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p° ' ° Ustavne komisije o nezaključenih postopkih za spremembo Ustave v zvezi s predlogi za začetek 3 
si^b 23 spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona - EPA 398 - III (državni 
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na o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A) - nujni postopek - EPA 1391 - III 

"° ^>c":)ora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za 49 
fin n°^' 'z kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki 

> p anciranje slovenskih avtocestA/l (ZPDSA6) - nujni postopek - EPA 1389 - III 
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eznosti iz kredita v znesku 200 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za 

•nui na'ni razvoJ 'n ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR) ,ni Postopek-EPA 1394-III 
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Poro*''° 0 c'e'u Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2003 in 65 
"'° o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003 - EPA 1423 - 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. 

na 

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

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad" 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 
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ločilo O 

^ZAKLJUČENIH POSTOPKIH ZA SPREMEMBO 

"STAVE V ZVEZI S PREDLOGI ZA ZAČETEK 

;°ST0PKA za spremembo ustave republike 

SLOVENIJE Z OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA 
EJ|A 398 - III (DRŽAVNI SIMBOLI), 

- Fb« 700 '111 (ZAKONODAJNI REFERENDUM) IN 
CPA 703 ■ III (SODSTVO) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Ustavna komisija 

Številka: 001-02/89-2/181, EPA 398-III 
001-02/89-2/194, EPA700-III 

• 001-02/89-2/197, EPA 703-III 
Ljubljana, 6.7.2004 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
35/2002 in 60/2004) daje Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

O NEZAKLJUČENIH POSTOPKIH ZA SPREMEMBO USTAVE V ZVEZI S PREDLOGI ZA 

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z 

OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA EPA 398-111 (državnisimboli), EPA 700-111 
(zakonodajni referendum) IN EPA 703-111 (sodstvo) 

'0. 
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Ustavna komisija ob zaključku mandata Državnega zbora Republike Slovenije (mandat 
2000-2004) s tem poročilom seznanja Državni zbor o poteku še nezaključene ustavne 
razprave oziroma postopkov za spremembo ustave na podlagi treh predlogov za začetek 
postopka za spremembo ustave. Ustavnorevizijski postopek še ni zaključen glede predloga 
za začetek postopka za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona (EPA 398-111, vsebinski sklop: državni simboli), glede predloga ustavnega 
zakona o spremembi 90. člena ustave (EPA 700-111, vsebinski sklop: zakonodajni 
referendum) ter glede osnutka ustavnega zakona o spremembi 129., 130., 131., 132. in 134. 
člena ustave (EPA 703-III, vsebinski sklop: sodstvo). 

Ustavna komisija je pred začetkom obravnave predmetnih predlogov za spremembe ustave 
zaradi odsotnosti poslovniških določb o postopku za spremembo ustave sprejela določena 
postopkovna pravila, pri čemer se je naslonila na dotedanjo parlamentarno prakso1. Obenem 
je na 3. seji ustanovila posebno Strokovno skupino2. 

Ustavna komisija je na 2. in 3. seji sklenila, da 18. 1. 2002, ob 10.00 uri, v veliki dvorani 
Državnega zbora skliče (splošno) javno predstavitev mnenj da bi komisija pridobila načelna 

' Glej podrobnejši opis v poročilu Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe 
ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (mednarodno povezovanje in sodelovanje - 
predlog za spremembe 3., 8., 47., in 68. člena), (EPA 699-III), z dne 12. 2. 2003. 

Sestava Strokovne skupine pri Ustavni komisiji je predstavljena v poročilu o obravnavi predlogov 
EPA 701-111, 702-111, 703-111, 365-111, 377-111, 390-111, 391-111, 692-111, 693-111, 394-111 in 417-111, z dne 2. 9. 
2003. 

poročevalec, št. 94 4 10. j"1'!200* 
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stališča strokovne in širše javnosti glede predlogov za začetek postopka za spremembo 
Ustave Republike Slovenije, ki so bili vloženi do 31. 12. 2001. O javni predstavitvi mnenj je 
bil v Ustavni komisiji sprejet zapis, ki se nahaja v programu Lotus Notes. Poleg splošne javne 
predstavitve mnenj je Ustavna komisija sklicala tudi javne predstavitve mnenj za 
obravnavane vsebinsko zaokrožene sklope in v tem okviru tudi za zgoraj navedene tri 
vsebinske sklope (državni simboli, zakonodajni referendum, sodstvo). 

