, je 
strokovnjak na področju dela javne agencije, in bila pravnomočno 
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev. Če direktor javne agencije odloča v upravnih 
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stvareh, mora biti državljan Republike Slovenije. Dodatno pa je 
določeno, da lahko področni zakon ali ustanovitveni akt določita 
tudi dodatne pogoje za imenovanje direktorja. Citirani 19. člen 
Zakona o javnih agencijah (v nadaljevanju: ZJA), se na podlagi 
50. člena ZJA uporablja tudi za agencijo, zato predlog spremembe 
in dopolnitve člena predstavlja uskladitev z ZJA, hkrati pa so 
delovne izkušnje še dodatno precizirane, kot pogoj določena tudi 
teoretična in tehnična znanja za vodenje agencije ter dodan še 
pogoj znanja tujega jezika. 

Nadalje 23. člen ZJA našteje primere v katerih se lahko predčasno 
razreši direktorja agencije, pri čemer pa so določeni razlogi, ki so 
po obstoječem zakonu razlog za predčasno razrešitev izpuščeni 
in jih zato amandma dodaja. 

k 121. členu: 

S predlaganim členom se določajo pristojnosti in odgovornosti ter 
razlogi za predčasno razrešitev direktorja agencije. 

k 122. členu: 

Gre za uskladitev s 13. členom directive 2003/6/EC. 

k 123. členu: 

Precizneje navaja, v katerem finančnem načrtu se predvidi višina 
presežka prihodkov nad odhodki agencije, ki se bo izločil v 
rezerve, in sicer da gre za finančni načrt za leto, v katerem se 
presežek ugotovi. 

k 124. členu: 

Finančni načrt agencije se sprejme šele ko, da k njem soglasje 
Vlada RS in ne že takoj, ko ga sprejme strokovni svet agencije. 
Do soglasja Vlade, pa se predlaga, da se agencija financira v 
skladu s sklepom o začasnem financiranju. 

k 125. členu: 

Pri tem členu, gre za uskladitev zakona z novim Zakonom o 
prekrških (Ur. I. RS št. 7/2003), ki v drugem odstavku 45. člena 
med dnjgim določa, da so prekrškovni organi, ki na prvi stopnji 
odločajo v hitrem postopku tudi nosilci javnih pooblastil ki izvajajo 
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so 
določeni prekrški. To pomeni, da je agencija za trg vrednostnih 
papirjev, kot nosilec javnih pooblastil in nadzornik na področju 
trga vrednostnih papirjev že z Zakonom o prekrških ex lege 
določena kot organ, ki v hitrem postopku odloča o prekrških 
opredeljenih v ZTVP-1 na prvi stopnji. 

k 126. členu: 

S predlagano spremembo se omogoča večja operativnost, da 
lahko senat agencije odloča na korespondenčni seji tudi v drugih 
postopkih, ne le v postopku odločanja o izdaji dovoljenj in soglasij. 

k 127. členu: 

Gre za redakcijski popravek, kjer je bilo potrebno namesto tožbe 
v upravnem sporu pravilno napisati, da gre za sodno varstvo s 
tožbo vloženo na Vrhovno sodišče. 

k 128. členu: 

Natančneje se določi upravičenost Agencije za trg vrednostnih 
papirjev do nadomestil za stroške opravljanja nadzora nad subjekti 
nadzora in drugimi osebami, ki so dolžne poročati agenciji in jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah. 

k 129. členu: 

Širi nadzorne pristojnosti agencije tudi na nadzor oseb, povezanih 
s subjektom nadzora. 

k 130. členu: 

S predlagano spremembo se agencijo daje pooblastilo, da lahko 
od subjektov nadzora zahteva poročila in informacije o vseh 
zadevah, ki so glede na namen posameznega nadzora 
pomembne za presojo ali subjekt nadzora spoštuje določbe 
zakonov iz 336. člena tega zakona. 

k 131. členu: 

Sprememba je potrebna, glede na določbe ZUP, in sicer se v 
primeru, ko agencije ugovor zavrže (gre za procesno dejanje, ko 
se ugovor sploh ne obravnava meritorno ■ vsebinsko), to naredi 
s sklepom in ne z odločbo. 

0 

k 132. in 133. členu: 

S predlagano spremembo se agencija pooblašča, da lahko v 
primeru, ko bi okoliščine, ki so razlog za odvzem dovoljenja lahko 
povzročile bistveno škodo premoženju strank borznoposredniške 
družbe, z odločbo naloži borznoposredniški družbi, da ta 
najkasneje naslednji dan po vročitvi odločbe javno objavi podatke, 
za katere agencija presodi, da so pomembni za vlagatelje in 
uporabnike storitev borznoposredniške družbe. Če podatkov 
borznoposredniška družba ne objavi sama, jih na njene stroški 
objavi agencija. 

Sprememba bo zagotovila večjo obveščenost in posledično večjo 
varnost vlagateljev in uporabnikov storitev borzno posredniških 
družb. 

k 134. členu: 

Gre za uskladitev terminologije s procesnim pravom - določbami 
ZUP, saj se v primeru zavrženja odloča s sklepom in ne z odločbo. 

k 135. členu: 

S predlagano spremembo se agencijo pooblašča, da lahko v 
postopku odločanja o zahtevi izvede tudi dokaze, ki jih vložnik ni 
predlagal, če so ti potrebni za ugotovitev dejstev, ki so pomembna 
za odločitev o zahtevi. 

k 136. členu: 

Nov tretji odstavek 374. člena je potreben zaradi novega 373. a 
člena (enako kot je bil z novelo ZBan-B dopolnjen tretji odstavek 
224. člena ZBan). 
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k 137. členu: 

Črtanje drugega stavka tretjega odstavka 379. člen je potrebno iz 
razloga, ker je rok za odločitev agencije o ugovoru določen že v 
prvem stavku tega odstavka in gre za nepotrebno ponavljanje 
iste stvari v dosedanjem drugem stavku. 

k 138. členu: 

S predlagano spremembo gre za podaljšanje rokov, ko agencija 
odloča na podlagi določil drugega in tretjega odstavka 380. člena 
zakona. 

k 139. členu: 

Gre za odpravo pomanjkljivosti dosedanje določitve pristojnosti, 
ki ne predvideva pristojnosti borze za odločanje o izključitvi 
vrednostnih papirjev iz prostega trga. Skladno s Pravili Ljubljanske 
borze d. d., Ljubljana, z dne 9.12.2002 (61. ter 62. člen Pravil), je 
za odločanje o izključitvi iz prostega trga iz primerljivih razlogov, 
kot pri izključitvi iz borzne kotacije, pristojna uprava Ljubljanske 
borze, d. d., Ljubljana. 

k 140. členu: 

S predlagano spremembo se določa, da ugovor proti odločbi, s 
katero je borza začasno ali trajno izključila vrednostni papir iz 
prostega trga, nima suspenzivnega učinka. 

k 141. členu: 

Direktiva 97/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 1997 o čezmejnih nakazilih v 10. členu določa, da morajo 
države članice na področju plačilnega prometa poskrbeti, da so 
za reševanje sporov med nalogodajalcem in njegovo ustanovo 
ali med upravičencem in njegovo ustanovo, na voljo ustrezni in 
učinkoviti pritožbeni ter odškodninski postopki, pri čemer se lahko, 
če je mogoče, uporabijo tudi ustrezni obstoječi postopki. V zvezi 
s tem je Komisija ES sprejela tudi Priporočilo 1, s katerim priporoča 
ob uvedbi takšnega sistema upoštevanje 7 temeljnih načel. 

Več držav članic ES je izvensodno reševanje sporov uredilo z 
zakonom, med njimi so npr. vse skandinavske države in Velika 
Britanija. Velika Britanija je to področje sploh uredila zelo natančno 
z zakonom o finančnem ombudsmanu sprejetim leta 2000. 

V skladu z navedenimi zahtevami se predlatja, da borzno 
posredniške družbe vzpostavijo mehanizem alternativnega 
reševanja potrošniških sporov. Borzno posredniška družba mora 
v splošnih pogojih poslovanja svoje stranke, s katerim bo sklenila 
pogodbo, neposredno ali posredno preko pooblaščene osebe 
seznaniti z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov 

k 142. -154. členu: 

Pri spremembi navedenih členov gre za uskladitev z novim 
Zakonom o prekrških (ZP-1), ki je v svojem 17. členu na novo 
predpisal razpone denarnih kazni za prekrške in sicer za pravno 
osebo in samostojnega podjetnika, za odgovorno osebo pravne 
osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika ter za 
posameznika ter namesto denarne kazni uvedel izraz globa. Na 
podlagi tega se bile opravljeni tudi popravki in dopolnitve členov 
144. do 153. tega zakona. 

Pri tem je potrebno omeniti, da je v 154. členu določen 3 letni 
zastaralni rok (in 6 letni absolutni zastaralni rok) za prekrške 
določene v prejšnjih členih ter še napotilo zakonodajalca, da lahko 
prekrškovni organ (agencija za trg vrednostnih papirjev) izreče 
globo v katerikoli višini predpisanega razpona. Gre za izpeljavo 
določbe 43. člena ZP-1, ki zakonom, ki urejajo prekrške omogoča, 
da za prekrške iz petega odstavka 17. člena ZP-1 predpišejo 
daljši rok za zastaranje postopka o prekršku, kakor je predpisan 
v ZP-1, vendar ne daljši od treh let. 

Poleg navedenega pa so bile določene kršitve zakona na novo 
oblikovane kot prekrški, saj je bilo pri pregledu zakona ugotovljeno, 
da se določena ravnanja prepovedana, vendar niso bila 
prenesena v prekrškovni del zakona. 

Dodatno se uvaja sankcija za kršitev določb o uvrstitvi javne 
družbe iz 2. točke prvega odstavka 8. člena na organiziran trg. 

k 155. členu: 

Izdaja in predložitev prospekta v elektronski obliki omogoča nižje 
stroške izdajateljev vrednostnih papirjev in sledi predlogu direktive 
o transparentnosti. 

k 156. členu: 4 

Gre za uskladitev z novim zakonom o prekrških (ZP-1), hkrati pa 
določi štetje rokov do zastaranja prekrškov oziroma prekinitev 
zastaranja v primeru dejanj organov, pristojnih za postopek, ki 
merijo na pregon storilca prekrška. 

k 157. -165. členu: 

V navedenih členih so določene prehodne in končne določbe. 

V157. členu zakona je določeno, da družba iz druge točke prvega 
odstavka 8. člena prvič ugotavlja povprečje skladno z določbami 
drugega odstavka 8. člena zakona najkasneje deseti dan leta 
2004 za leto 2003 ter da se morajo javne družbe, ki imajo položaj 
javne družbe iz 2. točke prvega odstavka 8. člena, ne glede na 
določbe četrtega odstavka 8. člena tega zakona, v 3 letih po 
uveljavitvi tega zakona, uskladiti z njegovimi določbami ter uvrstiti 
svoje delnice na organiziran trg. 

V 158. členu zakona je določeno, da se za borzno posredniške 
družbe in banke, ki so pridobile dovoljenje agencije za opravljanje 
storitev borznega posredovanja pred uveljavitvijo tega zakona, 
šteje, da so z uveljavitvijo tega zakona pridobile dovoljenje agencije 
za opravljanje storitev trgovanja za svoj račun sprejemanja in 
posredovanja naročil za nakup in prodajo vrednostnih papirjev, ki 
jih izvršujejo druge borzno posredniške družbe. Gre za uskladitev 
s predlogom direktive o finančnih instrumentih in trgih, ki loči te 
storitve od storitev "tied agentov". 

V 158. členu se predvideva tudi, da morajo borzno posredniške 
družbe, ki so do uveljavitve tega zakona opravljale dejavnost 
trgovanja za svoj račun, v predpisanem roku pridobiti dovoljenje 
za nakup in prodajo vrednostnih papirjev za račun borzno 
posredniške družbe (trgovanje za svoj račun). Gre za uskladitev 
z ISD direktivo, ki navedeno aktivnost šteje med licencirane 
storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so predmet vzajemnega 
priznavanja. 
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V 159. členu zakona je določeno, da se za osebe, ki so na dan 
28.7.1999 bili imetniki kvalificiranih deležev oziroma deležev iz 
drugega odstavka 82. člena ZTVP-1 v borzno posredniški družbi, 
šteje, da so z uveljavitvijo Zakona o trgu vrednostnih papirjev 
(Uradni list RS, št. 56/1999, 31/2000 in 52/2002; ZTVP-1) pridobile 
dovoljenje agencije iz prvega oziroma drugega odstavka 82. člena 
ZTVP-1. 

V 160. členu zakona je določeno, da se Združenje članov borze 
vrednostnih papirjev-GIZ uskladi z določbami tega zakona o 
Združenju članov organiziranega trga vrednostnih papirjev v roku 
6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

161. člen določa prehodne določbe v zvezi s statusom direktorja 
agencije, ki je bil imenovan za direktorja pred uveljavitvijo tega 
zakona, hkrati gre za uskladitev režima imenovanja direktorja z 
določbami ZJA. 

Besedilo 162. člena predstavlja prehodne določbe potrebne za 
uskladitev zakona z novim Zakonom o prekrških (Ur. I. RS št. 7/ 
2003), pri čemer je določeno, da se do uveljavitve ZP-1, globe 
izrekajo kot denarne kazni za prekrške na podlagi veljavnega 
Zakona o prekrških (ZP) ter na podlagi novega Zakona o prekrških 
(ZP-1) določa razpon kazni. 

V163. členu je določeno, da določbe, ki dopolnjujejo in spreminjajo 
prvi odstavek 18. člena zakona začnejo veljati z dnem članstva 
Republike Slovenije v Evropski uniji, enako velja tudi za določbe 
tretjega in petega odstavka 215. člena tega zakona. 

V 164. členu je določen rok, do katerega mora agencija oziroma 
ministrstvo, pristojno za finance, izdati predpise na podlagi tega 
zakona. 

165. člen določa, kateri predpisi se s tem zakonom razveljavljajo, 
v 166. členu pa je določen 15 dnevni vacatio iegis. 

7. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

Agencija za trg vrednostnih papirjev 
1. člen 

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

1. tem zakonom; 
2. zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98 in 26/99 - v 
nadaljnjem besedilu: ZISDU); 
3. zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 - v nadaljnjem 
besedilu: ZPre); 
4. zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list 
RS, št. 23/99- v nadaljnjem besedilu: ZNVP). 

(2) Svoje naloge in pristojnosti izvršuje agencija z namenom 
zagotoviti spoštovanje določb zakonov iz prvega odstavka tega 
člena in njihovih vsakokratnih sprememb ter predpisov izdanih 
na podlagi teh zakonov, ter s tem ustvariti pogoje za učinkovito 
delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev v te 
trge. 

Vrednostni papirji 
3. člen 

(1) Vrednostni papirji po tem zakonu so delnice, obveznice in 
drugi serijski vrednostni papirji. 

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

(3) Dolžniški vrednostni papirji po tem zakonu so obveznice in 
drugi serijski vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila 
glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov. 

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

(5) Vrednostni papirji po tem zakonu so tudi serijski vrednostni 
papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, 
in ki dajejo imetniku pravico do nakupa delnic oziroma obveznic 
tega izdajatelja na določen dan oziroma v določenem obdobju in 
po naprej določeni oziroma določljivi ceni. 

Izvedeni finančni instrumenti 
6. člen 

(1) Izvedeni finančni instrumenti po tem zakonu so pravice, katerih 
cena je posredno ali neposredno odvisna od cen vrednostnih 
papirjev, tujih valut oziroma blaga oziroma višine obrestnih mer, in 
ki niso vrednostni papir po 3. členu tega zakona. 

(2) Standardizirani finančni instrumenti so izvedeni finančni 
instrumenti, ki: 

1. jih uvrsti na organizirani trg izvedenih finančnih instrumentov 
organizator tega trga in 
2. dajejo imetniku enake pravice. 

Javna družba 
8. člen 

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

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

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

(1) Borzno posredniška družba po tem zakonu je gospodarska 
družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 
agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(2) Banka po tem zakonu je banka, ki je pridobila dovoljenje Banke 
Slovenije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v 
skladu z zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 - v 
nadaljnjem besedilu: ZBan). 

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

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se za banke 
ne uporabljajo določbe 6. poglavja, razen če ZBan oziroma predpisi, 
izdani na njegovi podlagi ne določajo drugače. 

Povezane osebe in posredne naložbe 
12. člen 

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

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

1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, 
ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena; 
4. tako, da tvorijo pogodbeni koncem ali koncem z razmerjem 
enakopravnosti po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99 - v nadaljnjem 
besedilu: ZGD); 
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri 
so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 

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

1. zakonec oziroma oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči 
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo 
in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska 
zveza; 
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti; 
3. druge osebe, ki z osebo živijo v skupnem gospodinjstvu. 

(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je 
odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu 462. člena ZGD. 

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

(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da borzno posredniška 
družba ne sme imeti naložb v določeni pravni osebi, se prepoved 
nanaša tako na neposredne kot tudi posredne naložbe. 

(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z 
določeno pravno osebo iz šestega odstavka tega člena. 

Posredna pridobitev 
13. člen 

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

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

Prva in nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev 
15. člen 

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

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

(3) Ne šteje se za prvo prodajo: 
1. izdaja vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih 
vrednostnih papirjev ob pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi družb, 
2. izdaja delnic zaradi zamenjave obstoječih delnic zaradi 
spremembe nominalne vrednosti, 
3. izdaja delnic pri preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo 
oziroma druge pravne osebe v delniško družbo, če delnice 
prejmejo samo dotedanji družbeniki oziroma ustanovitelji, 
4. izdaja delnic ob povečanju kapitala iz sredstev družbe, 
5. izdaja delnic ob pogojnem povečanju kapitala. 

Pojem javne ponudbe 
16. člen 

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

Prva prodaja brez javne ponudbe 
18. člen 

(1) Za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna 
ponudba v primeru: 
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, 

3. kadar so posamezni ponujeni vrednostni papirji glasijo na 
nominalni znesek najmanj 5,000.000 tolarjev, 
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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. 

(2) Agencija izda soglasje iz 6. točke prvega odstavka tega člena, 
če izdajatelj dokaže, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in 
dobro poučenim investitorjem. 

Prospekt za javno ponudbo 
22. člen 

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

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

(3) Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku. 

(4) Podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta določi 
agencija. 

Predložitev dokončnega prospekta 
26. člen 

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

(2) Končna vsebina prospekta se ne sme razlikovati od prospekta, 
ki ga je odobrila agencija ob izdaji dovoljenja. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena 
se lahko cena vrednostnega 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. 

Dostopnost prospekta 
32. člen 

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

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

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena je izdajatelj izvleček 
prospekta in prospekt dolžan izročiti brezplačno. 

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

Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega 
trgovanja 
41. člen 

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

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

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

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

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

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

Uporaba določb o prospektu 
46. člen 

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

(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. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko 
izdajatelj, ki v državi članici hkrati opravlja postopek javne ponudbe 
istih vrednostnih papirjev, predloži overjen prevod popolnega 
prospekta, ki ga je odobril pristojni organ države članice, dopolnjen 
s podatki, ki so pomembni za prodajo vrednostnih papirjev na 
območju Republike Slovenije. 