V zvezi z navedenimi tremi vsebinskimi sklopi je Ustavna komisija sprejela naslednje 
odločitve: 

I. Obravnava predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike 
Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (EPA 398-111, vsebinski sklop: državni 
simboli) 

1.1. Ustavna komisija je na 3. seji, dne 11.1. 2002, 4. seji, dne 15. 3. 2002, 8. seji, dne 
20. 9. 2002, 9. seji, dne 17. 10. 2002, 12. seji, dne 9. 5. 2003, 14. seji, dne 10. 12. 
2003, na 15. seji, dne 21. 1. 2004 in na 16. seji, dne 5. 2. 2004 obravnavala pred/og za 
začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega 
zakona, EPA 398-III (državni simboli), ki ga je dne 27. 12. 2001 vložila v Državni zbor 
skupina poslancev s prvo podpisanim Jožefom Školčem. 

1.2. Prvo podpisani poslanec Jožef Školč je v imenu sopodpisnikov - skupine 
poslancev predstavil predlog za začetek postopka za spremembo Ustave 
Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, EPA 398-111, ki so ga podpisniki 
vložili v Državni zbor dne 27. 12. 2001. Poslanec Jožef Školč je pojasnil, da gre za 
možnost, da se še enkrat premisli o državnih simbolih in se poskuša najti bolj 
pretehtane in tudi bolj učinkovite rešitve. Poudaril je, da predlagatelji ne predlagajo 
takojšnje nove rešitve in đa sprememba 6. člena ustave še ne pomeni neposredne 
ukinitve sedanjih simbolov. 

1. 3. Splošna razprava 

1.3.1. Ustavna komisija je opravila splošno razpravo o predmetnem predlogu na 8. seji, 
20. 9. 2002. 

Člani Ustavne komisije so prejeli delno poročilo Strokovne skupine k predlogu za 
začetek postopka za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije (EPA 398-111), z 
dne 18. 9. 2002. 

Strokovna skupina v mnenju ugotavlja, da »nepopolni primerjalni pregled ustavnih 
ureditev državnih simbolov (grba, zastave), zlasti ustavnih določb novih ustavnih 
demokracij srednje in vzhodne Evrope, pokaže, da obstajajo tri vrste ureditev: 

ustave, ki simbolov sploh ne urejajo 
ustave, ki jih urejajo le na splošen način in odkazujejo na zakon ureditev vsebine 
in oblike simbolov, ter 
ustave, ki razmeroma natančno urejajo vsebino in obliko državnega grba in 
zastave. 

'0. 
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Slovenska ustava (6. člen, glej tudi komentar tega člena izpod peresa dr. F. Bučarja v: 
Lovro Šturm (ur.), Komentar ustave Republike Slovenije, FPDEŠ, 2002, str. 119-122) v 
tem pogledu spada v tretjo vrsto ureditev. 
Strokovna skupina ugotavlja, da so s primerjalnega vidika legitimne vse tri, torej tudi 
slovenska aktualna ali predlagana ureditev«. 

Razpravo, ki je razvidna iz magnetograma seje, je moč strniti v naslednjih stališčih: 
a) sprejeti predlog spremembe ustave bi omogočil pogostejše spreminjanje zakona 

o državnih simbolih, kar bi med državljani sprožalo čustveno odzivanje in 
negodovanje; 

b) predlagana rešitev je sprejemljiva. Povsem legitimno je vprašanje, ki se 
zastavlja s predlogom za spremembo 6. člena ustave in sicer, ali ne bi 
državne simbole uredili le z zakonom, na katerega sprejem bi napotila ustava. 
Predlagana sprememba ustave ne pomeni takojšnjega spreminjanja veljavnih 
državnih simbolov, saj so le ti med državljani trdno sprejeti, prav tako pa čas 
pred vključitvijo v Evropsko unijo ni primeren za njihovo spreminjanje. 