(4) Agencija za trg vrednostnih papirjev predpiše: 
1. podrobnejšo vsebino podatkov, s katerimi mora 

izdajateljdopolniti prospekt, 
2. listine, ki jih mora tuji izdajatelj priložiti zahtevi za izdajo 

dovoljenja, in s katerimi dokazuje, da so izpolnjeni pogoji za 
priznanje prospekta. 

Dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi 
papirji tujega izdajatelja 

49. člen 

(1) Za dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji 
tujega izdajatelja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
dovoljenju za organizirano trgovanje razen določb 61. člena tega 
zakona. 
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z 
vrednostnimi papirji tujega izdajatelja mora tuji izdajatelj priložiti 
tudi listino o vsebini tujega prava, ki velja za vrednostne papirje, 
na katere se nanaša zahteva, glede veljavnosti izdaje in načina in 
veljavnosti prenosov in trgovanja s temi vrednostnimi papirji. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
izdajatelj, katerega popoln prospekt je pregledal in odobril pristojni 
organ države članice v roku največ treh mesecev pred vložitvijo 
zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje po tem 
zakonu, oziroma je v tem roku popoln prospekt za borzno kotacijo 
pregledal in odobril pristojni organ države članice, predloži overjen 
prevod tega prospekta, dopolnjen s podatki, ki so pomembni za 
prodajo vrednostnih papirjev na območju Republike Slovenije. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
določba četrtega odstavka 46. člena tega zakona. 

Omejitev trgovanja z nejavno ponujenimi 
vrednostnimi papirji 

51. člen 

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

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

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

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

2. delnice iz 4. in 5. točke tretjega odstavka 15. člena in iz 5. točke 
prvega odstavka 18. člena, če te delnice z drugimi delnicami 
prejšnjih izdaj, za katere je izdajatelj pridobil dovoljenje za javno 
prodajo oziroma organizirano trgovanje, tvorijo isti razred. 

Umik delnic z organiziranega trga 
54. člen 

(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. 

(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 (Uradni list RS, št. 30/93). 

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

Zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje 
55. člen 

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

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke 
navedene v drugem odstavku 20. člena tega zakona in navedbo 
oseb, ki so imetniki najmanj 10% izdaje vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša zahteva. 

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

1. listine, navedene v 1 .-7. in 9. točki tretjega odstavka 20. člena, 
2. potrdilo klirinško depotne družbe, da so bili vrednostni papirji, 
na katere se nanaša zahteva, izdani v nematerializirani obliki, 
3. dokaz o obvestilu imetnikov iz 56. člena tega zakona. 

Odločanje o dovoljenju za organizirano trgovanje 
57. člen 

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

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

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

Začetek organiziranega trgovanja 
61. člen 

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

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

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

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

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

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

Vsebina in način poročanja 
62. člen 

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

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

(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora javna družba objaviti 
določena pravna dejstva oziroma druga dejstva in okoliščine, jih 
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mora objaviti v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike 
Slovenije, oziroma na drug ustrezen način, ki ga predpiše agencija. 

Predložitev revidiranega letnega poročila 
63. člen 

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

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

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

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

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
64. člen 

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

1. povzetek letnih računovodskih izkazov z mnenjem revizorja, 
2. navedbo pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani 
v prospektu, 
3. navedbo, da je celotno letno poročilo na vpogled na sedežu 
javne družbe. 

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

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

(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega 
odstavka tega člena in način njegove objave. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka 63. člena tega zakona mora 
izdajatelj objaviti sklep skupščine na enak način kot je bil objavljen 
povzetek iz prvega odstavka tega člena. 

Polletno poročilo 
65. člen 

(1) Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na 
borzi, mora najpozneje v dveh mesecih po končanem polletnem 

obračunskem obdobju agenciji predložiti polletno poročilo o svojem 
poslovanju. 

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

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

Poročanje o poslovnih dogodkih 
66. člen 

(1) Javna družba mora nemudoma objaviti pravne oziroma 
poslovne dogodke, ki se tičejo javne družbe ali vrednostnega 
papirja in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega 
papirja. 

(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) Agencija na obrazloženo zahtevo javne družbe to oprosti 
dolžnosti poročanja iz prvega odstavka tega člena, če opustitev 
objave poslovnih dogodkov, na katero se dolžnost poročanja 
nanaša, ne bo zavajajoča za vlagatelje glede podatkov, ki so 
pomembni za odločitev o nakupu oziroma prodaji vrednostnih 
papirjev, in če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

1. če bi poročanje o posameznih poslovnih dogodkih resno 
ogrozilo upravičene poslovne interes javne družbe; ali 
2. če bi bilo poročanje o posameznih poslovnih dogodkih v 
nasprotju z javnim interesom. 

(4) Izdajatelj odgovarja za tožnost in popolnost podatkov, ki jih je 
navedel v obrazložitvi zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za oprostitev dolžnosti poročanja javne družbe v 
zvezi z objavo prospekta oziroma letnega oziroma polletnega 
poročila. 

(6) Agencija določi: 
1. podrobnejšo vsebino, način in roke za objave oziroma obvestila 
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, 
2. podrobnejšo vsebino zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 

(7) Določbe prvega odstavka tega člena se do objave izida javne 
prodaje iz 26. člena tega zakona, uporabljajo tudi za izdajatelja, ki 
je pridobil dovoljenje agencije za prvo javno prodajo vrednostnih 
papirjev. 

Odgovornost za pravilnost poročil 
67. člen 

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

Nadzor nad poročanjem javnih družb 
68. člen 

Nadzor nad poročanjem javnih družb opravlja agencija. 
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Kršitev obveznosti poročanja 
69. člen 

(1) Če agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da javna družba 
v zvezi s poročanjem krši določbe tega poglavja oziroma 240. 
člena tega zakona, izda odredbo, s katero javni družbi naloži, da 
ugotovljene kršitve odpravi. V odredbi določi rok, v katerem je 
javna družba dolžna odpraviti kršitve. 

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

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

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

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

Vrste storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
73. člen 

(1) Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po tem zakonu so 
naslednje storitve: 
1. nakup ali prodaja vrednostnih papirjev po nalogu in za račun 
stranke (borzno posredovanje); 
2. gospodarjenje z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun 
posamezne stranke (gospodarjenje z vrednostnimi papirji); 
3. posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji; 
4. pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 

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

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

Dejavnosti borzno posredniške družbe 
79. člen 

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

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno 
posredniška družba opravlja dejavnost trgovanja z vrednostnimi 

papirji oziroma izvedenimi finančnimi instrumenti za svoj račun 
tudi kadar to trgovanje ni povezano z opravljanjem posebnih 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(3) Za dejavnost trgovanja iz drugega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o storitvah v zvezi z 
vrednostnimi papirji. 

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 
82. člen 

(1) Za pridobitev delnic borzno posredniške družbe, na podlagi 
katere oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže 
kvalificirani delež (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani imetnik) v 
borzno posredniški družbi je'potrebno dovoljenje agencije. 

(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic borzno 
posredniške družbe, na podlagi katere doseže ali preseže mejo 
20%, 33% ali 50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu 
borzno posredniške družbe ali na podlagi katerih oseba postane 
obvladujoča družba borzno posredniške družbe, pridobiti 
dovoljenje agencije. 

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

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

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

1. borzno posredniška družba, ki je v tej državi članici upravičena 
opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji; 
2. obvladujoča oziroma odvisna družba borzno posredniške 
družbe iz 1. točke tega odstavka; 
3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo 
borzno posredniško družbo iz 1. točke tega odstavka. 

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

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega 
deleža 

83. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
oziroma deleža iz drugega odstavka 82. člena tega zakona, je 
treba priložiti listine iz 4. oziroma 5. točke 93. člena tega zakona. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 82. 
člena tega zakona, če iz podatkov, s katerimi razpolaga izhaja: 

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

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 82. 
člena tega zakona tujemu kvalificiranemu imetniku, če je ob 
upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju 
prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, 
verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje 
nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

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

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

Sankcije za kršitev in odvzem dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža 

84. člen 

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

(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za 
čas,dokler iz teh delnic imetnik, ki jih je pridobil v nasprotju s 
prvim oziroma drugim odstavkom 82. člena tega zakona, nima 
glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih 
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, za 
pridobitev katerega ne potrebuje dovoljenja iz prvega oziroma 
drugega odstavka 82. člena tega zakona. 

(3) Agencija odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega 
deleža v naslednjih primerih: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov; 
2. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani 
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj, 
ki jih je storil kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, 
ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili 
o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega 
poslovanja; 

3. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani 
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma načina 
povezanosti med temi osebami, onemogočeno oziroma bistveno 
oteženo opravljanje nadzora nad borzno posredniško družbo; 

4. v primeru tujega kvalificiranega imetnika: če je ob upoštevanju 
predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse 
države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, 
da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v 
skladu z določbami tega zakona. 

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

(5) Če je imetnik kvalificiranega deleža obvladujoča družba borzno 
posredniške družbe, se postopek odvzema dovoljenja za 
pridobitev kvalificiranega deleža lahko združi s postopkom 
odvzema dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji. 

Uprava borzno posredniške družbe 
85. člen 

(1) Uprava borzno posredniške družbe mora imeti najmanj dva 
člana, ki borzno posredniško družbo skupaj zastopata in 
predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed članov uprave 
borzno posredniške družbe oziroma prokurist ne sme biti 
pooblaščen za samostojno zastopanje borzno posredniške družbe 
za celoten obseg poslov iz dejavnosti borzno posredniške družbe. 

(2) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo biti v borzno 
posredniški družbi zaposleni oziroma opravljati to funkcijo s polnim 
delovnim časom. 

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

(4) Uprava mora voditi posle borzno posredniške družbe v 
Republiki Sloveniji. 

(5) Za člana uprave borzno posredniške družbe je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in 
izkušnje, potrebne za vodenje poslov borzno posredniške 
družbe, 
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(6) Pogoj iz prve točke petega odstavka tega člena je izpolnjen, 
če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje 
poslov borzno posredniške družbe. Šteje se, da je pogoj iz prve 
točke petega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj 
štiriletne izkušnje pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti 
in dejavnosti kot borzno posredniška družba oziroma drugih 
primerljivih poslov. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
86. člen 

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

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

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

(4) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če na 
podlagi listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve iz 
tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje pogoje 
za člana uprave borzno posredniške družbe. 
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(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, 
s katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, 
ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je oseba storila, 
lahko ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu 
s pravili o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in 
skrbnega poslovanja. 

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

Dolžnosti člana uprave 
87. člen 

(1) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo zagotoviti, 
da borzno posredniška družba posluje v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj in pravili o varnem in skrbnem poslovanju, 
kot so določena s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo storitve, ki jih opravlja 
borzno posredniška družba, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. 

(2) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo zagotoviti 
spremljanje tveganj, katerim je borzno posredniška družba 
izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne ukrepe, s 
katerimi borzno posredniška družba obvladuje tveganja, 

(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih 
kontrol na vseh področjih poslovanja borzno posredniške družbe 
in notranjo revizijo ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu s tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

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

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave 
88. člen 

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

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov; 
2. če je bil član uprave pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo 
dejanje na kazen zapora več kot treh mesecev; 
3. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 87. člena 
tega zakona; 
4. če član uprave krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. 
člen); 
5. če član uprave krši prepoved manipulacije (248. člen); 
6. če član uprave krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. 
člen); 
7. če član uprave huje krši določbe 7. poglavja tega zakona oziroma 
na njihovi podlagi izdanih predpisov; 
8. če član uprave huje krši pravila organiziranega trga (247. člen). 

(2) Za hujšo kršitev določb iz 3., 7. oziroma 8. točke prvega 
odstavka tega člena se šteje bodisi 
1. kršitev, zaradi katere je ogrožena likvidnost oziroma solventnost 
borzno posredniške družbe, bodisi 

2. kršitev, zaradi katere je stranki borzno posredniške družbe 
oziroma tretji osebi nastala škoda, bodisi 
3. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 

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

Posebne določbe za stečaj borzno posredniške 
družbe 
91. člen 

(1) Ne glede na določbo 122. člena ZPPSL, v stečajnem postopku 
nad borzno posredniško družbo stečajni upravitelj ne more 
odstopiti od pogodbe o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev, ki 
jo je sklenila borzno posredniška družba na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. 

(2) Terjatev Banke Slovenije iz naslova sredstev iz petega 
odstavka 284. člena tega zakona, ki jih je zagotovila za izplačilo 
zajamčenih terjatev vlagateljev, se iz stečajne mase izplača kot 
strošek stečajnega postopka pred poplačilom terjatev iz drugega 
in tretjega odstavka 160. člena ZPPSL. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi za terjatev 
banke prevzemnice iz sedmega odstavka 284. člena tega zakona. 

(4) Sklep o začetku stečaja nad borzno posredniško družbo 
vroči sodišče tudi agenciji in Banki Slovenije. 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
93. člen 

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

1. družbeno pogodbo oziroma statut družbe v obliki overjenega 
prepisa notarskega zapisa; 

2. opis storitev, ki jih bo opravljala družba ter načrt poslovanja za 
dve leti; 

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

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

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

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

7. dokumentacijo, ki jo določi agencija, na podlagi katere je mogoče 
ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko 
sposobna opravljati storitev, na katere se nanaša zahteva za 
izdajo dovoljenja. 
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Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev 
94. člen 

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

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji: 

1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, nimajo 
dovoljenja iz prvega odstavka 82. člena tega zakona; 

2. če član uprave nima dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave; 

3. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje drugih pogojev za 
opravljanje storitev, na katere se zahteva za izdajo dovoljenja 
nanaša. 

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

Dovoljenje za združitev oziroma razdružitev 
95. člen 

(1) Za združitev oziroma razdružitev morajo borzno posredniške 
družbe, ki se združujejo oziroma razdružujejo, pridobiti dovoljenje 
agencije. 

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

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

Borzni posredniki 
108. člen 

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

(2) Borzni posrednik je oseba, ki ima veljavno dovoljenje agencije 
za opravljanje poslov borznega posrednika. 

Pogoji za opravljanje poslov borznega posrednika 
109. člen 

(1) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega 
posrednika mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje: 

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

2. da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov borznega posrednika, 

3. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje 
zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(2) Agencija predpiše program in način opravljanja preizkusa 
strokovnih znanj iz 2. točke prvega odstavka tega člena. 

Dovoljenje za opravljanje poslov 
110. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega 
posrednika je potrebno priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 
prvega odstavka 109. člena tega zakona. 

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

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, 
s katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi storitev ali poslov, 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. 

(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. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov 
112. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov: 

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

2. če je bil borzni posrednik pravnomočno nepogojno obsojena 
za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma zoper 
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev; 

3. če borzni posrednik krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
(177. člen); 

4. če borzni posrednik krši prepoved manipulacije (248. člen); 

5. če borzni posrednik krši prepoved uporabe notranjih informacij 
(276. člen); 

6. če borzni posrednik huje krši določbe 6. poglavja tega zakona 
oziroma na njihovi podlagi izdanih predpisov; 

7. če borzni posrednik huje krši pravila organiziranega trga (247. 
člen). 

(2) Za hujšo kršitev določb iz 6. oziroma 7. točke prvega odstavka 
tega člena se šteje bodisi 

1. kršitev, zaradi katere je stranki borzno posredniške družbe 
oziroma tretji osebi nastala škoda, bodisi 

2. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 

(3) če je bil nad osebo začet postopek za odvzem dovoljenja za 
opravljanje poslov zaradi kršitve iz 3. točke prvega odstavka 
tega člena, lahko agencija postopek združi s postopkom za odvzem 
dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki 
zaradi iste kršitve teče proti borzno posredniški družbi. 
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Začasna prepoved opravljanja storitev 
133. člen 

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

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

Izvrševanje naročil strank 
146. člen 

(1) Borzno posredniška družbe sme naročila za nakup oziroma 
prodajo tržnih vrednostnih papirjev izvrševati samo na 
organiziranem trgu, razen če stranka izrecno naroči drugačen 
način izvršitve naročila. 

(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke 
tako kot se glasi. 

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

Način izvrševanja naročil strank na organiziranem 
trgu 

147. člen 

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

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

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

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

Izvrševanje naročil s preudarkom 
148. člen 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 147. člena tega 
zakona, mora borzno posredniška družba izvršiti naročilo s 
preudarkom, takrat kadar s skrbnostjo dobre borzno posredniške 
družbe oceni, da je glede na stanje na trgu, izvršitev naročila 
najugodnejša za interese stranke. 

(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom borzno posredniška 
družba ne sme vnesti nasprotnega naročila za nakup oziroma 
prodajo vrednostnih papirjev za račun druge stranke, ki je dala 
naročilo s preudarkom, za svoj račun oziroma račun zaposlenega 
pri borzno posredniški družbi z namenom, da pride do sklenitve 
posla z uskladitvijo pogojev ponudbe oziroma povpraševanja za 
račun stranke s pogoji povpraševanja oziroma ponudbe za račun 
druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za račun borzno 
posredniške družbe oziroma zaposlenega pri borzno posredniški 
družbi. 

Izvrševanje naročil za račun več strank 
149. člen 

(1) Kadar borzno posredniška družba sprejme več naročil s 
preudarkom oziroma kadar sočasno prejme več naročil za nakup 
oziroma prodajo vrednostnih papirjev pod enakimi pogoji, lahko 
takšna naročila izvrši sočasno (v nadaljnjem besedilu: trgovanje 
za skupni račun). 

(2) Pri trgovanju za skupni račun borzno posredniška družba ne 
sme sklepati poslov za svoj račun oziroma račun zaposlenega 
pri borzno posredniški družbi. 

(3) Kadar borzno posredniška družba pri trgovanju za skupni 
račun sklene enega ali več poslov, mora pravice in obveznosti iz 
takšnega posla oziroma poslov prenesti na stranke po naslednjih 
pravilih: 

1. če je posel oziroma posle sklenila za enako ceno, količina 
vrednostnih papirjev pa ne zadošča za izvršitev celotnih naročil 
vseh strank se najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga 
je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje 
stranke; 

2. če je posel oziroma posle sklenila po različnih cenah se za 
najugodnejšo ceno najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki 
ga je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje 
stranke. 

Odprtje računa stranke 
157. člen 

Borzno posredniška družba mora pred vnosom novega računa 
stranke v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev 
(odprtje računa stranke) preveriti identiteto stranke. 

Vrste naložb 
169. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme denarna sredstva stranke 
naložiti samo v tržne vrednostne papirje. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno 
posredniška družba naloži denarna sredstva stranke tudi v 
netržnevrednostne papirje, če se pogodbeni stranki za takšne 
naložbe izrecno dogovorita. 

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora pogodba 
določati največji delež naložb v netržne vrednostne papirje. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko 
borzno posredniška družba naloži denarna sredstva stranke v 
svojem imenu in za račun stranke tudi v obliki bančnih denarnih 
depozitov, če zaradi trenutnega stanja na trgu vrednostnih papirjev, 
denarnih sredstev stranke ni mogoče v celoti naložiti v vrednostne 
papirje v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi. 
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(5) Kadar v primeru iz četrtega odstavka tega člena, denarna 
sredstva stranke presegajo 10% vrednosti vseh naložb stranke, 
mora borzno posredniška družba pred deponiranjem denarnih 
sredstev pridobiti pisno soglasje stranke za takšno naložbo. 

Sporočanje zaupnih podatkov 
179. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme zaupne podatke iz prvega 
odstavka 177. člena sporočiti samo: 
1. na podlagi pisnega dovoljenja stranke; 
2. na pisno zahtevo sodišča oziroma pristojnega upravnega 
organa, če sodišče oziroma pristojni upravni organ te podatke 
potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih 
pristojnosti; 
3. na pisno zahtevo agencije oziroma Banke Slovenije, če agencija 
oziroma Banka Slovenije te podatke potrebuje v posameznem 
postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti. 

(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. 

Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov 
181. člen 

(1) Agencija in organi, ki so pristojni za nadzor drugih finančnih 
organizacij, morajo na zahtevo posameznega nadzornega organa 
posredovati temu organu vse podatke glede finančne organizacije, 
ki jih potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno 
organizacijo, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri 
odločanju o drugih posamičnih zadevah. 

(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o 
nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te 
ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov. 

(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja 
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi 
predhodnega mnenja nadzornih organov. 

Obdelava podatkov in posredovanje informacij 
182. člen 

(1) Agencija je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o dejstvih in 
okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih nalog in 
pristojnosti, določenih s tem zakonom, ZISDU in ZPre. 

(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni 
za izvrševanje nalog in pristojnosti agencije, določenih s tem 
zakonom se štejejo zlasti podatki o: 

1. dovoljenjih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
in drugih dovoljenjih in soglasjih, ki jih izda agencija na podlagi 
tega zakona; 

2. članih uprave in nadzornih svetov borzno posredniških družb, 
njihovi organizaciji, delovanju notranjih kontrol in revizij; 

3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev borzno 
posredniških družb v državah članicah, in podružnicah oziroma 
neposrednem opravljanju storitev borzno posredniških družb 
držav članic v Republiki Sloveniji; 

4. podružnicah borzno posredniških družb v tujini in podružnicah 
tujih borzno posredniških družb v Republiki Sloveniji; 

5. poslih iz 277. člena tega zakona; 

6. spoštovanju pravil varnega in skrbnega poslovanja; 

7. mesečnih poročilih iz 129. člena tega zakona; 

8. imetnikih kvalificiranih deležev iz 82. člena tega zakona; 

9. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz 
191. člena tega zakona; 

10. izvršenih ukrepih nadzora iz 203. člena tega zakona; 

11. poročilih in obvestilih, ki jih je zbrala na podlagi 277. člena in 
278. člena tega zakona; 

12. informacije, ki jih je agencija pridobila v okviru izmenjave 
informacij od pristojnih nadzornih organov držav članic. 

(3) Podatke iz drugega odstavka sme agencija posredovati: 

1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih 
nadzornih organov na podlagi 181. člena tega zakona; 

2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih finančnih storitev 
po ZBan, in če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih 
podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 
303. člena tega zakona; 

3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih finančnih storitev 
po ZBan, ob pogoju vzajemnosti in če za te organe velja obveznost 
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v 
prvem odstavku 303. člena tega zakona; 

4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad borzno 
posredniško družbo; 

5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku 
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske 
izkaze borzno posredniške družbe. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme agencija 
podatke iz 12. točke drugega odstavka tega člena posredovati 
samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke posredoval 
agenciji. 

(5) Agencija zbere podatke iz drugega odstavka tega člena tudi 
na zaprosilo: 

1. pristojnega nadzornega organa države članice, če jih ta 
potrebuje za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih finančnih 
storitev po ZBan in če zanj velja obveznost varovanja zaupnih 
podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 
303. člena tega zakona; 

2. pristojnega nadzornega organa tuje države, če jih ta potrebuje 
za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih finančnih storitev 
po ZBan, ob pogoju vzajemnosti in če zanj velja obveznost 
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v 
prvem odstavku 303. člena tega zakona, 
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Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega 
letnega poročila 

191. člen 

(1) Letno poročilo borzno posredniške družbe in konsolidirano 
letno poročilo finančne skupine mora pregledati pooblaščeni 
revizor. 

(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena 
lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima 
pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog 
revidiranja. 

(3) Borzno posredniška družba mora agenciji predložiti revidirano 
letno poročilo v roku osmih dni po prejemu oziroma najkasneje v 
štirih mesecih po izteku koledarskega leta, konsolidirano revidirano 
letno poročilo pa najkasneje v roku petih mesecev po izteku 
koledarskega leta. 

Vsebina revizijskega pregleda 
192. člen 

(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o: 

1. bilanci stanja; 
2. izkazu uspeha; 
3. izkazu finančnih tokov; 
4. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj; 
5. izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja; 
6. stanju notranjih kontrol; 
7. načinu vodenja poslovnih knjig; 
8. kvaliteti informacijskega sistema v borzno posredniški družbi; 
9. pravilnost in popolnost obvestil in poročil agenciji. 

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

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

(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno oziroma 
izdelano v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, agencija 
zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug 
pooblaščeni revizor na stroške borzno posredniške družbe. 

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
193. člen 

(1) Borzno posredniška družba v dnevnem tisku oziroma 
strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat mesečno, 
objavi povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja 
v petnajstih dneh po sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v 
šestih mesecih po preteku koledarskega leta, povzetek 
revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja 
pa najkasneje v sedmih mesecih po preteku koledarskega leta. 

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega 
dstavka tega člena. 

Nadzor nad borzno posredniškimi družbami 
194. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad borzno posredniškimi družbami 
z namenom preverjanja, če borzno posredniške družbe spoštujejo 
pravila o obvladovanju tveganj, pravila o varnem in skrbnem 
poslovanju in druga pravila, določena s tem zakonom, ZISDU, 

ZPre in ZNVP oziroma drugimi zakoni, ki urejajo storitve v zvezi 
z vrednostnimi papirji, ter predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov. 

(2) Agencija opravlja v sodelovanju z Banko Slovenije nadzor tudi 
nad poslovanjem bank v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji. 

(3) Borza oziroma klirinško depotna družba mora agencijo 
nemudoma obvestiti o kršitvah, ki jih stori bprzno posredniška 
družba, če takšne kršitve ugotovi pri opravljanju nadzora, za 
katerega je pristojna po tem zakonu. 

Redno poročanje 
198. člen 

Borzno posredniška družba mora poročati agenciji o naslednjih 
dejstvih in okoliščinah: 

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; 
2. o spremembah osnovnega kapitala, združitvah in spremembah 
drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
3. o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške 
družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev 
delnic borzno posredniške družbe iz 82. člena tega zakona; 
4. o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah; 
5. o spremembi splošnih pogojev poslovanja; 
6. o spremembi članov uprave; 
7. o kadrovski sestavi in borznih posrednikih; 
8. o sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje 
s obveznostjo odkupa; 
9. o poslovnih poročilih. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev 
205. člen 

(1) Agencija odvzame borzno posredniški družbi dovoljenje za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v naslednjih 
primerih: 

1. če borzno posredniška družba krši dolžnost varovanja zaupnih 
podatkov (177. člen), prepoved manipulacije (248. člen) ali 
prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen), 

2. če borzno posredniška družba ne začne poslovati v 12 mesecih 
od izdaje dovoljenja ali prekine poslovanje za več kot 6 mesecev, 

3. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 

4. če pristojni organ borzno posredniške družbe sprejme sklep o 
spremembi dejavnosti, na podlagi katerega borzno posredniška 
družba ne bo več opravljala storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, 

5. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev glede 
kapitalske ustreznosti in drugih pogojev za poslovanje v skladu s 
pravili o obvladovanju tveganj, 

6. če je agencija odredila dodatni ukrep Iz prvega odstavka 203. 
člena tega zakona in pristojni organ borzno posredniške družbe 
v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, nI razrešil 
člana oziroma članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi 
novo imenovani člani uprave v roku dveh mesecev od imenovanja 
niso zagotovili odpravo kršitev, ki so bile razlog za dodatni ukrep 
iz prvega odstavka 203. člena tega zakona, 
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7. če borzno posredniška družba krši odločbo o začasni prepovedi 
opravljanja storitev iz 204. člena tega zakona, 

8. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža iz 84. člena tega zakona osebi, ki je 
neposredno oziroma posredno obvladujoča družba borzno 
posredniške družbe. 

(2) Če iz podatkov, s katerimi agencija razpolaga, izhaja utemeljen 
sum, da je pri banki podan kateri od razlogov iz prvega odstavka 
tega člena, predlaga Banki Slovenije, da sprejme ukrepe po ZBan. 

Javni opomin 
208. člen 

(1) Kadar agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, 
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče borzno posredniški 
družbi javni opomin. 

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni 
opomin, upošteva agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je 
borzno posredniški družbi že bil izrečen javni opomin oziroma 
pogojni odvzem dovoljenja. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
agencija javno objavi izrek iz odločbe. 

Nadzor nad drugimi osebami 
210. člen 

(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti 
ali kot edino dejavnost opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi 
papirji, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma ki 
objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji. 

(2) Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za nadzor 
nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost, 
opravljajo storitve v zvezi z organiziranjem trgovanja z 
vrednostnimi papirji, ne da bi pridobile dovoljenje agencije za 
opravljanje dejavnosti borze. 

Odredba o odpravi kršitev 
211. člen 

(1) Če iz podatkov, s katerimi agencija razpolaga, izhaja, da oseba 
opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi za 
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje za opravljanje storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma, da objavlja oglase, s katerimi 
reklamira opravljanje teh storitev, izda tej osebi odredbo, s katero 
ji naloži, da preneha z opravljanjem teh storitev oziroma, da 
preneha z oglaševanjem. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko agencija še 
pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge 
dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, zaradi ugotovitve, 
ali oseba opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena agencija osebi naloži, 
da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, 
predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi 
s prenehanjem opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
oziroma oglaševanjem ter v katerem se oseba 

Likvidacijski razlog 
212. člen 

(1) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po 
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda agencija odločbo, s 
katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe. 

(2) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prvega odstavka tega 
člena začne pristojno sodišče na predlog agencije postopek 
likvidacije. 

Organiziranje trgovanja 
213. člen 

(1) Trgovanje z vrednostnimi papirji lahko organizira samo pravna 
oseba, ki je po določbah tega zakona pridobila dovoljenje agencije 
za organiziranje trgovanja. 

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

(3) Nihče drug, razen oseb iz prvega odstavka tega člena, ne 
sme organizirati trgovanja z vrednostnimi papirji. 

(4) Za organiziranje trgovanja iz tretjega odstavka tega člena se 
šteje javno ponujanje prodaje vrednostnih papirjev oziroma vsako 
drugačno zagotavljanje pogojev za povezovanje ponudbe in 
povpraševanja po vrednostnih papirjih. 

Vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje na 
organiziranem trgu 

215. člen 

(1) Na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se lahko trguje z 
vrednostnimi papirji, za katere ne veljajo omejitve trgovanja iz 
prvega odstavka 51. člena tega zakona. 

(2) Z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na enem od 
organiziranih trgov vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, se 
ne sme trgovati na drugem organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev. 

(3) Če izda izdajatelj vrednostne papirje, ki z že izdanimi 
vrednostnimi papirji tvorijo isti razred, se z novo izdanimi 
vrednostnimi papirji lahko organizirano trguje samo na tistem od 
organiziranih trgov v Republiki Sloveniji, na katerem se že trguje 
s prej izdanimi vrednostnimi papirji. 

Osnovni kapital in delnice borze 
219. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borze je 10,000.000 
tolarjev. 

(2) Borza sme izdati samo redne imenske delnice istega razreda. 

(3) Z delnicami borze se ne sme organizirano trgovati. 

(4) Delnice borze morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 

Delničarji borze 
220. člen 

(1) Delničarji borze so lahko le borzno posredniške družbe, ki so 
člani borze, ter Republika Slovenije in Banka Slovenije. 
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(2) Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije, je lahko 
posamezen delničar iz prvega odstavka tega člena v posredno 
ali neposredno imetnik največ 10% vseh delnic borze. 

(3) Delničarji, ki jim preneha članstvo na borzi, iz svojih delnic ne 
morejo izvrševati glasovalnih pravic. 

Uprava borze 
222. člen 1 

(1) Uprava borze mora imeti najmanj dva člana, ki borzo skupaj 
zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed 
članov uprave borze oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen 
za samostojno zastopanje borze za celoten obseg poslov iz 
dejavnosti borze. 

(2) Članu uprave borze morajo biti pri borzi zaposleni oziroma 
opravljati to funkcijo s polnim delovnim časom. 

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

(4) Uprava mora voditi posle borze v Republiki Sloveniji. 

(5) Za člana uprave borze je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in 
izkušnje, potrebne za vodenje borze, 

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

(6) Pogoj iz prve točke petega odstavka tega člena je izpolnjen, 
če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje 
borze. Šteje se, da je pogoj iz prve točke petega odstavka tega 
člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri vodenju 
poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma 
drugih primerljivih poslov. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave borze 

224. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave borze: 

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

2. če je bil član uprave pravnomočno nepogojno obsojena za 
kaznivo dejanje na kazen zapora več kot treh mesecev; 

3. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 223. člena 
tega zakona; 

4. če član uprave krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. 
člen); 

5. če član uprave krši prepoved manipulacije (248. člen); 

6. če član uprave krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. 
člen). 

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

1. kršitev, zaradi katere bi bilo lahko ogroženo delovanje trga 
vrednostnih papirjev, bodisi 
2. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 

Dovoljenje za organiziranje trgovanja 
226. člen 

(1) Borza mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma 
vpisom dodatne dejavnosti pridobiti dovoljenje agencije za 
organiziranje trgovanja. 

(2) Agencija izda dovoljenja za organiziranje trgovanja, če ugotovi, 
da ustanovitelji zagotavljajo pogoje za delovanje borze, določene 
s tem zakonom, in da je ustanovitev borze v interesu razvoja in 
delovanja trga vrednostnih papirjev. 

Uvrstitev na borzni trg 
232. člen 

Na borzni trg se uvrstijo vrednostni papirji, ki so bili sprejeti v eno 
od borznih kotacij. 

Sprejem v borzno kotacijo 
233. člen 

(1) V posamezno borzno kotacijo so lahko sprejeti vrednostni 
papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. da zanje ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51. 
člena tega zakona, 
2. da so v celoti vplačani, 
3. da so neomejeno prenosljivi, 
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. 

(2) Borza lahko določi pogoje iz 5. točke prejšnjega odstavka za 
posamezne vrste kotacij zlasti glede na: 

1. kapital izdajatelja, 
2. obdobje poslovanja izdajatelja, 
3. skupno nominalno ali tržno vrednost izdanih vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša zahteva za kotacijo na borzi, 
4. število oseb, ki imajo v lasti vrednostne papirje, na katere se 
nanaša zahteva za kotacijo na borzi (razpršenost vrednostnih 
papirjev). 

Zahteva za sprejem v borzno kotacijo 
234. člen 

(1) Borza odloča o sprejemu vrednostnega papirja v posamezno 
borzno kotacijo na zahtevo izdajatelja. 

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 

1. dve kopiji osnutka prospekta za kotacijo, 
2. drugo dokumentacijo, ki jo določi borza, in iz katere izhaja, da 
vrednostni papir izpolnjuje pogoje za sprejem v borzno kotacijo, 
na katero se nanaša zahteva izdajatelja. 
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Objava o sprejemu v kotacijo 
236. člen 

(1) Borza mora odločitev o sprejemu vrednostnega papirja v 
kotacijo na borzi objaviti v prostorih borze in v dnevno 
informativnem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi. 

(2) Z vrednostnim papirjem, ki je bil sprejet v borzno kotacijo, se 
lahko prične trgovati na uradnem borznem trgu po objavi iz prvega 
odstavka tega člena in objavi izvlečka prospekta za kotacijo na 
borzi. 

Izključitev iz trgovanja na borznem trgu 
237. člen 

(1) Borza lahko izključi posamezni vrednostni papir iz trgovanja 
na borznem trgu: 

1. če se z vrednostnim papirjem ni pričelo trgovanje v šestih 
mesecih po uvrstitvi na borzni trg, 

2. če se z vrednostnim papirjem na borznem trgu ne trguje več 
kot šest mesecev, 

3. če izdajatelj vrednostnega papirja ali vrednostni papir ne 
izpolnjujeta pogojev za kotacijo na borzi ali če je to potrebno za 
zaščito investitorjev, 

4. v drugih primerih določenih v splošnih aktih borze. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora borza 
na zahtevo agencije začasno ali trajno izključiti posamezni 
vrednostni papir iz kotacije na borzi, če agencija ugotovi, da bi 
lahko nadaljnje trgovanje s tem vrednostnim papirjem na borzi 
ogrozilo delovanje trga vrednostnih papirjev oziroma če je to 
potrebno zaradi zaščite interesov vlagateljev. 

Objava prospekta in izvlečka prospekta za borzno 
kotacijo 

239. člen 

(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirje bil sprejet v kotacijo na 
borzi, mora objaviti izvleček prospekta za borzno kotacijo, 
najpozneje osem dni po objavi o sprejemu v kotacijo iz 236. člena 
tega zakona. 

(2) V roku iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj prospekt 
za borzno kotacijo predložiti tudi agenciji in vsakemu članu borze. 

Dostopnost prospekta za borzno kotacijo 
240. člen 

(1) Prospekt za borzno kotacijo in izvleček prospekta morata biti 
od dneva objave o sprejemu v kotacijo v obliki brošure na voljo na 
sedežu izdajatelja. 

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da se prospekt in izvleček prospekta 
na zahtevo zainteresirane osebe, le-tej izroči. 

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

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dostopnost 
prospekta in izvlečka prospekta javnih družb, katerih vrednostni 
papirji so uvrščeni na prosti trg. 

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) Z vrednostnim papirjem, ki je bil uvrščen na prosti trg, se 
lahko prične trgovati na tem trgu po objavi iz prvega odstavka 
tega člena. 

13.6. Pogoji in način trgovanja na organiziranih trgih 

Udeleženci trgovanja 
245. člen 

Na organiziranem trgu lahko neposredno trgujejo le člani borze, 
druge osebe pa le s posredovanjem članov borze. 

Prepoved manipulacije 
248. člen 

(1) Nihče ne sme trgovati oziroma posredovati pri trgovanju z 
vrednostnimi papirji ali izvrševati drugih ravnanj, katerih namen je 
ustvariti napačno oziroma zavajajočo informacijo o prometnosti 
oziroma ceni posameznega vrednostnega papirja. 

(2) Za posle in ravnanja iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
zlasti: 

1. navidezni posli z vrednostnimi papirji, 
2. objavljanje ali razširjanje napačnih oziroma zavajajočih informacij 
o finančnem položaju izdajatelja ali poslovnih dogodkih. 

Obseg nadzora 
256. člen 

.(1) Pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na organiziranih trgih 
lahko agencija od borzno posredniške družbe oziroma Klirinško 
depotne družbe zahteva podatke in informacije o strankah, za 
račun katerih je borzno posredniška družba sklenila posel na 
organiziranem trgu, in druge podatke o tem poslu, v obsegu kot je 
to potrebno za doseganje namena tega nadzora. 

(2) Če agencija pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na 
organiziranih trgih ugotovi, da obstojajo razlogi za sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, mora to naznaniti pristojnemu 
državnemu tožilcu. 

Uporaba določb 
259. člen 

(1) Za klirinško depotno družbo se uporabljajo določbe zakona o 
gospodarskih družbah o delniški družbi, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 
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(2) Za klirinško depotno družbo, njene organe, zaposlene in 
nadzor se smiselno uporabljajo določbe 221. do 225. člena, 252. 
člena, 253. člena in 2. točke 254. člena tega zakona, če ni v tem 
poglavju drugače določeno. 