V razpravo se je vključil tudi koordinator Strokovne skupine dr. Miro Cerar, ki je 
postavil vprašanje, ali je primerno z ustavo določeno rešitev preložiti na 
zakonodajno raven urejanja, pri čemer naj bi se ta novi zakon sprejemal z večino, 
potrebno za sprejem ustave (torej 2/3 večino vseh poslancev), hkrati pa se določi, 
da za vmesni čas do sprejema tega zakona, velja dosedanja, z ustavo določena 
ureditev 

Predstavnik predlagatelja, prvo podpisani Jožef Školč je poudaril, da se je v 
dosedanjem času nabralo veliko predlogov in pobud za spremembo veljavnih 
državnih simbolov. Čas, ko so predlagane tudi druge spremembe ustave, je 
primeren, da se odpre razprava o primernosti veljavnih državnih simbolov. Glede 
vprašanja koordinatorja dr. Mira Cerarja pa je menil, da ustava tudi pri drugih 
institutih napotuje na urejanje te problematike z zakonom, ki se sprejema z večino, 
ki jo ustava predpisuje za spreminjanje oziroma sprejem ustave. Predlagana 
sprememba pomeni za predlagatelje le možnost, da se lahko po njenem sprejemu 
zainteresirani ukvarjajo s problematiko državnih simbolov. 

1.3.2. Na 9. seji, dne 17. 10. 2002, je Ustavna komisija sklenila, da skliče Javno 
predstavitev mnenj za vsebinsko zaokroženi sklop »Državni simboli - sprememba 6. 
člena ustave« in sicer v ponedeljek, 28.10. 2002, ob 14. 00 uri. 

Na javni predstavitvi mnenj so člani udeležencem zastavili naslednje vprašanje: 
ali naj se sprejme predlagana sprememba ustave, po kateri bi državne simbole 
(zastavo, grb in himno) in njihovo uporabo (na novo) določil zakon, sprejet z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, do sprejetja tega zakona pa bi ostala 
v veljavi sedanja ustavna ureditev državnih simbolov (6. člen ustave)? 

O javni predstavitvi mnenj je bil pripravljen zapis, ki se nahaja v programu Lotus 
Notes (osnovni zapis, brez prilog - priloga 1). 

poročevalec, št. 94 10. julij ^ 
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1.4. Razprava in odločanje 

1.4.1. Poslanska skupina ZLSD je v stališču z dne 8. 1. 2003, ki ga je posredovala 
na podlagi sklepa Ustavne komisije,3 sporočila, da se bodo poslanci te poslanske 
skupine odločali individualno, brez dogovora v skupini. 

1.4.2. Ustavna komisija je na prvem nadaljevanju 12. seje, dne 9. 5. 2003, pred 
odločanjem o predlogu sklepa na podlagi 175. člena PoDZ-1, na predlog poslanca 
Jožefa Školča sprejela naslednji sklep: 

»1. 

3. 

4. 

Državni zbor razpiše javni natečaj za predloge možnih novih podob: simbola, 
zastave in grba Republike Slovenije4. 
Ustavna komisija iz vrst poslancev in ustreznih strokovnih institucij imenuje 
posebno komisijo za oceno ustreznosti predlogov, ki določi tudi merila, po 
katerih bo ocenjevala ustreznost predlogov. Merila se navedejo v razpisu 
javnega natečaja5. 
V okviru teh meril se zagotovijo tudi sredstva za izvedbo javnega natečaja. 
Ustavna komisija bo odločala na podlagi 175. člena PoDZ-1 o predlogu za 
začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona (EPA 398-III) po prejetju končnega poročila komisije iz 
prejšnjega odstavka. 
V razpisu javnega natečaja se določi, da je predloge mogoče predložiti 
komisiji najkasneje do 30. septembra 2003.« 

Ocenjevalna komisija Javnega anonimnega anketnega natečaja za oblikovanje možnih 
elementov novih državnih simbolov Republike Slovenije (grba, zastave in simbola) je 
25. 10. 2003 podala Zaključni zapisnik žirije Javnega anonimnega anketnega natečaja 
za oblikovanje možnih elementov novih državnih simbolov Republike Slovenije (grba, 
zastave in simbola)6, s katerim so bili člani Ustavne komisije seznanjeni s sklicem 14. 
seje, z dne 19. 11. 2003. 

3Ustavna komisije je pozvala poslanske skupine, da se pisno opredelijo do vloženih predlogov za 
spremembe oziroma dopolnitve ustave in sicer do predloga za začetek postopka za spremembo 
ustave EPA 700-111, 701-111, 702-111, 703-111, 365-111, 377-111, 390-111, 391-111, 692-111, 693-111, 394-111, 398- 
III in 417-111. 
4 člani posebne komisije so pripraviti besedilo javnega razpisa, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 56/2003, prav tako pa je bilo v skrajšanem besedilu dne 9. 6. 2003 objavljeno v časopisu Delo, 
skupaj s prilogami pa tudi na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije. 

Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije je na 12. seji, dne 9. 5. in 22. 5. 2003, na 
podlagi druge točke sklepa o razpisu javnega natečaja za predloge možnih novih podob: simbola, 
zastave in grba Republike Slovenije, ki ga je sprejela na isti seji dne 9. 5. 2003, imenovala člane 
posebne komisije za oceno ustreznosti predlogov in za določitev meril in sicer: 

Franceta Cukjatija, podpredsednika Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, 
Jožefa Školča, člana Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, 
dr. Staneta Bemika, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, 
prof. Grego Košaka, Društvo oblikovalcev Slovenije, 
dr. Petra Pavla Klasinca, Društvo Heraldica Slovenica, Ljubljana. 

Člana posebne komisije iz vrst Ustavne komisije so člani soglasno imenovali 9. 5. 2003. 
Dne 4. 6. 2003 je iz posebne komisije izstopil prof. Grega Košak. Društvo oblikovalcev Slovenije je 
dne 4. 6. 2003 sporočilo, da bo namesto prof. Grege Košaka v posebni komisiji sodeloval kot član 
mag. Boris Podrecca, o čemer so bili člani Ustavne komisije pisno obveščeni. 
8 Ocenjevalna komisija je med 250 prispelimi elaborati (106 jih je izločila zaradi neustrezanja razpisnim 
pogojem) podelila naslednje nagrade: 
1. nagrada: št. 199, šifra 17072, avtor. Dušan Jovanovič, Koper, 
2. nagrada: št. 52, šifra 27029, avtor Klemen Rodman, Žirovnica, 
3. nagrada: 

lu'ij2004 poročevalec, št. 94 
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1.4.3. Ustavna komisija je na 14. seji, dne 9. 12. 2003, na predlog prvo podpisanega 
predlagatelja Jožefa Školča (obrazložitev je razvidna iz magnetograma 14. seje) 
odločanje o predlogu sklepa o začetku postopka za spremembo 6. člena ustave na 
podlagi 175. člena PoDZ-1 preložila na eno od naslednjih seji. Odločanje je bilo 
uvrščeno na 15. sejo. 

Na 15. seji, dne 21. 1. 2004, je Ustavna komisija predlog člana komisije Antona 
Anderliča obravnavo preložila na naslednjo sejo. 

Na 16. seji, dne 5. 2. 2004, je na predlog prvopodpisanega predlagatelja in člana 
komisije Jožefa Školča (13 Za, 8 PROTI) Ustavna komisija sklenila, da bo to točko 
obravnavala na eni od naslednjih sej komisije. Predsednik je opozoril predlagatelja, 
da bo točko uvrstil v dnevni red, ko bo to predlagal predlagatelj, s čimer je komisija 
soglašala, predlagatelj pa vse do danes takšnega predloga (še) ni podal. 

Obravnava predloga ustavnega zakona o spremembi 90. člena ustave (EPA 
700-111, vsebinski sklop: zakonodajni referendum) 

Ustavna komisija se je na 17. seji, dne 13. in 28. 5. 2004, seznanila s stališči 
Državnega zbora o osnutku ustavnega zakona za spremembo 90. člena ustave 
(predlagatelj Vlada Republike Slovenije). Ta stališča, ki jih je Državni zbor sprejel na 
42. izredni seji dne 7. 4. 2004, je pred sejo komisije preučila tudi Strokovna skupina, ki 
je Ustavno komisijo obvestila, da je za pripravo predloga ustavnega zakona za 
spremembo 90. člena ustave (predlog EPA 700-III), upoštevaje stališča Državnega 
zbora, potreben temeljit in daljši strokovni premislek. Ustavna komisija je ob 
upoštevanju mnenja Strokovne skupine {priloga 2) in ob odsotnosti potrebne podpore 
za sprejem spremembe 90. člena ustave v smeri sprejetega stališča po krajši razpravi 
(razvidna iz magnetograma) brez glasovanja ter s soglasjem vseh prisotnih članov 
odločila, da ustavnorevizijski postopek za spremembo 90. člena ustave (EPA 700- 
III) do nadaljnjega miruje 

grb št. 32, Šifra 19579, avtor Valt Jurečič, Ljubljana, 
zastava št. 113, Šifra 16705, avtor: Igor Rehar, Ljubljana, 
simbol St. 169, Šifra 19105, avtorja: Goran Tomič in AleS Galičič, oba iz Ljubljane, 

in štiri častna priznanja: 
St. 170, šifra 25000, avtoi'ca: Dominika Batista, Ljubljana, 
St. 91, šifra 25042, avtor: Zoran Kovačevič, Vodice, 
St. 111, šifra 60304, avtorji: Karin Košak, Grega Košak in sodelavka Simonida Koželj, Ljubljana, 
št. 37, .'ifra 90006, avtor Miha Dobrovotjc, Ljubljana. 