Dejavnost klirinško depotne družbe 
260. člen 

(1) Klirinško depotna družba lahko opravlja samo: 

1. storitve izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve 
obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, 
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 

2. storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih 
vrednostnih papirjev v skladu z ZNVP, 

3. druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji in 
izpolnjevanjem obveznosti ter uveljavljanjem pravic iz vrednostnih 
papirjev. 

(2) Klirinško depotna družba lahko opravlja tudi storitve izračuna 
in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov 
z izvedenimi finančnimi instrumenti na organiziranem trgu 
izvedenih finančnih instrumentov, če za opravljanje teh storitev 
pridobi dovoljenje agencije. 

(3) Storitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena opravlja 
klirinško depotna družba le za svoje člane. 

Delničarji klirinško depotne družbe 
261. člen 

(1) Delničarji klirinško depotne družbe so lahko le pravne osebe, 
za katere opravlja klirinško depotna družba storitve iz 260. člena 
tega zakona. 

(2) Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije, je lahko 
posamezni delničar iz prvega odstavka tega člena, posredno ali 
neposredno imetnik največ 10% vseh delnic klirinško depotne 
družbe. 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti klirinško depotne 
družbe 

263. člen 

(1) Klirinško depotna družba mora pred vpisom ustanovitve v 
sodni register oziroma pred vpisom dodatne dejavnosti pridobiti 
dovoljenje agencije za opravljanje dejavnosti klirinško depotne 
družbe. 

(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za poslovanje klirinško 
depotne družbe določa ta zakon in predpisi, ki urejajo izdajo 
vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki. 

Poročanje klirinško depotne družbe 
274. člen 

(1) Klirinško depotna družba poroča agenciji o novo izdanih 
vrednostnih papirjih in skupnem prometu s posameznimi 
vrednostnimi papirji ter drugih dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za delovanje organiziranega trga vrednostnih papirjev. 

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja iz 
prvega odstavka tega člena. 

Notranja informacija 
275. člen 

(1) Za notranjo informacijo po tem zakonu se šteje vsaka natančna 
informacija, ki se nanaša na enega ali več izdajateljev vrednostnih 
papirjev ali na enega ali več vrednostnih papirjev, ki še ni postala 
dostopna javnosti in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno 
imela pomembnejši vpliv na ceno vrednostnih papirjev. 

(2) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije, po 
tem zakonu je: 

1. imetnik kvalificiranega deleža pravne osebe, 
2. člani uprave oziroma nadzornega sveta pravne osebe. 

Prepoved uporabe notranjih informacij 
276. člen 

(1) Nihče ne sme pridobiti vrednostnih papirjev ali z njimi 
razpolagati na podlagi notranjih informacij. 

(2) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije, tudi 
ne sme teh informacij razkrivati tretjim osebam ali na njihovi podlagi 
priporočati tretjim osebam pridobitve ali razpolaganja z 
vrednostnimi papirji. 

Poročanje o poslih 
277. člen 

(1) Osebe, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije, 
morajo agenciji poročati o vsakem poslu z vrednostnimi papirji, ki 
je predmet poročanja. 

(2) Predmet poročanja je vsak posel z vrednostnimi papirji, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji 
oziroma organiziranem trgu v državi članici s seznama iz tretjega 
odstavka 183. člena tega zakona, in sicer ne glede na to ali je 
oseba posel sklenila za svoj ali za tuj račun in ne glede na to ali je 
bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali izven organiziranega 
trga. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, oseba, ki 
so ji neposredno dostopne notranje informacije, ni dolžna poročati 
o tistih poslih iz prvega odstavka tega člena, ki so bili sklenjeni na 
organiziranem trgu posamezne države članice, in o katerih poroča 
pristojnemu nadzornemu organu te države članice. 

(4) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora obsegati 
naslednje podatke o poslu: 

1. označbo vrednostnega papirja, ki je bil predmet posla; 
2. datum in uro sklenitve posla; 
3. ceno; 
4. osebe iz drugega odstavka tega člena, ki so bile stranke posla, 
oziroma so posredovale pri sklenitvi posla; 
5. organizirani trg, na katerem je bil posel sklenjen, oziroma kraj 
sklenitve posla; 
6. oznako vrste posla; 
7. navedbo ali zavezanec posel sklenil za svoj ali za tuj račun. 

(5) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja. 
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Nadzor nad kršitvami prepovedi uporabe notranjih 
informacij 
278. člen 

(1) Z namenom preprečiti kršitev prepovedi uporabe notranjih 
informacij oziroma odkriti takšne kršitve lahko agencija zahteva 
ustrezna pojasnila in podatke od naslednjih oseb: 

1. oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije; 

2. izdajateljev vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih iz drugega odstavka 277. člena tega zakona; 

3. fizičnih in pravnih oseb, ki sprejemajo naročila oziroma opravljajo 
posamezna dejanja v zvezi s posli iz drugega odstavka 277. 
člena tega zakona; 

4. fizičnih in pravnih oseb, ki bi lahko vedele za posamezne kršitve 
prepovedi uporabe notranjih informacij; 

5. zaposlenih in članov uprav pravnih oseb iz prejšnjih točk. 

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena: 

1. se morajo odzvati vabilu agencije in ji podati ustrezna ustna 
pojasnila; 

2. morajo na zahtevo agencije razkriti identiteto osebe, za račun 
katere je bil posel sklenjen; 

3. morajo na zahtevo agencije predložiti dokumentacijo v zvezi s 
poslom. 

(3) Če agencija pri opravljanju nadzora po tem členu ugotovi, da 
obstoji razlog za sum, daje bilo storjeno kaznivo dejanje, mora to 
naznaniti pristojnemu državnemu tožilcu. 

Zajamčena terjatev vlagatelja 
279. člen 

(1) Terjatev vlagatelja po tem zakonu je skupno stanje vseh 
denarnih terjatev fizične ali pravne osebe do borzno posredniške 
družbe na podlagi: 

1. pogodbe o borznem posredovanju, 
2. pogodbe o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih 

papirjev, 
3. pogodbe o hrambi vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih 

listin, 
4. pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji. 

(2) Zajamčena terjatev vlagatelja po tem zakonu je stanje terjatve 
vlagatelja do višine 3,700.000 tolarjev na dan začetka stečaja 
nad borzno posredniško družbo. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene terjatve 
naslednjih pravnih oseb: 

1. drugih borzno posredniških družb, bank in drugih finančnih 
organizacij po ZBan, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj 
račun, 

2. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja, 

3. terjatve držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti, 

4. terjatve članov uprave in nadzornega sveta borzno posredniške 
družbe ter njihovih ožjih družinskih članov, 

5. terjatve delničarjev borzno posredniške družbe, ki so v kapitalu 
oziroma pri glasovanju posredno ali neposredno udeleženi z 
najmanj 5%, 

6. terjatve pravnih oseb, ki so od borzno posredniške družbe 
odvisne družbe, 

7. terjatve članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz 5. 
in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov, 

8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti ne upoštevajo pri izračunu 
kapitala borzno posredniške družbe, 

9. terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po 
ZGD. 

(4) Borzno posredniška družba mora v vseh prostorih, v katerih 
posluje s strankami, na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu 
jamstva za terjatve. 

Uporaba določb 
287. člen 

(1) Za trgovanje s standardiziranimi finančnimi instrumenti se 
smiselno uporabljajo določbe 213. člena, 216. do 231. člena in 
275. do 278. člena tega zakona. 

(2) Za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih pri trgovanju iz 
prvega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe 
257. do 259. člena, 1. točke prvega odstavka 260. člena, 261. do 
266. člena, 268. do 271. člena in 273. do 274. člena tega zakona. 

(3) Agencija predpiše podrobnejše 

1. pogoje za uvedbo standardiziranih finančnih instrumentov, 
2. trgovanje s standardiziranimi finančnimi instrumenti 
3. poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih pri trgovanju iz 2. 

točke. 

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka 220. člena tega zakona 
so lahko delničarji borze finančnih instrumentov tudi banke, ki 
niso banke iz drugega odstavka 10. člena tega zakona, in 
gospodarske družbe. 

Letno poročilo o delu 
293. člen 

(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije 
o svojem delu. 

(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke 
o ukrepih agencije po izvedenih postopkih nadzora, izdanih 
dovoljenjih za poslovanje borzno posredniških družb, družb za 
upravljanje, investicijskih skladov, borz in o drugih dovoljenjih, ki 
jih izdaja agencija, ter podatke o sodelovanju agencije z drugimi 
domačimi in tujimi nadzornimi organi. 

(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora agencija 
predložiti Državnemu zboru do 30. junija tekočega leta. 
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Pogoji za imenovanje članov in predsednika 
strokovnega sveta 

297. člen 

(1) Za člana oziroma predsednika strokovnega sveta je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. je državljan Republike Slovenije, 
2. ima univerzitetno izobrazbo, 
3. je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega 

prava, 
4. ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora 

več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(2) Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno 
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim 
agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne 
smejo opravljati nalog v organih političnih strank. 

Razrešitev članov in predsednika strokovnega sveta 
298. člen 

Član oziroma predsednik strokovnega sveta se sme predčasno 
razrešiti: 

1. če to sam zahteva, 
2. če je pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več 

kot treh mesecev, 
3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
4. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (303. člen), 
5. če krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen) 

oziroma prepovedi iz drugega odstavka 297. člena tega 
zakona. 

Direktor agencije 
302. člen 

(1) Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, za dobo 
petih let izmed članov strokovnega sveta. 

(2) Direktor agencije vodi poslovanje agencije in organizira njeno 
delo. 

Varovanje zaupnih podatkov 
303. člen 

(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) 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. 

(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: 

1. ožji družinski člani; 
2. pravne osebe, v katerih so udeleženi. 

(4) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena 
mora direktor agencije nakupe iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena prijaviti predsedniku strokovnega sveta. 

(5) Zaposleni na agenciji ne smejo biti člani organov 
borznoposredniških družb, bank in izdajateljev, s katerih 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, in tudi ne smejo opravljati nalog za te pravne osebe. 

Viri sredstev 
305. člen 

(1) Sredstva za delo agencije se zagotavljajo: 

1. iz taks in nadomestil, 
2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija s svojim poslovanjem. 

(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki se del izloči v rezerve 
agencije v višini, določeni s finančnim načrtom agencije, 
preostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije. 

Finančni načrt in letni obračun 
307. člen 

(1) Strokovni svet mora najpozneje do 31. marca vsakega leta 
sprejeti letni obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega 
leta. 

(2) Do sprejema finančnega načrta agencije se financiranje 
agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme 
strokovni svet. 

(3) Letni obračun agencije mora pregledali pooblaščeni revizor. 

(4) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v roku 10 dni 
po sprejemu, dostaviti letni obračun z revizorjevim poročilom in 
finančni načrt. K letnemu obračunu in finančnemu načrtu da 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Nadzor nad uporabo sredstev 
308. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
rabo sredstev agencije opravlja računsko sodišče. 

Korespondenčna seja 
319. člen 

(1) Ne glede na določbo 317. člena tega zakona, lahko senat o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij odloča na korespondenčni seji, 
če nihče izmed članov senata ne nasprotuje odločanju na 
korespondenčni seji. 

(2) Korespondenčno sejo razpiše predsednik senata z vabilom 
članom senata. 

(3) Vabilo iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 

1. vsebino zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
2. poziv članu senata, da glasuje za oziroma proti izdaji dovoljenja 
oziroma soglasja, 
3. rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do katerega mora 
član senata pisno sporočiti agenciji vsebino svoje odločitve o 
glasovanju oziroma izjaviti, da korespondenčni seji nasprotuje. 

(4) Odločitev je na korespondenčni seji veljavno sprejeta, če 
zanjo do roka za glasovanje glasuje večina vseh članov senata 
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in če v tem roku nihče izmed članov senata ni izjavil, da 
korespondenčni seji nasprotuje. 

(5) Če je odločitev na korespondenčni seji veljavno sprejeta, se z 
glasovnicami članov senata postopa po petem odstavku 318. 
člena tega zakona. 

(6) Če odločitev na korespondenčni seji ni veljavno sprejeta, 
mora predsednik senata zadevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo. 

Pravica do sodnega varstva proti sklepom 
326. člen 

(1) Proti sklepom agencije ni posebnega postopka sodnega 
varstva. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je dovoljeno 
začeti poseben postopek sodnega varstva proti tistim sklepom 
agencije, proti katerim je po splošnem upravnem postopku 
dovoljena posebna pritožba. 

(3) Sklep, proti kateremu ni dovoljeno začeti posebnega postopka 
sodnega varstva, se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu 
proti odločbi, razen če je postopek sodnega varstva proti sklepu 
z zakonom izrecno izključen. 

Opravljanje nadzora 
341. člen 

Agencija opravlja nadzor: 

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona, 
ZISDU oziroma ZPre dolžne poročati agenciji oziroma jo obveščati 
o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Obseg pregleda 
343. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora nad licenciranim subjektom nadzora 
lahko agencija opravi tudi pregled poslovanja pravnih oseb, 
povezanih z licenciranim subjektom nadzora, če je to 
potrebnozaradi nadzora nad poslovanjem licenciranoga subjekta 
nadzora. 

(2) Za pregled poslovanja oseb iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe 344. do 348. člena tega zakona. 

Poročila in informacije 
344. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko agencija od subjekta nadzora 
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na 
namen posameznega nadzora, pomembne za presojo ali subjekt 
nadzora spoštuje določbe tega zakona, ZISDU, ZPre oziroma 
ZNVP oziroma predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov. 

(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
agencija zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Agencija lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove, 
da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti 
krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh 
zadevah podajo ustno izjavo. 

Odločanje o ugovoru 
356. člen 

(1) O ugovoru odloča agencija z odločbo. 

(2) Pri odločanju o ugovoru lahko agencija ugovor zavrže ali 
zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo odpravi. 

(3) Agencija ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen 
ali če ga je vložila neupravičena oseba. 

(4) Če agencija ugotovi, da je podan razlog iz 1., 2., 3. ali 6. točke 
353. člena tega zakona, odpravi odredbo. 

(5) Če agencija ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5., 7. ali 8. točke 
353. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo 
oziroma jo spremeni. Agencija pri odločanju o ugovoru odredbe 
ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 

Odločba o začasni prepovedi 
358. člen 

Kadar zakon določa, da agencija lahko licenciranemu subjektu 
začasno prepove opravljanje dejavnosti, izda agencija odločbo o 
začasni prepovedi, s katero licenciranemu subjektu nadzora, 
začasno prepove opravljanje dejavnosti in odredi ukrepe, 
določene z zakonom, potrebne za dosego namena prepovedi. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
367. člen 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 

1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma 
izdaje dovoljenja, 

2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta 
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, 

3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem 
dovoljenja. 

(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

Procesne predpostavke za odločanje 
373. člen 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve predsednik 
senata preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi: 

1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila 
za delo agencije, 
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 

(2) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki 
jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 

(3) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče 
odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V 
sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši 
od osem dni in ne daljši kot petnajst dni. 
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(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, predsednik senata 
z odločbo zavrže zahtevo. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 

(6) Agencija mora izdati sklep iz tretjega odstavka tega člena v 
naslednjih rokih: 

1. če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti v dveh mesecih, 

2. če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja iz 2. oziroma 3. 
točke prvega odstavka 374. člena tega zakona v petnajstih dneh, 

3. v vseh ostalih primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge. 

Rok za odločitev 
374. člen 

(1) Agencija mora o zahtevah za izdajo dovoljenja oziroma soglasja 
odločiti v naslednjih rokih: 

1. o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v roku 
6 mesecev, 

2. o zahtevi za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo (20. člen 
tega zakona), in o zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano 
trgovanje (55. člen tega zakona) v roku trideset dni, 

3. o zahtevi izdajatelja za podaljšanje roka za vpisovanje in 
vplačevanje vrednostnih papirjev (drugi odstavek 33. člena tega 
zakona), v roku osem dni, 

4. o zahtevi za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih 
papirjev tujega izdajatelja (45. člen tega zakona), o zahtevi za 
izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji 
tujega izdajatelja (49. člen tega zakona), in o ostalih zahtevah v 
roku dveh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja. 

(2) Če je agencija izdala sklep iz tretjega odstavka 373. člena 
tega zakona v roku iz šestega odstavka 373. člena tega zakona, 
rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve sklepa do 
izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema 
dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, 
določenem s tem sklepom. 

Ugovor proti odločbam 
379. člen 

(1) Proti naslednjim odločbam predsednika senata ima ponudnik 
pravico vložiti ugovor: 

1. odločbi, s katero predsednik senata zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za ponudbo za odkup, 
2. odločbi iz prvega odstavka 32. člena ZPre, 
3. odločbi, s katero predsednik senata zavrne zahtevo za soglasje 
za odstop od namere za odkup, 
4. odločbi, s katero predsednik senata ugotovi, da ponudba za 
odkup ni uspešna. 

(2) Ugovor je potrebno vložiti v roku petih dni od vročitve odločbe. 

(3) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena mora agencija 
odločiti v 15 dneh od prejema ugovora oziroma v istem roku izdati 
sklep iz tretjega odstavka 373. člena tega zakona. Glede roka za 

odločitev o ugovoru se smiselno uporablja določba drugega 
odstavka tega člena. 

(4) Ugovor iz prvega odstavka tega člena je dopusten iz naslednjih 
razlogov: 

1. če je odločbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odločbe, 
2. če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo, 
3. če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 

(5) V ugovoru proti odločbi iz 1. oziroma 3. točke prvega odstavka 
tega člena ni dovoljeno navajati novih dejstev in predlagati novih 
dokazov. 

(6) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 354. do 356. člena tega zakona, če ni v prejšnjih 
odstavkih drugače določeno. 

Postopek nadzora nad izvajanjem ponudbe za odkup 
380. člen 

(1) Če agencija pri opravljanju nadzora nad izvajanjem ponudbe 
za odkup ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup, ki 
jih je mogoče odpraviti, z odredbo ponudniku oziroma banki ali 
borzno posredniški družbi oziroma družbi - izdajatelju vrednostnih 
papirjev naloži, da ugotovljene nepravilnosti odpravi. 

(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena agencija določi rok 
za odpravo nepravilnosti, ki ne sme biti daljši od pet dni. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz drugega 
odstavka tega člena dostaviti poročilo o odpravi nepravilnosti. Za 
poročilo o odpravi nepravilnosti se smiselno uporabljajo določbe 
prvega in tretjega odstavka 357. člena tega zakona. 

(4) V času od vročitve odredbe agencije iz prvega odstavka tega 
člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena sprejem ali 
preklic ponudbe imetnikov vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, nima učinka. V tem času rok za 
sprejem ponudbe ne teče. 

(5) Ne glede na določbo 352. člena tega zakona 

1. je rok za ugovor proti odredbi iz prvega odstavka tega člena tri 
dni od vročitve odredbe, 
2. ugovor ne zadrži izvršitve odredbe, 
3. o ugovoru mora agencija odločiti v roku petih dni od prejema 
ugovora. 

(6) Če ponudnik ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka 
tega člena oziroma če gre za nepravilnosti, ki jih je storil ponudnik 
in jih ni mogoče odpraviti, agencija z odločbo razveljavi postopek 
ponudbe za odkup. 

(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena se šteje, da ponudba 
za odkup ni uspešna. 

Odločanje borze oziroma klirinško depotne družbe na 
podlagi javnega pooblastila 

381. člen 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo za odločanje: 

1. borze o zahtevah za sprejem vrednostnega papirja v kotacijo, 
izključitvi vrednostnega papirja iz kotacije na borzi, uvrstitvi 
vrednostnih papirjev na prosti trg, 
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2. klirinško depotne družbe o izdaji, zamenjavi oziroma izbrisu 
vrednostnih papirjev. 

(2) Za odločanje iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 309. člena, prvega odstavka 313. člena, 314. 
člena, prvega odstavka 315. člena, 316. člena, 320. do 323. člena, 
prvega odstavka 370. člena, prvega odstavka 371. člena, 372. do 
375. člena tega zakona, če ni v tem razdelku drugače določeno. 

(3) Določbe tega razdelka se uporabljajo tudi za odločanje borze 
o ukrepih proti izdajateljem. Za odločanje borze o ukrepih proti 
izdajateljem se smiselno uporabljajo tudi določbe 349. do 357. 
člena tega zakona. 

Ugovor proti odločbam borze oziroma klirinško 
depotne družbe 

384. člen 

(1) Proti odločbam borze oziroma klirinško depotne družbe v 
zadevah iz prvega odstavka 381. člena tega zakona ima izdajatelj 
pravico vložiti ugovor v roku osmih dni od vročitve odločbe. 

(2) Ugovor se vloži pri borzi oziroma klirinško depotni družbi. 
Borza oziroma klirinško depotna družba morata v roku treh 
delovnih dni po prejemu ugovora dostaviti agenciji spis v zadevi, 
v kateri je bil vložen ugovor. 

(3) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena odloča agencija, ki 
mora o ugovoru odločiti v 15 dneh od prejema ugovora oziroma v 
tem roku izdati sklep iz tretjega odstavka 373. člena tega zakona. 

(4) Ugovor iz prvega odstavka tega člena je dopusten iz naslednjih 
razlogov: 

1. če je odločbo izdal organ, ki ni bil pristojen za izdajoodločbe, 
2. če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo, 
3. če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 

(5) Ugovor proti odločbi, s katero je borza začasno ali trajno 
izključila vrednostni papir iz kotacije na borzi, ne zadrži izvršitve. 

(6) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 354. do 356. člena tega zakona, če ni v prejšnjih 
odstavkih drugače določeno. 

Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti 
387. člen 

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti, subjekt nadzora ne sme več opravljati 
dejavnosti, za opravljanje katere mu je bilo dovoljenje odvzeto. 

(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja, 
subjektu nadzora prenehajo pooblastila za opravljanje poslov za 
račun strank oziroma investicijskih skladov, ki jih upravlja. 

(3) Subjekt nadzora, ki mu je bilo pravnomočno odvzeto dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti, sme opraviti samo še tista dejanja, ki 
so potrebna za vrnitev premoženja strankam oziroma za prenos 
premoženja investicijskih skladov, ki jih je upravljal, na banko 
skrbnico. 

Hujše kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih 
papirjev 

388. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev: 

1. če opravi prvo prodajo vrednostnih papirjev brez javne ponudbe, 
čeprav bi bila javna ponudba obvezna (17. člen); 

2. če prične ali opravi prvo javno prodajo vrednostnih papirjev ne 
da bi pridobil dovoljenje agencije za prvo javno prodajo (prvi 
odstavek 19. člena); 

3. če je v prospektu oziroma izvlečku prospekta objavil neresnične 
oziroma nepopolne podatke (22. člen); 

4. če med javno ponudbo spremeni pogoje javne ponudbe v 
nasprotju z 27. členom tega zakona; 

5. če organizira oziroma izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev v 
nasprotju z 28. členom tega zakona; 

6. če izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev po izteku roka iz 
prvega oziroma drugega odstavka 33. člena tega zakona (tretji 
odstavek 33. člena); 

7. če izda vrednostne papirje na podlagi javne ponudbe, čeprav 
javna prodaja ni bila uspešna (34. člen in tretji odstavek39. člena); 

8. če klirinško depotni družbi ne izda popolnega naloga za izdajo 
vrednostnih papirjev, ki so bili predmet javne ponudbe, v 
nematerializirani obliki, v roku 15 dni šteto od dneva, ko se izpolnijo 
pogoji za njihovo izdajo (drugi odstavek 41. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki 
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih 
papirjev 

389. člen 

Gospodarski prestopek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
31-1439/2000) 

(glej opombo (1)) 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev: 

1. če agenciji ne predloži dokončno oblikovanega prospekta 
najpozneje sedem dni pred začetkom javne ponudbe (26. člen); 

2. če pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje ne 
objavi poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev 
oziroma če je vsebina poziva ali način njegove objave v nasprotju 
s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 31. člena tega 
zakona (prvi odstavek 31. člena); 

3. če ne zagotovi dostopnosti prospekta in izvlečka prospekta na 
način določen v prvem do tretjem odstavku 32. člena tega zakona; 
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4. če ne zagotovi vpogleda v svoj statut oziroma ustanovitveni 
akt in v računovodske izkaze, če so bili izdelani po pripravi 
prospekta, na način določen v četrtem odstavku 32. člena tega 
zakona; 

5. če agencije ne obvesti o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih 
papirjev na način in v roku, določenem v prvem odstavku 35. 
člena tega zakona; 

6. če ne objavi podatkov o uspešnosti javne prodaje v rokih, z 
vsebino in na način določen v 36. členu tega zakona; 

7. če izda vrednostne papirje na podlagi uspešne javne ponudbe 
pred prejemom odločbe, s katero agencija ugotovi, da je javna 
prodaja uspešna (tretji odstavek 35. člena); 

8. če ne predloži prospekta borzi in vsaki od borzno posredniških 
družb v roku 15 dni, šteto od dneva, ko so se izpolnili pogoji za 
izdajo vrednostnih papirjev na podlagi uspešne javne ponudbe 
(tretji odstavek 41. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki 
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o javni prodaji vrednostnih papirjev 
tujega izdajatelja 

390. člen 

Za gospodarski prestopek iz 388. oziroma 389. člena tega zakona 
storjen v zvezi s prvo prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
se kaznuje borzno posredniška družba iz prvega odstavka 43. 
člena tega zakona in odgovorna oseba te borzno posredniške 
družbe. 

Hujše kršitve dolžnosti poročanja javnih družb 
391. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje javna družba; 

1. če agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila v roku in z 
vsebino, določeno v prvem in drugem odstavku 63. člena tega 
zakona; 

2. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem 
trgu in revidiranega letnega poročila v roku in z vsebino, določeno 
v prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona, ne predloži 
borzi (tretji odstavek 63. člena); 

3. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila v roku iz 
prvega odstavka 64. člena tega zakona ter z vsebino in na način, 
določen v predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 63. 
člena tega zakona (prvi odstavek 64. člena tega zakona); 

4. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in agenciji 
ne predloži polletnega poročila v roku treh mesecev po končanem 
polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, določeno v 
predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega 
zakona člena tega zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s 
tretjim odstavkom 65. člena); 

5. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in borzi ne 
predloži polletnega poročila v roku treh mesecev po končanem 
polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, določeno v 
predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega 
zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. 
člena); 

6. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in ne objavi 
povzetka polletnega poročila v roku iz prvega odstavka 64. člena« 
tega zakona ter z vsebino in na način določen v predpisu, izdanem 
na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega zakona (prvi odstavek 
64. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena); 

7. če ne objavi poslovnega dogodka, ki se tiče javne družbe ali 
vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje vplival na ceno 
vrednostnega papirja v rokih, z vsebino in na način, določen v 
predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega 
zakona (prvi odstavek 66. člena); 

8. če so bili njeni vrednostni 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); 

(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. 

Lažje kršitve dolžnosti poročanja javnih družb 
392. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje javna družba: 

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); 

2. če njena skupščina zavrne revidirano letno poročilo in o tem ne 
obvesti agencije v rokih in na način, določen v četrtem odstavku 
63. člena tega zakona; 

3. če besedila povzetka revidiranega letnega poročila ne predloži 
agenciji (drugi odstavek 64. člena); 

4. če se z njenimi vrednostnimi 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); 

6. če ne obvesti agencije o poslovnem dogodku iz prvega odstavka 
66. člena tega zakona v rokih, z vsebino in na način, določen v 
predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega 
zakona (drugi odstavek 66. člena); 

7. če se z njenimi vrednostnimi 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); 

8. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem 
trgu in ne zagotovi dostopnosti prospekta na način, določen v 
prvem do tretjem odstavku 238. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba javne družbe, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
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Hujše kršitve določb o storitvah v zvezi z 
vrednostnimipapirji 

393. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje borzno posredniška družba: 

1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (drugi odstavek 
79. člena); 

2. če opravlja posamezne storitve v zvezi vrednostnimi papirji, za 
katere ni pridobila dovoljenja agencije za opravljanje storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 92. člena); 

3. če za člana uprave imenuje osebo, ki nima dovoljenja agencije 
za opravljanje funkcije člana uprave (prvi odstavek 86. člena); 

4. če opravlja posamezne storitve oziroma dejavnosti, čeprav 
nima minimalnega kapitala, potrebnega za opravljanje teh storitev 
oziroma dejavnosti (117. člen), 

5. če njena izpostavljenost do posamezne osebe in s to osebo 
povezanih oseb presega višino 25% njenega kapitala (prvi 
odstavek 120. člena); 

6. če vsota vseh njenih velikih izpostavljenosti presega 800% 
višine njenega kapitala (drugi odstavek 121. člena); 

7. če ne določi splošnih pogojev poslovanja z vsebino, določeno 
v 137. členu tega zakona (prvi odstavek 137. člena); 

8. če objavlja oglase, katerih vsebina lahko zavaja investitorje 
glede pravic ali tveganj, ki jih vsebuje posamezni vrednostni papir 
ali glede storitev, ki jih opravlja (drugi odstavek 135. člena); 

9. če krši predpis o oglaševanju, izdan na podlagi četrtega odstavka 
135. člena tega zakona; 

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); 

11. če ne sprejema vplačil in opravlja izplačil iz poslov, ki jih je 
sklenila za račun strank, preko posebnega računa (prvi odstavek 
151. člena); 

12. če preko posebnega računa iz prvega odstavka 151. člena 
tega zakona sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih 
je sklenila za svoj račun (drugi odstavek 151. člena); 

13. če na hišni račun prenese vrednostne papirje, katerih imetniki 
je stranka, oziroma, ki jih je pridobila za račun stranke (drugi 
odstavek 155. člena); 

14. če prenese 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; 

16. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena 
tega zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, 
da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena); 

17. če opravlja posle z vrednostnimi papirji ali izvršuje druga 
ravnanja, katerih namen je ustvariti napačno oziroma zavajajočo 
informacijo o prometnosti oziroma ceni posameznega 
vrednostnega papirja (prvi odstavek 248. člena); 

18. če ne vodi poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije na način, 
določen v 171. in 187. členu tega zakona oziroma predpisu izdanem 
na podlagi 190. člena tega zakona; 

19. če ne vodi evidenc iz 172. in 173. člena tega zakona z vsebino 
in na način, določen s predpisom, izdanem na podlagi 180. člena 
tega zakona; 

20. če ne vodi in hrani dokumentov iz 174. do 176. člena tega 
zakona na način, določen s predpisom, izdanem na podlagi 180. 
člena tega zakona; 

21. če ne sestavi letnega poročila z vsebino, določeno s 
predpisom, izdanem na podlagi 190. člena tega zakona; 

22. če agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila borzno 
posredniške družbe oziroma revidiranega konsolidiranega letnega 
poročila v rokih, določenih v tretjem odstavku 191. člena tega 
zakona; 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borzno 
posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Lažje kršitve določb o storitvah v zvezi z 
vrednostnimi papirji 

394. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje borzno posredniška družba: 

1. če ne objavi splošnih pogojev poslovanja in cenika (prvi 
odstavek 138. člena); 

2. če stranki ne izroči splošnih pogojev poslovanja (drugi odstavek 
138. člena); 

3. če pred objavo oglasa o njegovi vsebini ne obvesti agencije 
(tretji odstavek 135. člena); 

4. če s stranko ne sklene splošne pogodbe o borznem 
posredovanju v pisni obliki (drugi odstavek 142. člena); 

5. če stranki ne izstavi potrdila o prejemu naročila v roku, 
določenem v drugem odstavku 144. člena tega zakona in z 
vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi 180. člena 
tega zakona 
(prvi odstavek 144. člena); 

6. če se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu in 
borzno posredniška družba ne izvrši naloga za nakup oziroma 
prodajo takšnega vrednostnega papirja na organiziranem trgu 
(prvi odstavek 146. člena); 

7. če ne posreduje ponudbe za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev na organiziranem trgu po vrstnem redu 
prejema naročil za takšen nakup oziroma prodajo (tretji odstavek 
147. člena); 

8. če stranki ne izroči vrednostnih papirjev na način in v rokih 
določenih v 150. členu tega zakona; 

9. če stranki denarnih sredstev ne nakaže v rokih, določenih v 
tretjem odstavku 151. členu tega zakona; 

10. če stranki ne pošlje obračuna o opravljenem poslu v roku iz 
152. člena tega zakona in z vsebino določeno s predpisom, izdanim 
na podlagi 180. člena tega zakona (152. člen); 
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11. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem računu (prvi 
in tretji odstavek 155. člena); 

12. če ne vnaša nalogov za prenose med računi imetnikov 
vrednostnih papirjev po vrstnem redu prejema nalogov (160. člen); 

13. če na zahtevo imetnika naslednji delovni dan po opravljenem 
prenosu ne izstavi izpiska o opravljenem prenosu (162. člen); 

14. če stranki ne izstavi poročila o stanju in prometu na računu 
vrednostnih papirjev v rokih, določenih v 163. členu tega zakona; 

15. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z 
vrednostnimi papirji v pisni obliki (drugi odstavek 168. člena); 

16. če stranki na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi 
papirji ne pošlje poročila 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; 

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); 

18. če agenciji ne posreduje mesečnega poročila z vsebino, na 
način in v rokih, določenih v predpisu izdanem na podlagi 130. 
člena tega zakona (129. člen); 

19. če agenciji ne poroča o dejstvih in okoliščinah iz 198. člena 
tega zakona z vsebino, na način in v rokih, določenih v predpisu, 
izdanim na podlagi 200. člena tega zakona; 

20. če na zahtevo agencije ne posreduje poročila oziroma 
informacij (199. člen in 278. člen); 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borzno 
posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Kršitve določb o borzi vrednostnih papirjev 
395. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje borza: 

1. če brez dovoljenja agencije opravlja druge finančne storitve 
(drugi odstavek 218. člena); 

2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja 
agencije za opravljanje funkcije člana uprave borze (drugi 
odstavek 222. člena); 

3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega 
zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da 
bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena v zvezi s 
prvim odstavkom 225. člena); 

4. če k splošnim aktom oziroma njihovim spremembam ne pridobi 
soglasja agencije (prvi odstavek 227. člena in drugi odstavek 
228. člena); 

5. če ne določi pravil trgovanja (prvi odstavek 246. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 1,000.000 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). 

(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. 

Kršitve določb o klirinško depotni družbi 
396. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje klirinško depotna družba: 

1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (260. člen); 

2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja 
agencije za opravljanje funkcije člana uprave klirinško depotne 
družbe (drugi odstavek 222. člena v zvezi z drugim odstavkom 
259. člena); 

3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega 
zakona tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da 
bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. člena v zvezi s 
prvim odstavkom 225. člena in drugim odstavkom 259. člena); 

4. če k statutu oziroma pravilom poslovanja oziroma njihovim 
spremembam ne pridobi soglasja agencije (264. člen); 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba klirinško 
depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 1,000.000 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). 

(4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba klirinško 
depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz tretjega 
odstavka tega člena. 

Kršitve prepovedi uporabe notranjih informacij 
397. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba iz prvega 
odstavka 276. člena tega zakona: 

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na 
podlagi notranjih informacij (prvi odstavek 276. člena); 

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi 
podlagi priporoča tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje 
z vrednostnimi papirji (drugi odstavek 276. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
iz prvega odstavka tega člena, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 
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(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: 

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na 
podlagi notranjih informacij (prvi odstavek 276. člena); 

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi 
podlagi priporoča tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje 
z vrednostnimi papirji (drugi odstavek 276. člena). 

(4) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba iz tretjega odstavka 276. člena 
tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi vrednostne 
papirje oziroma z njimi razpolaga. 

(5) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, ki stori gospodarski 
prestopek iz četrtega odstavka tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo od 250.000 do 450.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba iz tretjega odstavka 276. člena 
tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi vrednostne 
papirje oziroma z njimi razpolaga. 

Druge kršitve \ 
398. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 10,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba: 

1. če opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi 
pridobila dovoljenje za opravljanje teh storitev (prvi odstavek 76. 
člena); 

2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 135. 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. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje fizična oseba: 

1. če opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 
76. člena); 

2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 135. člena); 

3. če organizira trgovanje z vrednostnimi papirji (tretji odstavek 
213. člena). 

(4) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje revizijska družba, če ne opravi 
revizijskega pregleda v obsegu, določenim s predpisom, izdanim 
na podlagi drugega odstavka 192. člena tega zakona, oziroma ne 
izdela revizijskega poročila z obliko in vsebino, določeno z 
navedenim predpisom (prvi odstavek 192. člena). 

(5) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba revizijske 
družbe, ki stori gospodarski prestopek iz četrtega odstavka tega 
člena. 

Delnice izdane na podlagi javne prodaje 
405. člen 

(1) Določbe tega zakona o postopku javne prodaje vrednostnih 
papirjev, se smiselno uporabljajo za postopek javne prodaje delnic, 
izdanih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 40/94), te delnice in 
izdajatelja teh delnic. 

(2) Delnice serij, ki jih je izdal izdajatelj iz prvega odstavka tega 
člena, na podlagi drugih načinov lastninskega preoblikovanja, 
pridobijo lastnosti vrednostnih 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. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena velja za tiste serije 
delnic, ki tvorijo z delnicami, izdanimi na podlagi javne prodaje, isti 
razred. 

(4) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi za tiste delnice, 
ki so bile izdane pred postopkom lastninskega preoblikovanja 
izdajatelja, so pa po pravicah in lastnostih enake delnicam, izdanim 
na podlagi javne prodaje. 

(5) Izdajatelj delnic iz prvega odstavka tega člena je javna družba 
po tem zakonu in zanj velja dolžnost poročanja iz 4. poglavja tega 
zakona. 

Uveljavitev posameznih določb zakona 
409. člen 

(1) Določbe tretjega in četrtega odstavka 46. člena, tretjega in 
četrtega odstavka 49. člena, 3. točke prvega odstavka 75. člena, 
petega odstavka 82. člena, 96. do 99. člena, 101. do 104. člena, 2. 
točke tretjega odstavka in 1. točke petega odstavka 182. člena, 
183. do 185. člena, 1. točke četrtega odstavka 229. člena in četrtega 
odstavka 277. člena tega zakona veljati z dnem polnopravnega 
članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih. 