2oo1 
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III. Nadaljevanje obravnave osnutka ustavnega zakona o spremembi 129., 130., 
131., 132. in 134. člena ustave (EPA 703-111, vsebinski sklop: sodstvo) 

Ustavna komisija je na 17. seji, dne 13. in 28. 5. 2004, razpravljala o nastali situaciji, ko 
je Državni zbor na 35. izredni seji, na podlagi prvega odstavka 178. člena poslovnika, 
sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo 129., 130., 131., 132. in 134. člena 
Ustave Republike Slovenije (predlog EPA 703-III), vendar pa nato Ustavna komisija in 
Državni zbor nista sprejela stališč o osnutku ustavnega zakona. V nadaljevanju se je 
komisija seznanila tudi s situacijo, ko je Državni zbor na 35. izredni seji, navkljub 
odklonilnemu stališču Ustavne komisije, sprejel sklep, v katerem je določeno, da 
Državni zbor "sprejema predlog Vlade Republike Slovenije z dne 30. 7. 2001 oziroma 
21. 11. 2002, EPA 703-III, za začetek postopka za spremembo 129., 130., 131., 132. in 
134. člena Ustave Republike Slovenije" Ker Ustavna komisija Državnemu zboru dotlej 
ni predlagala stališč o osnutku ustavnega zakona, je to poskušala storiti v nadaljevanju 
postopka, vendar ji to ni uspelo (glej dodatno poročilo z dne 12. 3. 2004). Nato tudi 
Državni zbor na 42. izredni seji ob obravnavi osnutka ustavnega zakona ni sprejel 
nobenega stališča. Ker v Ustavni komisiji zaradi odsotnosti določnejših pravil 
poslovnika ni bilo povsem enotnega stališča, kako lahko komisija v takšni situaciji 
nadaljuje z ustavnorevizijskim postopkom, je Strokovna skupina Ustavni komisiji v 
mnenju z dne 26. 5. 2003 {prilogo J) predlagala tri možnosti: 
»a) Ustavna komisija lahko na podlagi dejstva, da D/žavni zbor v skladu z drugim 

odstavkom 178. člena poslovnika ni sprejel stališč o osnutku ustavnega zakona, 
ugotovi, da (še) ne more pričeti s pripravo predloga ustavnega zakona, kar 
pomeni, da ustavnorevizijski postopek v tem smislu miruje oziroma je »odprt« vse 
dotlej, dokler Državni zbor (sam ali na predlog Ustavne komisije) ne sprejme 
takšnih stališč. 

b) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem določenih stališč o 
osnutku ustavnega zakona glede pudročja sodstva. 

c) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem sklepa, s katerim se 
Državni zbor do začetka postopka za spremembo ustave glede področja sodstva 
opredeli drugače, kot se je v svojem že sprejetem sklepu o tej materiji, ter tako z 
novim sklepom razveljavi že sprejeti sklep.« 

Ustavna komisija je na nadaljevanju 17. seje, 28. 5. 2Q04, po krajši razpravi, ki je 
razvidna iz magnetograma, ob upoštevanju mnenja Strokovne skupine do nadaljevanja 
postopka (priloga 4), brez glasovanja soglašala s predlogom predsednika komisije, da 
ustavnorevizijski postopek za spremembo 129., 130., 131., 132. in 134. člena 
ustave (EPA 703-ltl) do nadaljnjega miruje. 

Sekretar: Predsednik: 
Boris Vrišer,Is. Borut Pahor, I.r. 
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Priloga 1 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 

Številka: 0610-21 / 01 - 12jpm 

Zapisnik 
javne predstavitve mnenj 

i>DRŽAVNI SIMBOLI« 
PREDLAGANA SPREMEMBA 6. ČLENA USTAVE 

Ustavna komisija je na osmi seji, dne 17. 10. 2002 sklenila, da skliče javno 
predstavitev mnenj za vsebinsko zaokroženi sklop "Državni simboli". Omenjeni sklop 
predstavlja predlagana sprememba 6. člena ustave, katera je predlagana v predlogu 
za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije (EPA 398-III), ki ga 
je 27. 12. 2001 vložila v postopek skupina poslancev, s prvo podpisanim Jožefom 
Školčem. 