(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena, se 

1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža 
osebe države članice uporablja določba četrtega odstavka 83. 
člena tega zakona, 

2. za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji borzno 
posredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji v državah 
članicah uporablja določba 100. člena tega zakona, 

3. za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji borzno 
posredniških družb držav članic na ozemlju Republike Slovenije 
uporabljajo določbe 105. do 107. člena tega zakona, 

4. za posredovanje podatkov in odločanje o zaprosilih nadzornih 
organov držav članic uporabljajo določbe 3. točke tretjega 
odstavka in 2. točke petega odstavka 182. člena tega zakona. 

(3) Določbe 16. poglavja tega zakona začnejo veljati 1. januarja 
2002. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu 
vrednostnih papirjev (ZTVP-1A). 
EVA: 2002-1611-0048 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Predlog akta je usklajen z ostalimi viri prava ES. 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost: 
Jih ni. 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

Sprejem zakona je pogojen s priključevanjem Republike Slovenije 
Evropski uniji in je predmet harmonizacije naše zakonodaje z 
evropsko. 

Predloženo gradivo se nanaša na točko i) prvega odstavka 45. 
člena poglavja II. »Pravica do ustanavljanja« Evropskega 
sporazuma o pridružitvi in na drugo alineo 2. točke priloge IX.a k 
temu sporazumu. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Ne pride v poštev. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 
Ne pride v poštev. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Da, razen direktive 2003/6/EC. 

6) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, Talex, 
Komisija ES, države članice EU, SIGMA, OECD, Univerza) 
Ne. 

7) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka uskladitev 
Ne. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Gradivo je v celoti usklajeno z naslednjimi direktivami: 1993/22/ 
EEC, 2001/34/EC in 2003/6/EC. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Andreja Kert 
vodja pravne službe 

Podpis ministra: 

dr. Dušan Mramor 
minister 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

ESTONIJE 0 SODELOVANJU V BOJU PROTI 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 

TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 

PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI 

SESTAVINAMI IN TERORIZMU (BEEBOK) 

- EPA 1038 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0019 
Številka: 245-08/2002-2 
Ljubljana, 30.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 30.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
ESTONIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGA- 
NIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOV- 
MI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI IN TERORIZMU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 
- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI 
DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN 

PREDHODNIMI SESTAVINAMI IN TERORIZMU 

psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu, 
podpisan v Talinu 29. junija 2002. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu 
kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, 

Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN 
PREDHODNIMI SESTAVINAMI IN TERORIZMU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije (v 
nadaljevanju pogodbenici) 

sta se v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih stikov, 

sodelujeta v boju proti kriminalu, še posebno organiziranemu 
kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, 
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu, 

okrepita skupna prizadevanja v boju proti terorizmu in zlorabi 
prepovedanih drog, 

uskladita svoje ukrepe proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu, 

sporazumeli: 

1. člen 

(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta 
pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine s prepovedanimi 
drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in 
organiziranega kriminala, odkrivanju, zatiranju in kazensko- 
sodnem pregonu teh oblik kriminala kot tudi pri preprečevanju, 
odkrivanju, zatiranju in kazensko-sodnem pregonu drugih oblik 
kriminala. 

(2) Pogodbenici sodelujeta posebej v primerih, ko so kazniva 
dejanja storjena ali potekajo priprave nanje na ozemlju ene od 
pogodbenic, podatki pa kažejo, da obstaja verjetnost, da potekajo 
priprave ali storitev kaznivih dejanj na ozemlju druge pogodbenice. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, zlasti 
organiziranega kriminala, in pri tem: 

a) sporočata druga drugi podatke o osebah, vpletenih v 
organizirani kriminal, podatke o povezanosti storilcev, 
informacije o organizacijah in skupinah kriminalcev, značilnem 
vedenju storilcev in skupin, dejstva, posebej čas, kraj in način 
storitve kaznivih dejanj, informacije o objektih napada, 
posebnih okoliščinah, kazenskih predpisih, ki so bili kršeni, in 
ukrepih, ki so bili izvedeni; 

b) na zaprosilo izvajata policijske ukrepe, ki so v skladu z 
notranjim pravom zaprošene pogodbenice; 

c) v skladu s tem sporazumom in notranjim pravom pogodbenic 
sodelujeta v preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi, 
vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in 
organizaciji; 

d) izmenjavata podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, 
ki jih uporabljajo storilci kaznivih dejanj v mednarodnem 
kriminalu; 

e) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav 
ter strokovno znanje, izsledke kriminalističnih in drugih študij 
na področju kriminalitete, se medsebojno obveščata o praksi 
preiskovanja dejanj in uporabi metod in sredstev dela; 

f) na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce uradnih 
dokumentov in predmetov, ki so bili uporabljeni pri storitvi ali 
izvirajo iz kaznivega dejanja; 

g) izmenjavata strokovnjake za skupno ali vzajemno izboljšanje 
kakovosti dela kot del boja proti organiziranemu kriminalu, 
zagotavljata študijske možnosti svojim strokovnjakom za 
pridobitev višje stopnje strokovnega znanja, za vzajemno 
spoznavanje sredstev in metod boja proti kriminalu in sodobnih 
dosežkov policijske tehnike; 

h) po potrebi in pri določenih preiskavah organizirata delovna 
srečanja v zvezi s pripravami in izvajanjem usklajenih 
ukrepov. 

3. člen 

Za preprečevanje nezakonitega gojenja, proizvodnje, izvoza, 
uvoza in tranzita prepovedanih drog, psihotropnih snovi in 
predhodnih sestavin (v nadaljevanju prepovedanih drog) kakor 
tudi nezakonite trgovine s temi snovmi si pogodbenici v skladu s 
svojim notranjim pravom: 

a) vzajemno sporočata vse informacije o osebah, vpletenih v 
proizvodnjo prepovedanih drog in trgovino z njimi, skrivališčih 
prepovedanih drog, načinih transporta in storitve kaznivih 
dejanj, krajih izvora prepovedanih drog in kam so namenjene, 
vključno z vsemi drugimi posebnostmi o teh kaznivih dejanjih; 

b) izmenjavata informacije o običajnih in novih načinih nezakonite 
mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami in vse druge 
informacije v zvezi s tem; 

c) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav 
na področju nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in 
zlorabe prepovedanih drog; 

d) izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog; 

e) izmenjavata izkušnje v zvezi z nadzorom nad zakonitim 
prometom z dovoljenimi drogami glede na možnosti nezakonite 
trgovine s temi snovmi; 
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f) uskladila policijske ukrepe v skladu z notranjim pravom 
pogodbenic. 

4. člen 

Zaradi preprečevanja terorizma in boja proti njemu si pogodbenici 
v skladu z notranjim pravom in s tem sporazumom: 

a) izmenjavata spoznanja in podatke načrtovanih ali storjenih 
terorističnih dejanjih, vpletenih osebah in skupinah, načinih 
izvedbe in tehničnih sredstvih, uporabljenih za taka dejanja; 

b) izmenjavata spoznanja in podatke o terorističnih skupinah, 
njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja 
dejanja na ozemlju ene od pogodbenic na njeno škodo, proti 
njenim interesom, če so potrebni za preprečevanje terorizma 
ali hudih kaznivih dejanj in boj proti njim, kot je opredeljeno v 
Evropski konvenciji o zatiranju terorizma (Strasbourg, 27. 
januar 1977). 

8. člen 

(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh sporočenih podatkov, 
ki jih je ena od pogodbenic v skladu s svojim notranjim pravom 
določila kot zaupne. 

(2) Gradivo, podatke in tehnično opremo, prejeto v skladu s tem 
sporazumom, je mogoče izročiti tretji državi le ob pisnem pristanku 
pristojnega organa pogodbenice, ki jih pošilja. 

9. člen 

(1) Za izvajanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu 
pogodbenici ustanovita mešano komisijo. O sestavi mešane 
komisije se pogodbenici vzajemno obvestita po diplomatski poti. 

(2) Mešana komisija se sestane po potrebi in na predhodno določen 
datum izmenično v Republiki Sloveniji, Republiki Estoniji ali v tretji 
državi. 

5. člen 

Sodelovanje med pogodbenicama zajema tudi: 

a) izmenjavo informacij o pravni ureditvi v zvezi s kaznivimi 
dejanji, ki so predmet sodelovanja po tem sporazumu; 

b) izmenjavo informacij o koristih, ki si jih je kdo pridobil s 
kriminalno dejavnostjo; 

c) izmenjavo informacij, pomembnih za eno od pogodbenic v 
boju proti trgovini z ljudmi, kakor tudi izmenjavo predpisov, 
informacij in izkušenj v zvezi s tujci in migracijami. 

6. člen 

(1) Za izvajanje določb tega sporazuma pogodbenici določita 
svoje pristojne organe, ki bodo natančno opredeljeni po diplomatski 
poti, in jih pravilno pooblastita za neposredno in operativno 
sodelovanje v skladu z njihovimi pristojnostmi. 

(2) Informacije med predstavniki pristojnih organov se izmenjavajo 
v angleškem jeziku, če ni drugače dogovorjeno. 

7. člen 

(1) Za varovanje osebnih podatkov, izmenjanih pri sodelovanju, 
pristojni organi pogodbenic uporabljajo svoje notranje pravo, 
Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981) in Priporočilo 
št. 87-(15) Ministrskega sveta Sveta Evrope državam članicam, 
ki ureja varovanje osebnih podatkov v policiji (Strasbourg, 17. 
september 1987). 

(2) Pogodbenici si izmenjata predpise o varovanju osebnih 
podatkov po diplomatski poti. 

10. člen 

Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni svoje 
sodelovanje in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če 
njeno notranje pravo to sodelovanje ali podporo omejuje ali če je 
s tem ogrožena njena varnost ali drugi temeljni interesi. 

11. člen 

Vsaka pogodbenica določi svojo osebo za zvezo, ki bo imela 
stike s pristojnimi organi druge pogodbenice. 

12. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na druge dvostranske ali 
večstranske sporazume, ki zavezujejo pogodbenici. 

13. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih 
obvestil, s katerima se pogpdbenici obvestita, da so izpolnjene 
vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

I 
(2) Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati po 
šestih mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o odpovedi. 

Sestavljeno v Talinu dne 29. 6. 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi tega 
sporazuma prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Republike 
Slovenije 
dr. Rado Bohinc l.r. 

Za Vlado Republike 
Estonije 

Ain Seppik l.r. 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, 
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi 
in predhodnimi sestavinami in terorizmu je bil podpisan v Talinu 
29. junija 2002. 

Ker Republika Estonija predstavlja državo, ki je geografsko 
vključena v tokove organiziranega kriminala, nezakonitega 
prometa z drogami in terorizma, ki prihajajo v Evropsko unijo in 
posledično v našo državo tudi preko Rusije, obstaja interes za 
tovrstni sporazum, ki bo natančneje določal področja sodelovanja 
v boju proti kriminalu in jih opredelil. 

S tem sporazumom želimo izboljšati sodelovanje med policijama, 
predvsem zaradi poglabljanja sodelovanja na področju boja proti 
terorizmu, nezakonite trgovine z drogami in nezakonitega prometa 
z orožjem. Tako bomo ustvarili pravno podlago za učinkovito in 
neposredno policijsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj. 

Na podlagi sporazuma si bosta pogodbenici sporočali podatke o 
osebah, vpletenih v organizirani kriminal, in druge informacije o 
objektih napada, na zaprosilo bosta skladno z notranjim pravom 
izvajali policijske ukrepe, izmenjavali podatke in izkušnje o metodah 
in novih oblikah, ki jih uporabljajo storilci kaznivih dejanj v 
mednarodnem kriminalu in izmenjavali izsledke forenzičnih in 
kriminalističnih preiskav. Pomembno je opozoriti, da si bosta 

pogodbenici poleg ostalih oblik sodelovanja izmenjavali pisna 
gradiva, vzorce uradnih dokumentov in predmetov, ki so bili 
uporabljeni pri storitvi ali izvirajo iz kaznivega dejanja. Pogodbenici 
si bosta izmenjavali strokovnjake z namenom njihovega 
izobraževanja, po potrebi pa bosta organizirali tudi delovna 
srečanja. V sporazumu je posebej obravnavano sodelovanje 
pogodbenic na področju boja proti nezakoniti trgovini s 
prepovedanimi drogami in terorizmu. Posebej je tudi predvidena 
izmenjava informacij o pravni ureditvi obravnavanih področij, 
posebej pa tudi informacij s področja tujcev in migracij. Varstvo 
osebnih podatkov je zagotovljeno z okviri, ki jih daje notranje 
pravo države pogodbenice in Konvencija o varstvu posameznikov 
glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Strasbourg, 28. januar 
1981). Za izvajanje in vrednotenje sodelovanja je predvidena 
ustanovitev mešane komisije. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti novih predpisov 
ali spremeniti veljavnih. 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana 
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti 
Ministrstva za notranje zadeve RS (Policije). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

I. Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu 
kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, 
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu 

II. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 
A. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 

ki se nanašajo na predloženo gradivo 
/ 

B. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene 
/ 

C. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

III. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 
A. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

1. Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, 
OJ 97/C 251/01, 

2. Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu 
kriminalu med državami članicami Evropske unije in 
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope 
in Cipra, OJ 98/C 220/01. 

B. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Da 

C. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

IV. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

V. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da 

VI. Ali je predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, estonskem in 
angleškem jeziku. 

VII. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD, 
Univerza,Itd..) 

Ne 

VIII. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Ne 

mag. Zoran Krunič l.r. dr.Rado Bohinc, l.r. 
SVETOVALEC VLADE MINISTER 

v.d.vodja Službe za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje 
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l IEL0VN01EL0 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SLOVENSKI 

OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI AGENCIJI 

(ZSOVA-A) 

- skrajšani postopek - EPA 937 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb 

Številka: 211-01/98-6/6 EPA937-III 
Ljubljana, 29. oktober 2003 

) 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Komisija za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb , kot matično delovno telo naslednje 

k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-A) 

- skrajšani postopek - 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb je na 28. 
redni seji, dne 23. oktobra 2003, obravnavala predlog Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku 
predložila Vlada Republike Slovenije. 
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{ IEL0VN0 TELO 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 72. redni seji dne 3.9.2003 odločil, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Komisija se je seznanila z : 

- mnenjem Komisije Državnega sveta za politični sistem, z dne 21.10.2003, 
- mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora, z dne 22.9.2003, 
- pripombami (k 12. in 13. členu) predsednika Okrožnega sodišča v 

Ljubljani, gospoda Aleša Zalarja, z dne 1.9.2003. 

Do izteka poslovniškega roka za vložitev amandmajev sta amandmaje vložila: 
- Poslanska skupina SDS k 1., 3., 11. členu; 
- poslanec mag. Janez DROBNIČ k 1., 5., in 15. členu. 

- Vlada Republike Slovenije je posredovala amandma na amandma k 1. in 
5. členu ter amandma k 15. členu. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnjeni obrazložitvi členov dejal, da 
predlagana novela pomeni predvsem uskladitev določb z nekaterimi 
določbami Zakona o tajnih podatkih, Zakona o telekomunikacijah, Zakona o 
javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o varstvu in zdravju 
pri delu. Državni zbor je ZSOVA sprejel 7. aprila 1999. Zato je zakon nujno 
potrebno uskladiti s tistimi zakoni, ki so bili sprejeti po ZSOVA. To bo agenciji 
omogočilo, da bo lahko bolj usklajeno in predvsem bolje delovala. 
Spremembe pa so narekovale tudi druge okoliščine, kot npr. selitev sedeža 
agencije v novo stavbo in mora zato organizirati lastno službo varovanja, ki bo 
oborožena in bo imela vsa razpoložljiva tehnična sredstva in pooblastila, 
določena z zakonom, za zagotavljanje varnosti objekta in njenih zaposlenih. 

Nekatere poglavitne rešitve, ki jih predlagana novela prinaša: 

Določba za postopek izbire direktorja agencije (1. člen) določa, da se za ta 
postopek ne uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih - ZJU. To 
pomeni, da direktorja na predlog predsednika vlade imenuje Vlada Republike 
Slovenije, brez javnega razpisa. 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

Cilji sprememb in dopolnitev zakona so tudi cilji agencije, ki se kažejo v 
pravočasnem zagotavljanju zbranih obveščevalno-varnostnih informacij, ki so 
vsekakor pomembna podpora pri odločanju in ukrepanju najvišjih državnih 
organov glede zadev, pomembnih za nacionalno varnost. 
Po besedah predstavnikov vlade, se je v času izvajanja zakona pokazala 
potreba po razširitvi kroga prejemnikov informaciji (3.člen), ki jih zbira 
agencija. Zbrane informacije niso last agencije, ampak last tistih, ki jih 
potrebujejo zaradi obveščenosti, da bi lahko v okviru svojih pristojnosti 
sprejemali ukrepe, ki bodo zagotovili gospodarske, politične ter varnostne 
prednosti Republike Slovenije. Taka obrazložitev je prevladala pri spremembi 
drugega odstavka 6. člena ZSOVA, ko se pristojnosti agencije za 
posredovanje podatkov širijo od sedanjih ministrov na ministrstva ter druge 
organe državne uprave, da bi le-ti lahko za izvrševanje svojih zakonitih 
pristojnosti predlagali ali sprejemali določene ukrepe. Komisija za nadzor 
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb pa je v tretjem odstavku 6. 
člena dodala še svoj amandma, s katerim je razširila krog uporabnikov, 
katerim mora agencija pripravljati informacije in analize s svojega delovnega 
področja in sicer poleg potreb za Svet za nacionalno varnost tudi za delovna 
telesa Državnega zbora Republike Slovenije za potrebe njihove dejavnosti. 

Agencija ima (5. člen) svojo službo varovanja (11.a členj, ki fizično in s 
pomočjo tehničnih sredstev varuje območje, objekte in prostore Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije. Prav tako uradne osebe aaenciie. ki 
neposredno izvajajo naloge tajnega pridobivanja podatkov, ali izvajajo druge 
naloge, pomembne za varnost nekaterih oseb in objektov, pri katerih obstaja 
povečana nevarnost za njihovo varnost ali življenje imaio pravico imeti in 
nositi službeno orožje ter strelivo (11.g člen). Orožje uporabljajo le ob pogojih, 
ki jih določa kazenski zakonik v zvezi s silobranom in skrajno silo. 

11. člen določa, da bi agencija lahko v primerih, ko je izdana odredba za tajno 
opazovanje in sledenje na javnih in odprtih prostorih, z uporabo tehničnih 
sredstev za dokumentiranje, identificirala telekomunikacijsko sredstvo s 
pomočjo posebnega sredstva - IMSI catcher in pridobila natančne podatke o 
lokaciji uporabnika tega sredstva, s katero razpolaga operater 
telekomunikacijskih storitev. Tej določbi je nasprotovala poslanska skupina 
SDS, vlada pa se je na koncu strinjala s predlogom, da se ta člen črta. 
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Novela zakona v 12. členu na novo vzpostavlja možnost posameznikov, da 
sprožijo postopek naknadne kontrole zakonitosti odrejene posebne oblike 
pridobivanja podatkov.Ta kontrola je mogoča le v primeru, če je posameznik 
obveščen o tem, da je bil nadzorovan. Predlagatelj se je pri tem postopku 
skliceval na primerljivo ureditev v Zakonu o kazenskem postopku, pri tem pa 
ni bila upoštevana drugačnost narave 24. člena ZSOVA, (predsednik sodišča 
v postopku po 24. členu, za razliko od sodišča v kazenskem postopku ne 
razpolaga s celotno zbirko zbranega gradiva, niti ni seznanjen z vsebino, zato 
tudi ne odloča o zaključitvi zadeve v razvidu. In ker predsednik okrožnega 
sodišča ne razpolaga z razvidom, ne odloča o zaključitvi zadeve v razvidu, 
tudi ne more biti pristojni organ za izvajanje obveščanja prizadete osebe. Zato 
je komisija podprla predlog, ki ji ga je v zvezi z 12. členom posredoval 
predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, da je pristojni organ za obveščanje 
prizadetih oseb direktor agencije. 