Javna predstavitev mnenj je bila v ponedeljek, 28. 10. 2002, v velikem salonu 
Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana od 14.02 do 15.48 ure. 

Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti stališča strokovne in širše javnosti zlasti 
glede naslednjega vprašanja (zapisana tudi v sklicu javne predstavitve mnenj): 

ali naj se sprejme predlagana sprememba ustave, po kateri bi državne simbole 
(zastavo, grb in himno) in njihovo uporabo (na novo) določil zakon, sprejet z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, do sprejetja tega zakona pa bi ostala v 
veljavi sedanja ustavna ureditev državnih simbolov (6. člen ustave)? 

Ustavna komisija je določila krog vabljenih in sicer: 
podpredsednik in člani Ustavne komisije 
poslanke in poslanci državnega zbora 
predlagatelj predloga EPA 398-III: v imenu skupine poslancev, prvo podpisani, Jožef 

Školč 
člani Strokovne skupine pri Ustavni komisiji 
Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4,1000 Ljubljana 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3-5,1000 Ljubljana 
Univerza v Ljubljani, Rektorat, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana 
Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene </ede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 

Ljubljana 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor 
zainteresirana javnost (civilna združenja in posamezniki). 

Sklic javne predstavitve mnenj je bil objavljen v časopisu Delo, z dne 22. 10. 2002. 

Javni predstavitvi mnenj je predsedoval predsednik komisije Borut Pahor. 

Na javni predstavitvi mnenj je sodelovalo 11 razpravljavcev. 
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Jožef Školč je v imenu predlagateljev predstavil predloženi predlog. 