Sicer pa sta tako predlagatelj kot komisija sledila v celoti mnenju 
Zakonodajno-pravne službe. Njena priporočila so upoštevana v amandmajih, 
ki jih je vložila komisija, kot matično delovno telo. 

Člani komisije so v razpravi najbolj izpostavili naslednji dve vprašanji: 

- Ali naj se direktorja agencije izbira na podlagi javnega razpisa, ali pa naj 
ga imenuje vlada na predlog njenega predsednika. Prevladalo je slednje. 
Pri vodenju te službe gre za tako specifično funkcijo, ki je v posebnem 
odnosu do vlade, predsednika vlade in tudi do parlamenta, zato je prav, da 
se ohrani dosedanji postopek. Pri tem so nekateri člani komisije, kot 
neprimernega za izbiro na podlagi javnega razpisa, omenili tudi delovno 
mesto generalnega direktorja Policije. 

- Vprašanje glede potrebe po širitvi kroga prejemnikov zbranih informacij 
agencije. Ali je potrebno širiti prejemnike informacij na ministrstva (do 
sedaj so bili prejemnik ministri) ter druge organe državne uprave. Ali s tem 
ne obstaja bojazen, da bi lahko prišlo do zlorabe obveščevalnih podatkov 
v politične namene. Odgovor predlagateljev je bil, da do zlorab ne more 
priti, ker bodo organom posredovani le tisti podatki, ki se nanašajo na 
področje, za katerega je organ pristojen. 

* * * 

V nadaljevanju je Komisija sprejela amandma poslanske skupine SDS k 
11. členu. Komisija je oblikovala in sprejela naslednje amandmaje: k 3., 
4., 5., 10., 12., 13., 14., 15., 23., členu ter amandma za nov 25.a člen . 

K 3. členu: 

V tretjem odstavku 6. člena se na koncu črta pika in doda naslednje 
besedilo: 
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» in za potrebe delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije za 
izvajanje nalog z njihovega delovnega področja. « 

Obrazložitev: 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb meni, da 
je potrebno, da so poleg nje tudi ostala delovna telesa državnega zbora 
seznanjena s posebnimi informacijami in analizami, ki jih zbere in pripravi 
agencija o zadevah s področij, o katerih sprejemajo delovna telesa 
odločitve na svojih sejah, (npr. Odbora za zunanjo politiko, Komisija za 
evropske zadeve, Odbor za obrambo, Odbor za notranjo politiko, Odbor za 
finance in drugi). 

K 4. členu: 

V prvem odstavku 9. člena, prvem odstavku 26. člena, 30. členu, 33. 
členu, drugem odstavku 36. člena, v 37. členu in v 39. členu, se beseda 
»delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu 
in številu. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. Kot posledica sprejetega zakona o javnih 
uslužbencih je bila predlagana terminološka sprememba, povezana z 
uporabo izraza »delavec« oziroma »javni uslužbenec«. Ker predlagane 
spremembe pri uporabi tega pojma v nadaljnjem besedilu predloga zakona 
niso bile dosledno upoštevane in ker tovrstne terminološke spremembe 
tudi niso bile predlagane za nekatere člene osnovnega zakona, kjer se ta 
pojem pojavlja je predlog tega amandmaja utemeljen. 

K 5. členu: 

K 11.a členu 

1. V prvem odstavku se za besedo »varuje« doda beseda »ograjeno«. 

2. V tretjem odstavku člena se besedo »prvega« nadomesti z besedo 
»drugega«. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem pod 1. se v 11. a natančneje definira, kaj 
predstavlja območje, ki je varovano. Amandma pod št. 2 je redakcijske 
narave in odpravlja napako pri sklicevanju na odstavek 11.a člena, ki 
določa ukrepe varnostnika. 
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K 11. d členu 

V prvem odstavku se besede »prvega« nadomestijo z besedami 
»drugega«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. V 11. d členu je treba na treh mestih 
popraviti sklicevanje, saj so ukrepi določeni v drugem, in ne v prvem 
odstavku 11..a člena, kot je bilo pomotoma navedeno v teh določbah. 

K 11. e členu 

11. e člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Način izvajanja ukrepov varnostnikov iz tega zakona določi vlada na 
predlog direktorja agencije«. 

Obrazložitev: 

Ukrepi varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije lahko že 
po svoji naravi lahko pomembno posegajo v človekove pravice in temeljne 
svoboščine, kar pa je vsebina, ki je že po ustavi pridržana izključno 
zakonu. Okvire podzakonskega urejanja določa zakon, ker pa zakon o 
državni upravi kot sistemski predpis pristojnosti izdajanja podzakonskih 
aktov za predstojnike vladnih služb (kar agencija je) sploh ne predvideva, 
je bila rešitev predlaganega 11. e. člena, na podlagi katerega bi direktor 
agencije izdal interni akt, vprašljiva z vidika vsebine, ki naj bi se v takšnem 
aktu urejala. 

K 10. členu. 

V prvem odstavku 18. a člena se besede »z zbirko osebnih podatkov« 
nadomesti z besedo »evidenco«. Za besedama »zadržanih oseb« se 
beseda »ter« nadomesti z vejico, za besedama »za vklepanje« pa se 
doda besedilo »ter evidenco uporabe strelnega orožja. ». 

V drugem odstavku se besede »Zbirka osebnih podatkov« nadomesti z 
besedo »evidenca«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. V predlaganem členu namreč ni bilo 
povsem jasno razmerje med zbirko osebnih podatkov in evidencami, saj 
tudi slednje vsebujejo osebne podatke. Zato je bilo treba določbo v tej 
smeri ustrezno preoblikovati. 
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K 12. členu: 

Besedilo spremenjenega dosedanjega petega odstavka, ki postane četrti 
odstavek 24. člena, se spremeni tako, da se glasi: 

,»(4) Podatki, pridobljeni z uporabo posebne oblike pridobivanja podatkov 
iz prvega odstavka tega člena, ki niso uporabni, oziroma se ne nanašajo 
na razloge, zaradi katerih je bila odrejena posebna oblika pridobivanja 
podatkov, se po vpogledu predsednika okrožnega sodišča, na območju 
katerega ima agencija sedež, nemudoma uničijo. Ostali podatki se po 
vpogledu predsednika okrožnega sodišča, na območju katerega ima 
agencija sedež, v razvidu agencije hranijo do zaključitve zadeve.« 

V novem petem odstavku 24. člena se besedili »predsednik okrožnega 
sodišča, na območju katerega ima agencija sedež,« ter »predsednik 
okrožnega sodišča, na območju katerega ima agencija sedež, na predlog 
direktorja agencije ali po uradni dolžnosti« nadomestita z besedama 
»direktor agencije« 

Obrazložitev: 

Pristojni organ za odreditev posebne oblike pridobivanja podatkov z 
nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij je predsednik okrožnega 
sodišča, na območju katerega ima agencija sedež in ne sodišče, zato je 
bila potrebna ustrezna terminološka prilagoditev besedila. 

Ker predložitev podatkov na vpogled predsedniku sodišča ni potrebna le 
takrat, kadar gre za neuporabne podatke ali za podatke, ki se ne nanašajo 
na razloge, zaradi katerih je bila odrejena posebna oblika njihovega 
pridobivanja, ampak je takšna predložitev na vpogled potrebna vselej in 
glede vseh podatkov, ki so bili pridobljeni z odredbo predsednika sodišča, 
je bilo treba določbo četrtega odstavka dopolniti v tej smeri. 

Predlagatelj zakona tudi na novo vzpostavlja možnost posameznikov, da 
sprožijo postopek naknadne kontrole zakonitosti odrejene posebne oblike 
pridobivanja podatkov. Ta kontrola je mogoča le, če je posameznik 
obveščen o tem, da je bil nadzorovan. Predlagatelj se pri tem sicer sklicuje 
na primerljivo ureditev v Zakonu o kazenskem postopku, vendar pa pri tem 
ne upošteva drugačne narave postopka po 24. členu Zakona o slovenski 
obveščevalno - varnostni agenciji. Postopek po 24. členu navedenega 
zakona je namreč praviloma le del aktivnosti, ki jih agencija izvaja v okviru 
izpolnjevanja svojih nalog. Predsednik sodišča v postopku po 24. členu 
zakona za razliko od sodišča v kazenskem postopku ni "gospodar 
celotnega postopka" saj ne razpolaga z ovrednoteno in sistemizirano 
zbirko dokumentarnega gradiva v obliki razvida iz 2. odstavka 13. člena 
zakona. Predsednik sodišča v postopku po 24. členu zakona sicer tehta 
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pomen obveščevalnih ali protiobveščevalnih informacij, preverja 
zanesljivost vira teh informacij, ocenjuje logičnosti in verjetnost tistega, kar 
zatijuje agencija, ne sklepa pa o (ne)utemeljenosti celotne obveščevalne 
zadeve, ki jo vodi in izvaja agencija niti ni seznanjen z njeno vsebino. 
Predsednik okrožnega sodišča na območju katerega ima agencija sedež 
zato tudi ne odloča o zaključitvi zadeve v razvidu, saj je to pristojnost 
direktorja agencije. Ker predlagatelj prav na zaključitev zadeve v razvidu 
veže dolžnost predsednika sodišča, da obvesti prizadeto osebo o njeni 
pravici, seznaniti se s pridobljenim gradivom, bi bilo potrebno spremeniti 
vse določbe zakona, ki se nanašajo na zadeve v razvidu, taka ureditev pa 
ne bi bila v interesu nacionalne varnosti niti ne bi bila smotrna. Ker 
predsednik okrožnega sodišča ne razpolaga z razvidom, ne odloča o 
zaključitvi zadeve v razvidu, tudi ne more biti pristojni organ za izvajanje 
obveščanja prizadete osebe. Predsednik sodišča prav tako ne razpolaga s 
celovito informacijo o zadevi, ki se nahaja v razvidu, zato ne more po 
uradni dolžnosti ugotavljati, ali je mogoče utemeljeno sklepati, da bo 
zaradi seznanitve z gradivom nastala nevarnost za življenje in zdravje ljudi 
ali za nacionalno varnost. Ker bi bila predlagana ureditev kot "lex 
imperfecta" v nasprotju z 2. členom Ustave Republike Slovenije se z 
amandmajem predlaga, da pristojni organ za obveščanje prizadetih oseb 
(p)ostane direktor agencije. 

K 13. členu: 

K 24. a členu: 

V 2. odstavku 24.a člena se za besedilom »s katerimi se je« doda besedilo 
»oziroma se bo«. 

Obrazložitev: 

Iz ustaljene sodne prakse v zvezi z odrejanjem izpisov 
telekomunikacijskega prometa izhaja, da gre za ukrep, ki je po svoji naravi 
pogosto usmerjen v obdobje pred izdajo odredbe, torej za nazaj. Ker bi 
jezikovna razlaga tretjega odstavka 24. člena z zakona lahko onemogočila 
pridobivanje navedenih izpisov za nazaj je smiselna dopolnitev, ki 
omogoča pridobivanje izpisov telekomunikacijskega prometa, bodisi za 
nazaj bodisi za naprej, vsekakor pa ne za več kot šest mesecev. 

K 24.b členu: 

Drugi odstavek 24. b člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Operaterji telekomunikacijskih storitev so v zvezi z nadzorom 
telekomunikacijskega prometa, ne glede na določbe zakona, ki ureja 
nadzor telekomunikacijskega prometa, poleg dolžnosti, določenih z 
zakonom, ki ureja telekomunikacije, dolžni tudi: 
- na pisno zahtevo direktorja agencije, sporočiti podatke o naročniku 

telekomunikacijskega priključka, čeprav je tajen; 
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- na podlagi odredbe sodišča sporočiti podatke (številko ali identifikacijo 
klicočega in klicanega, naslov naročnika in tip terminala, vrsto, datum, 
čas in trajanje klica oziroma količino prenesenih podatkov), ki se 
nanašajo na naročnika in uporabnika ter so potrebni za vzpostavljanje 
zveze; 

- zagotoviti na svojem omrežju ustrezno programsko opremo in primeren 
vmesnik za nadzor telekomunikacijskega prometa na način, v obsegu 
in trajanju, kot to določa odredba pristojnega sodišča ali odredba 
direktorja agencije«. 

Obrazložitev: 

Operaterji telekomunikacijskih storitev vodijo na podlagi zakona, ki ureja 
telekomunikacije tudi zbirko podatkov o naročnikih, ker ni povsem jasno 
oziroma so mogoče dvojne razlage o tem, ali je zbirka podatkov o 
naročnjkih zbirka osebnih podatkov, ali ne in o tem, ali se s 
posredovanjem podatkov o naročnikih posega tudi v zasebnost 
telekomunikacijskega prometa, predlagatelj v navedenem členu izrecno in 
nedvoumno izključuje uporabo določb zakona, ki ureja telekomunikacije in 
daje direktorju agencije v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov 
pooblastilo, da pisno zahteva podatke o naročnikih, operater 
telekomunikacij pa mu jih je dolžan posredovati. 

K 14. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »v državnih organih«, 
beseda »zaščita« pa se nadomesti z besedo »zdravje«.«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave, zaradi predlaganega amandmaja k 4. 
členu. 

K 15. členu: 

V spremenjenem 27. členu se črta 3. točka prvega odstavka, sedanji 4. in 
5. točka pa postaneta 3. in 4. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Če zoper kandidata, ki želi skleniti delovno razmerje v agenciji, teče 
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do 
pravnomočnosti sodbe v tem postopku.« 

8. november2003 93 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

Predlagani novi tretji do šesti odstavek postanejo novi četrti do sedmi 
odstavek. 

Obrazložitev: 

Glede na ustavno zagotovljeno domnevo nedolžnosti je bilo treba določbo 
preoblikovati tako, da se v primerih, ko je oseba v kazenskem postopku 
odločitev, ali oseba izpolnjuje predpisane pogoje, odloži do 
pravnomočnosti sodbe. 

K 23. členu : 

41. člen se spremeni tako, da glasi: 

»V disciplinskih in odškodninskih zadevah zoper uslužbence agencije 
veljajo določbe zakona, ki velja za javne uslužbence.« ^ 

Obrazložitev: 

Čeprav zaradi zadostne ureditve v ZJU v posebnem zakonu (kar ZSOVA 
je) ni potrebno posebno urejanje disciplinskega in odškodninskega 
postopka, je bilo potrebno namesto črtanja 41. člena le-tega spremeniti 
tako, da odkazuje na ZJU. Tudi 42. in 43. člen osnovnega zakona se 
namreč nanašata na to vsebino, vsi trije členi pa so v veljavnem zakonu 
umeščeni v okvir 7. poglavja z naslovom "Disciplinska in odškodninska 
odgovornost". 

Za nov 25.a člen 

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi: 

»25.a člen 

Predpis iz 5. člena tega zakona (H.e^člen zakona) sprejme vlada 
najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona«. 

Obrazložitev: 
V okviru predlagane nove prehodne določbe je določen rok za izdajo 
podzakonskega predpisa, ki je predviden v okviru novega 11.e člena 
zakona in s katerim bo vlada določila način izvajanja ukrepov 
varnostnikov. 

Komisija ni sprejela amandmajev poslanske skupine SDS k 1. in 3. členu 
ter amandmajev k 1., 5. členu, ki ju je vložil poslanec mag. Janez 
DROBNIČ. S sprejemom amandmaja komisije k 15. členu je postal 
brezpredmeten amandma mag. Drobnica (k 15.členu), zato komisija o 
njem ni glasovala. 
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Prav tako komisija ni odločala o amandmajih vlade, ker so brezpredmetni. 

* * * 

V nadaljevanju je Komisija glasovala o vseh členih zakonskega predloga 
skupaj in jih sprejela. 

Z .vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je Komisija 
določila besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del 
poročila. 

Poročevalec Komisije na seji Državnega zbora bo predsednik Komisije 
gospod Jožef Jerovšek. 

Marinka Bogolin Jožef Jerovšek, l.r. 
sekretarka predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOTNI AGENCIJI 

1. člen 

V Zakonu o Slovenski obveščevalno-vamostni agenciji - ZSOVA (Uradni 
list RS, št. 23/99, 56/02-ZJU in 26/03-ZPNOVS) se za 4. členom doda nov 
4a. člen, ki se glasi: 

»4a. člen 

Za postopek izbire direktorja agencije se ne uporabljajo določbe Zakona o 
javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02 - ZDT).« 

2. člen 

V 5. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek. 

3. člen 

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

(2) Agencija posreduje podatke o svojih ugotovitvah pristojnim 
ministrstvom ter drugim organom državne uprave, da bi ti lahko za 
izvrševanje njihovih zakonitih pristojnosti predlagali ali sprejeli 
določene ukrepe. 

V tretjem odstavku se črta pika in doda besedilo: 

» in za potrebe delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije za 
izvajanje nalog z njihovega delovnega področja.« 

4. člen 

V prvem odstavku 9. člena, prvem odstavku 26. člena, 30. členu, 33. 
členu, drugem odstavku 36. člena, v 37. členu in v 39. členu, se beseda 
»delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem 
sklonu in številu. 
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5. čien 

Za 11. členom se dodajo novi 11.a, 11.b., 11.c, 11.d, 11.e, 11.f in 11.g 
člen, ki se glasijo: 

»11.a člen 

(1) Agencija ima svojo službo varovanja, ki fizično in s pomočjo 
tehničnih sredstev varuje ograjeno območje, objekte in prostore 
Slovenske obveščevalno-vamostne agencije (v nadaljnjem besedilu: 
varovano območje). 

(2) Pri izvajanju nalog varovanja sme varnostnik izvajati naslednje 
ukrepe: 
- opozoriti osebo, naj odide z območja, iz objekta ali prostora, ki ga 

varuje, če se ta tam neupravičeno zadržuje; 
- ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oziroma izstopu z 

varovanega območja, kadar je to potrebno za varnost ljudi in 
premoženja, ki ga varuje, ali če tako določajo pravila na 
varovanem območju; 

- površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago 
osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, če je to 
potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, in če oseba s 
tem soglaša; 

- preprečiti osebi vstop v varovano območje oziroma izstop iz 
njega, če ta odkloni pregled iz prejšnje alinee, če nasprotuje 
ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, 
zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop v varovano 
območje oziroma izstop iz prepreči; 

- zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na 
varovanem območju, da s tem takoj preneha ali varovano območje 
zapusti; 

- zadržati osebo, ki so jo zalotili pri kaznivem dejanju, katerega 
storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog 
oškodovanca, do prihoda policije; 

- uporabiti sredstva za vklepanje, če osebe iz prejšnje alinee ni moč 
zadržati drugače; 

- uporabiti fizično silo, če osebi ne more drugače preprečiti vstopa 
na varovano območje oziroma izstopa iz njega, preprečiti 
neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali premoženja, ki ga 
varuje, ali zadržati osebe do prihoda policije; 

(3) Uporaba ukrepov iz tretje in četrte alinee drugega odstavka tega 
člena zoper uradne osebe policije ter drugih uradnih oseb državnih 
organov, ko na varovanem območju opravljajo svoje uradne naloge, 
ni dovoljena. 
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11.b člen 

(1) Uporaba ukrepov iz prejšnjega člena mora biti sorazmerna 
zakonitemu cilju njihove uporabe. Pri izvedbi ukrepov se nikogar ne 
sme mučiti, ali z njim nečloveško ali ponižujoče ravnati. 

(2) Varnostnik sme ukrepati samo tako, kot je določeno s tem 
zakonom, da z najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže izvršitev 
naloge. Če je glede na okoliščine dopustno uporabiti več ukrepov, je 
dolžan uporabiti najprej tistega, ki osebi najmanj škoduje. Z uporabo 
ukrepa mora varnostnik prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi 
katerih je bil uporabljen, ali če ugotovi, da naloge tako ne bo mogel 
opraviti. 

(3) Omejitev gibanja osebi s preprečitvijo izstopa (četrta alinea 
drugega odstavka 11.a člena) ali z zadržanjem osebe do prihoda 
policije (šesta alinea drugega odstavka 11.a člena) ne sme trajati več 
kot dve uri. 

11.c člen 

(1) Med opravljanjem nalog varovanja sme varnostnik nositi strelno 
orožje v skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja. 

(2) Pri opravljanju nalog varovanja sme varnostnik uporabiti strelno 
orožje samo, če ne more drugače: 
- zavarovati življenja ljudi; 
- odvrniti napada na varovano osebo ali varovani objekt; 
- odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je 

ogroženo njegovo življenje. 

(3) Preden varnostnik uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine 
to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, 
opozoriti s klicem: »Stoj, streljal bom!« in z opozorilnim strelom. 

11.d člen 

(1) Varnostnik, ki osebi omeji gibanje (četrta in šesta alinea drugega 
odstavka 11.a člena), uporabi sredstva za vklepanje (sedma alinea 
drugega odstavka 11.a člena), fizično silo (osma alinea drugega 
odstavka 11.a člena) ali strelno orožje (drugi odstavek 11.c člena), je 
dolžan o tem takoj obvestiti policijsko postajo, na območju katere so 
bili ukrepi oziroma strelno orožje uporabljeni, in svojega 
neposrednega predstojnika. 

(2) Če je oseba pri uporabi ukrepov oziroma strelnega orožja iz 
prejšnjega odstavka telesno poškodovana, tako da potrebuje 
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medicinsko pomoč, je varnostnik dolžan poskrbeti, da jo čim prej 
dobi, in o tem takoj obvestiti policijsko postajo. 

(3) Agencija je dolžna najkasneje v 24 urah od uporabe ukrepov iz 
prvega odstavka tega člena o tem pisno obvestiti policijsko postajo, 
na območju katere so bili ukrepi uporabljeni. 

(4) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi 
podatke iz tretjega in četrtega odstavka 18.a člena tega zakona. 

11.e člen 

Način izvajanja ukrepov varnostnikov iz tega zakona določi vlada na 
predlog direktorja agencije. 

11.f člen 

(1) Za varovanje varovanih območij in tajnih podatkov, ki se po 
določbah zakona, ki določa obravnavanje tajnih podatkov, 
obravnavajo na teh območjih, se lahko namestijo in uporabljajo 
videonadzorni sistemi. 

(2) O izvajanju ukrepa uporabe videonadzornega sistema agencija 
pisno obvesti zaposlene. Kjer je to mogoče, mora biti obvestilo o 
izvajanju ukrepa uporabe videonadzornega sistema vidno objavljeno 
na varovanem območju. 

(3) Če želi posameznik pogledati posnetke, ki se nanašajo nanj, se 
njegov zahtevek rešuje na način, določen za varstvo osebnih 
podatkov. 

(4) Način uporabe videonadzornega sistema, postopek odrejanja 
snemanja, ravnanje s posnetki ter vodenje razvidov in dnevnikov dela 
sistema ter nadzor določi direktor agencije. 

11.g člen 

(1) Uradne osebe agencije, ki neposredno izvajajo naloge tajnega 
pridobivanja podatkov, naloge obravnavanja tajnih podatkov na 
podlagi zakona in drugih predpisov, ki določajo tajne podatke, ali 
izvajajo druge naloge, pomembne za varnost nekaterih oseb in 
objektov, pri katerih obstaja povečana nevarnost za njihovo varnost, 
zdravje ali življenje, ter druge uradne osebe agencije, ki so posebej 
izpostavljene nevarnosti in ogroženosti ter jih določi direktor 
agencije, imajo pravico imeti in nositi službeno orožje ter strelivo (v 
nadaljnjem besedilu: orožje). Strelno orožje smejo uporabiti le ob 
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pogojih, ki jih kazenski zakonik določa v zvezi s silobranom in 
skrajno silo. 

(2) Način in pogoje nabave, posesti in nošenja orožja uradnih oseb 
agencije določi vlada. 

(3) Uradne osebe agencije, ki so pooblaščene za nošenje orožja, 
morajo biti za to posebej usposobljene. Program usposabljanja in 
postopek preizkusa znanja o ravnanju pri nošenju in uporabi orožja 
določi direktor agencije.« 

6. člen 

V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Kadar agencija posreduje osebne podatke tujim obveščevalnim in 
varnostnim službam v skladu s tem zakonom, mora pred tem pridobiti 
zagotovila, da ima država, v katero podatke odnaša, urejeno varstvo 
osebnih podatkov in da bo tuja obveščevalna ali varnostna služba 
uporabila osebne podatke samo za namene, določene s tem zakonom.« 

7. člen 

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Agencija v okviru razvida iz prejšnjega člena vodi zbirko podatkov o 
osebah, ki jih agencija sistematično operativno obravnava v določenem 
časovnem obdobju.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Osebni podatki iz prvega odstavka tega člena se shranjujejo in 
uporabljajo do zaključitve zadeve v razvidu, potem se iz zbirke osebnih 
podatkov izbrišejo oziroma blokirajo.« 

8. člen 

V 16. členu se besede »Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, 
ki upravljajo z osebnimi in drugimi podatki« nadomesti z besedami 
»Upravljavci zbirk osebnih podatkov«, besedi »brez nadomestila« pa se 
črtata. ' 

Doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili posredujejo osebne 
podatke brezplačno.« 
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9. člen 

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Kadar agencija zbira osebne in druge podatke po določbah 14. člena 
tega zakona, o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo, posameznik pa nima pravice do vpogleda v zbirko 
osebnih podatkov.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Pravici posameznika iz prejšnjega odstavka se lahko omejita na način 
iz prejšnjega odstavka le, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev naloge.» 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji, v katerem se besedilo »državni 
organi in organizacije z javnimi pooblastili« nadomesti z »upravljavci zbirk 
osebnih podatkov«. 

10. člen 

Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi: 

»18.a člen 

(1) Agencija upravlja tudi evidenco o vstopih oseb v objekte agencije 
in na območje okolišev teh objektov in gibanju le-teh po njih, 
evidenco zadržanih oseb, evidenco uporabe fizične sile in sredstev za 
vklepanje ter evidenco uporabe strelnega orožja. 

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o posnetku 
videonadzomega sistema (sliko oziroma glas), osebno ime, naslov, 
številko in podatke o vrsti osebnega dokumenta, času vstopa na 
varovano območje in izstopa z njega ter razlog vstopa na varovano 
območje. 

(3) Evidenca zadržanih oseb vsebuje podatke o zadržani osebi 
(osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče), razlogu, 
času in kraju zadržanja, času obvestila policije in predaje zadržane 
osebe policiji, morebitnih telesnih poškodbah in uporabi sredstev za 
vklepanje. 

(4) Evidenca uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje vsebuje 
podatke o varnostniku, ki je uporabil fizično silo oziroma sredstva za 
vklepanje (osebno ime, rojstni podatki), razlogu, načinu, kraju in času 
uporabe fizične sile oziroma sredstev za vklepanje, obvestilu 
policijske postaje ter morebitnih telesnih poškodbah. 
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(5) Evidenca uporabe strelnega orožja vsebuje podatke o uradni osebi 
agencije, ki je uporabila strelno orožje (osebno ime, rojstni podatki), 
razlogu, načinu, kraju in času uporabe strelnega orožja, obvestilu 
policijske postaje ter morebitnih telesnih poškodbah. 

(6) Podatki iz drugega odstavka se hranijo največ tri mesece, nato se 
uničijo. Če obstaja sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, se podatki iz prejšnjega 
odstavka hranijo največ eno leto, nato se uničijo. 

(7) Podatki v evidenci iz tretjega odstavka se hranijo še pet let po 
vnosu podatkov o zadržanju osebe. 

(8) Podatki v evidenci iz četrtega in petega odstavka se hranijo še pet 
let po uporabi fizične sile, sredstev za vklepanje in strelnega orožja. 

(9) Po preteku rokov iz sedmega in osmega odstavka agencija 
podatke arhivira v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in 
arhive«. 

11. člen 

Člen je črtan. 

12. člen 

Črta se četrti odstavek 24. člena. 

Dosedanji peti odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(4) Podatki, pridobljeni z uporabo posebne oblike pridobivanja 
podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki niso uporabni, oziroma se ne 
nanašajo na razloge, zaradi katerih je bila odrejena posebna oblika 
pridobivanja podatkov, se po vpogledu predsednika okrožnega sodišča, 
na območju katerega ima agencija sedež, nemudoma uničijo. Ostali 
podatki se po vpogledu predsednika okrožnega sodišča, na območju 
katerega ima agencija sedež, v razvidu agencije hranijo do zaključitve 
zadeve.« 

Za četrtim se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Po zaključitvi zadeve v razvidu obvesti direktor agencije osebo, 
na katero se je posebna oblika nanašala, da ima pravico seznaniti se 
s pridobljenim gradivom, v primerih večjega obsega tega gradiva pa s 
poročilom, ki obsega povzetek zbranega gradiva. Če je mogoče 
utemeljeno sklepati, da bo zaradi seznanitve z gradivom nastala 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nacionalno varnost, lahko 

poročevalec, št. 91 102 8. november2003 



[ KLOVNO TELO 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

direktor agencije odloči, da osebe z vsebino pridobljenega gradiva ne 
bo seznanil.« 

13. člen 

Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se glasita: 

24.a člen 

(1) V primerih in pod pogoji iz 24. člena tega zakona lahko pristojno 
sodišče dovoli tudi nadzorovanje telekomunikacij v Republiki 
Sloveniji z izpisom telekomunikacijskega prometa. 

(2) Izpis telekomunikacijskega prometa obsega izpis vseh dohodnih 
in odhodnih klicev na telekomunikacijskem sredstvu, vključno s 
podatki o lastnikih oziroma uporabnikih telekomunikacijskih 
sredstev, s katerimi se je oziroma se bo opravljal telekomunikacijski 
promet, četudi so tajni. 

(3) Ne glede na omejitve iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona se 
pridobitev izpisa telekomunikacijskega prometa lahko dovoli za 
največ 6 mesecev 

24.b člen 

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev in izvajalci poštnih storitev 
morajo agenciji omogočiti ter zagotoviti pogoje za izvršitev sodno 
odobrenih posebnih oblik pridobivanja podatkov, operaterji 
telekomunikacij pa tudi omogočiti in zagotoviti pogoje za izvršitev 
posebnih oblik pridobivanja podatkov, ki se ne odobravajo s sodno 
odločbo. 

(2) Operaterji telekomunikacijskih storitev so v zvezi z nadzorom 
telekomunikacijskega prometa, ne glede na določbe zakona, ki ureja 
nadzor telekomunikacijskega prometa, poleg dolžnosti, določenih z 
zakonom, ki ureja telekomunikacije, dolžni tudi: 
- na pisno zahtevo direktorja agencije, sporočiti podatke o naročniku 

telekomunikacijskega priključka, čeprav je tajen; 
- na podlagi odredbe sodišča sporočiti podatke (številko ali 

identifikacijo klicočega in klicanega, naslov naročnika in tip 
terminala, vrsto, datum, čas in trajanje klica oziroma količino 
prenesenih podatkov), ki se nanašajo na naročnika in uporabnika ter 
so potrebni za vzpostavljanje zveze; 

- zagotoviti na svojem omrežju ustrezno programsko opremo in 
primeren vmesnik za nadzor telekomunikacijskega prometa na način, 
v obsegu in trajanju, kot to določa odredba pristojnega sodišča ali 
odredba direktorja agencije. 
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14. člen 

V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »v državnih organih«, 
beseda »zaščita« pa se nadomesti z besedo »zdravje«. 

15. člen 

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Delovno razmerje za opravljanje nalog v agenciji lahko sklene 
oseba, ki poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev 
delovnega razmerja javnih uslužbencev, izpolnjuje še naslednje 
pogoje: 
1. da je v skladu z določbami akta o sistemizaciji delovnih mest 

ustrezno psihično in telesno pripravljena; 
2. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali ni 
bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot tri mesece; 

3 da je izključno državljan Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji; 

4. da je bila varnostno preverjena in njena zaposlitev ne pomeni 
varnostnega tveganja za agencijo. 

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

(3) Če zoper kandidata, ki želi skleniti delovno razmerje v agenciji, teče 
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do 
pravnomočnosti sodbe v tem postopku. 

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do sedmi odstavek, ki se 
glasijo: 

(4) Preverjanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: varnostno 
preverjanje) obsega preveritev podatkov, določenih s predpisi za 
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ter podatkov, 
določenih s tem zakonom. 

(5) Pri varnostnem preverjanju se pri ugotavljanju psihične in telesne 
pripravljenosti preverjajo tudi odvisnost od alkohola in narkotičnih 
sredstev, kar se preverja v zdravstveni organizaciji, ki jo določi 
agencija. 

(6) Pri varnostnem preverjanju uslužbencev agencije za dostop do 
tajnih podatkov TAJNO in STROGO TAJNO se opravi tudi varnostno 
preverjanje v skladu z določbami tega zakona. 
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(7) Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne 
izpolnjuje varnostnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja v 
agenciji. 

16. člen 

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi: 

»27.a člen 

Varnostno tveganje v smislu 5. točke prvega odstavka 27. člena tega 
zakona pomeni, da dejansko ugotovljene okoliščine iz varnostnega 
preverjanja kažejo na: 
- utemeljene dvome o zanesljivosti posameznika za izvajanje nalog v 

agenciji, 
- posebno ogroženost agencije zaradi poskusov navezovanja stikov in 

poskusov rekrutiranja tujih obveščevalnih služb, zlasti na podlagi 
izsiljevanja, 

- utemeljene dvome nad opredelitvijo posameznika za svobodno in 
demokratično ustavno ureditev ali nad tem, da se je v vsakem času 
pripravljen zavzemati za njeno ohranitev«. 

17. člen 

31. člen se črta. 

18. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Uradna oseba agencije je zaradi nemotenega opravljanja nalog 
agencije lahko začasno premeščena na delo v diplomatsko-konzularno ali 
drugo predstavništvo pravne osebe iz R Slovenije v tujini ali v organ 
mednarodne organizacije. 

(2) Podrobnosti, ki se nanašajo na naloge uradne osebe ter na pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja, se uredijo s sporazumom med 
direktorjem agencije in predstojnikom državnega organa, pristojnega za 
zunanje zadeve, predstojnikom drugega predstavništva pravne osebe iz R 
Slovenije v tujini ali po postopku, predvidenem za imenovanje 
predstavnikov R Slovenije v mednarodnih organizacijah in z aneksom k 
pogodbi o zaposlitvi ». 
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19. člen 

V 35. čienu se med besede »sindikata se« in »določijo« vstavi beseda 
»lahko«. Beseda »podpišeta« pa se nadomesti z besedo »skleneta«. 

20. člen 

V 37. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Uradna oseba agencije mora direktorja obvestiti o vsakem opravljanju 
pridobitne dejavnosti, tudi če gre za pridobitno dejavnost pedagoškega, 
umetniškega in publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti. Opustitev 
navedene dolžnosti pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti ». 

Sedanji drugi odstavek postane tretji. 

21. člen 

Za 6. poglavjem se doda novo 7. poglavje, ki se glasi: 

»7. IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE«. 

Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člen, ki se glasita: 

»40. a člen 

(1) Agencija skrbi za načrtovanje in izvajanje izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja za svoje potrebe. 

(2) Izobraževanje poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih za 
pridobitev višje strokovne in visokošolske izobrazbe ter po programih 
poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja ter specializacije. 

(3) Agencija lahko z visokošolskim zavodom sodeluje pri izobraževanju 
svojih uslužbencev po veljavnih študijskih programih, njeni uslužbenci pa 
lahko sodelujejo v izobraževalnem, pedagoškem in 
znanstvenoraziskovalnem procesu. 

40.b člen 

(1) Javni uslužbenec agencije, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
opravljanje del in nalog uradne osebe agencije, je dolžan v roku, 
določenem v aktu o sistemizaciji delovnih mest, opraviti izpit za izvrševanje 
dolžnosti in pooblastil uradne osebe agencije. 
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(2) Podrobnejšo vsebino programa in način opravljanja izpita iz prejšnjega 
odstavka določi direktor agencije. 

(3) Javnemu uslužbencu agencije, ki tudi v drugem roku ne opravi izpita iz 
prvega odstavka tega člena, preneha delovno razmerje.« 

22. člen 

Za 7. poglavjem se doda novo 8. poglavje, ki se glasi: 

»8. PRIZNANJA«. 

Za 40. členom se doda nov 40.c člen, ki se glasi: 

»40.c člen 

(1) Za krepitev motivacije in stimulacije pri izvajanju nalog agencije, za 
utrjevanje pripadnosti agenciji in z namenom, da so posebni delovni 
dosežki deležni odobravanja in priznanja, se uradnim osebam agencije 
podeljujejo priznanja. 

(2) Vrste priznanj ter postopek podeljevanja določi direktor agencije.« 

Dosedanje 7., 8. in 9. poglavje postanejo 9., 10. in 11. poglavje. 

23. člen 

41. člen se spremeni tako, da glasi: 

»V disciplinskih in odškodninskih zadevah zoper uslužbence agencije 
veljajo določbe zakona, ki velja za javne uslužbence.« 

24. člen 

V 42. členu se za besedo »izkaznica« doda besedilo: »in dodeljeno 
službeno orožje«. 

25. člen 

Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi: 

»45. a člen 

(1) Od denarnih prejemkov, ki jih agencija izplačuje v zvezi s tajnim 
pridobivanjem podatkov za izplačilo stroškov in nagrad (v nadaljnjem 
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besedilu: posebna sredstva) se ne plačujejo davki in prispevki za socialno 
varnost oziroma druge dajatve, ki jih določajo predpisi. Prejeta denarna ali 
materialna sredstva se ne štejejo v izračun davčne ali pokojninske osnove. 

(2) V finančnem načrtu agencije se za posebna sredstva agencije v okviru 
proračuna določijo namenska finančna sredstva. Podatki o izplačilih se 
vodijo v ločenih evidencah, skladno s predpisi, ki urejajo posamezna 
področja. 

(3) Postopek o poslovanju s posebnimi sredstvi določi direktor agencije.« 

25.a člen 

Predpis iz 5. člena tega zakona (11.e člen zakona) sprejme vlada 
najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 

Zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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