V razpravi so sodelovali In menili (obširneje glej magnetogram): 
Andrej Chiautta je skozi metodo ekonomske analize prava (priloženi sta njegovi pisni 
mnenji) analiziral predloženi predlog za spremembo ustave in izpostavil, da gre za 
spremembo ustave v privatnem interesu. Predlog za spremembo ustave ni podprt z 
analizo učinkov. Izid ekonomske analize učinkov je negativen, ukrep je družbeno 
neučinkovit, ker spreminja status javnih dobrin (to so tudi simboli) in zmanjšuje 
blaginjo državljanov Republike Slovenije. Hkrati predlagane spremembe kratijo 
osrednje svoboščine in so podvržene pregleou varuha človekovih pravic. Javni stroški 
izvzema simbolov iz ustave so veliki, javnih koristi pa ni moč oceniti. 
Jožica Demšar je opozorila na neprepoznavnost grba in zastave, čeprav ju podpira 
več kot 70% državljanov. Nesprejemljiv je predlagan predlog ustave, ko se bo lahko 
poljubno menjalo državne simbole, ko bodo določeni z zakonom. Slovenija se srečuje 
z veliko krizo identitete, zato je nesprejemljivo v tem trenutku obračati pozornost na 
državne simbole in se odmikati od analize razlogov za omenjeno krizo (glej tudi 
priloženo pisno mnenje). 
Grogor Jagodič ne podpira predlagane spremembe in postavlja v ospredje stroške, 
ki jih bomo imeli državljani. Večjo prepoznavnost Slovenije v svetu dosegajo vrhunski 
umetniki, športniki, itd. Zamenjava državni simbolov Slovenije v svetu z drugimi 
državami se bo dogajala tudi, če bomo sedanje zamenjali (glej tudi pisno priloženo 
mnenje). 
Veronika Bajt je podprla predlagano spremembo 6. člena (glej priloženo pisno 
mnenje). 
Valt Juričič se je kot heraldik zavzemal, da bi imeli svoj najstarejši simbol, ki je kot 
tak dokumentiran, in bi ga 'zvedli strokovno, tako heraldično oziroma veksiološko. 
Državni simboli se naj zamenjajo, saj niso dovolj prepoznavni in strokovno narejeni. 
Jani Bavčar je v imenu Društva oblikovalcev Slovenije opozoril na problem vizualne 
identitete naše države. Naši sosedi so prepoznavni po vrhunskih ljudeh, zgodovini 
mest, izdelkih, blagovnih znamkah, pa čeprav jih tujci ne poznajo po njihovem grbu, 
zastavi. Pri nas tega ni, oziroma je bilo premalo storjenega za našo prepoznavnost. 
Za izgradnjo kakovostne podobe Slovenije nam manjkajo strateška izhodišča in šele 
nato se bodo oblikovalci lahko lotili oblikovanja osnovnih elementov. Identiteta 
Slovenije je marketinški projekt. Prisotne je seznanil, da oblikovalci čakajo na 
izhodišča, da nato izdelajo vidno podobo korporativne identitete "korporacije 
Slovenija". Po njegovem mnenju potrebujemo močno blagovno znamko, ki bo simbol 
kakovosti in znak raziskovanja, razlikovanja in osnova za nov imidž države. 
Nenazadnje pa po njegovem mnenju potrebujemo simbole tudi zase. 
Grega Košak je opozoril, da sedanji simboli ne izpolnjujejo osnovnih pogojev: 
prepoznavnosti, nezamenljivosti in pomljivosti. Tako iih je treba nadgraditi in sicer 
šele, ko se bomo resnično dokončno organizirali. V nadaljevanju je predstavil kritični 
pogled na izvedbo slovenske ustave Po sprejetju spremembe ustave bo moral 
parlament zbrati energijo za dolgoročno in sinhronizirano vizijo in jo urediti v zakonu 
(glej priloženo pisno mnenje). 
Dr. Miro Cerar je prisotne seznanil s pričakovanjem, da boHo predlagatelji 
spremembe ustave priložili konkretno vizijo novih državnih simbolov. Poudaril je, da 
zato ne podpira predloga za začetek postopka za spremembo ustave v predlagani 
smeri, ob hkratnem popolnem spoštovanju različnih pogledov državljanov in stroke. 
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Nazadnje je opozoril na odsotnost ocene stroškov, ki jih bodo zahtevali spremenjeni 
državni simboli. 
Jožef Lajevec, predsednik Heraldike Slovenije, je podprl predlagano spremembo 
ustave in menil, da je zagotovljena večja varnost pred spreminjanjem državnih 
simbolov, če so le ti določeni z ustavo. Menil je, da sta zastava in grb slaba. Ljudje so 
oba simbola vzeli za svoja, to pa niso storili naši politični predstavniki. V nadaljevanju 
je opozoril na pripombe društva glede izobešanjem zastave v veliki dvorani državnega 
zbora in njeni (oziroma tudi grba) postavitvi in mestu v tem prostoru. Nazadnje je 
opozoril, da je treba pri pripravi državnih simbolov vključiti strokovnjake (glej 
predloženo pisno mnenje). 
Mag. Janez Pogorelec je v svojem imenu opozoril na vprašljivost odpiranja razprave 
o simbolih brez predhodno priloženih rešitev za nove državne simbole. Menil je, da do 
predložitve slednjega razprava ni možna. Zoper predloženi način govorijo trije razlogi: 
tradicija (mesto določitve državnih simbolov v ustavi kaže na ustavodajalčevo ocenitev 
pomena državnih simbolov), dekonsitucionalizacija in enaka večina za sprejem 
zakona kot za spremembo ustave (ki se pri zakonu mora doseči skozi ves 
zakonodajni postopke). 
Peter Skalar, dekan Akademije za likovno umetnost, je predstavil stališče 
strokovnjakov, ki menijo, da sta grb in zastava nekakovostno oblikovani rešitvi in ne 
ustrezata sodobnim komunikacijskim problemom. Nekakovost se kaže v 
nerazpoznavnosti in zelo slabi likovni kakovosti. Obenem sta neprilagodljiva in 
nevariabilna za izpeljavo drugih simbolov za paradržavne akcije in institucije. Oba 
državna simbola sta nastala v časovni stiski, zato ob sedanji spremembi ne sme biti 
stroka pod časovno depresijo. Nova simbola morata biti vrhunska, saj le vrhunskost 
ustvarja identiteto. 
Marjan Mlekuž je podprl spremembo ustave. Slovenija kot delniška družba mora imeti 
poleg jasnih ciljev, poslanstva, vizij tudi državne simbole, torej znake, ki bi združevali 
in z vizualno komunikacijo sporočali našo bit. 
Gospod Uran je razložil zakaj nas zamenjujejo s Slovaki, ki imajo podobno zastavo. 
Zato podpira idejo po novi zastavi. 
Marija Kaučič je poudarila, da je proti spremembi in da so državljani premalo 
seznanjeni z državnimi simboli (glej priloženo pisno mnenje). 

V imenu predlagateljev je Jožef Školč opozoril, da ni moč spremeniti simbolov, če so 
le ti določeni v ustavi, zato je treba prvo spremeniti ustavo in nato še simbole. 
Predlagatelji so želeli razpravo o novih državnih simbolih spustiti na zakonsko raven, 
zato so predlagali takšno spremembo ustave. Praksa je pokazala na nezadovoljstvo 
glede rešitev sedanjih simbolov in glede njune rabe. Odločno je v nadaljevanju zanikal 
oceno, da gre za privatne namene pri predlogu spremembe ustave. Nazadnje se je 
dotaknil tudi očitane odsotnosti ocene stroškov zamenjave državnih simbolov in 
predstavil možno videnje minimiliziranja slednjih. Na koncu je še poudaril željo, da bi 
imeli vsi možnost oblikovati novo, bolj učinkovito simbolno, likovno podobo Slovenije. 

Zapisal: Boris Vrišer, sekretar komisije 

Predsednik : 
Borut Pahor, l.r. 
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Priloga 2 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Strokovna skupina 

Stališče Strokovne skupine 
glede oblikovanja predloga ustavnega zakona za spremembo 

90. člena ustave (zakonodajni referendum) 

Strokovna skupina se je seznanila s stališči Državnega zbora, ki jih mora Ustavna 
komisija upoštevati pri pripravi predloga ustavnega zakona za spremembo 90. člena 
ustave. 

Strokovna skupina ob tem ugotavlja, da stališča Državnega zbora glede nove 
ustavne ureditve zakonodajnega referenduma narekujejo rešitve, ki so v 
primerjalnopravnem pogledu (v zvezi z nacionalnimi ureditvami zakonodajnega 
referenduma) izrazito specifične in v svojih praktičnih posledicah v veliki meri 
nepredvidljive. Gre torej za povsem nov pristop k urejanju zakonodajnega 
referenduma, ki terja temeljito in vsestransko strokovno preučitev. Za slednje pa je 
potreben daljši čas, zato Strokovna skupina Ustavni komisiji predlaga, da z razpravo 
in odločanjem o tej materiji počaka toliko časa, dokler Strokovna skupina ne bo 
uspela temeljito preučiti predlaganih rešitev in njihovih možnih pravnih, političnih in 
drugih učinkov oziroma posledic. 

V Ljubljani, 26. 5. 2004 

Poročevalec: 
Koordinator Strokovne skupine 
dr. Miro Cerar 
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Priloga 3 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 
Strokovna skupina 

Stališče Strokovne skupine Ustavne komisije 

o nekaterih vprašanjih postopka spreminjanja ustave 
glede zadeve EPA-703-III (»sodstvo«) 

Strokovna skupina Ustavne komisije je na prošnjo predsednika Ustavne komisije 
obravnavala aktualno pravno situacijo v zvezi z obravnavo predloga za spremembo 
ustave na vsebinsko zaokroženem področju »sodstvo« (EPA-703-III) in v zvezi s tem 
zavzela stališče do nekaterih vprašanj postopka spreminjanja ustave. 

Strokovna skupina ugotavlja, da je Državni zbor že sprejel sklep za začetek postopka 
za spremembo ustave na področju sodstva, pri čemer pa nato Državni zbor ni sprejel 
stališč o osnutku ustavnega zakona, ki pomenijo temeljno vodilo Ustavni komisiji za 
oblikovanje predloga ustavnega zakona. V zvezi s tem Poslovnik Državnega zbora v 
drugem odstavku 178. člena določa, da Državni zbor, po končani razpravi o osnutku 
ustavnega zakona in o stališčih ustavne komisije, sprejme stališča o osnutku 
ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga 
ustavnega zakona. Strokovna skupina ugotavlja, da iz te določbe poslovnika 
nedvoumno izhaja, da Ustavna komisija ne more pripraviti predloga ustavnega 
zakona vse dotlej, dokler Državni zbor ne sprejme stališč po drugem odstavku 178. 
člena poslovnika. Ta stališča Državnega zbora so torej nujna predpostavka oziroma 
so bistvenega pomena za delo Ustavne komisije v zvezi s pripravo predloga 
ustavnega zakona. 

V nastali (zgoraj opisani) situaciji ima torej Ustavna komisija na voljo tri postopkovne 
možnosti: 

a) Ustavna komisija lahko na podlagi dejstva, da Državni zbor v skladu z drugim 
odstavkom 178. člena poslovnika ni sprejel stališč o osnutku ustavnega zakona, 
ugotovi, da (še) ne more pričeti s pripravo predloga ustavnega zakona, kar 
pomeni, da ustavnorevizijski postopek v tem smislu miruje oziroma je »odprt« vse 
dotlej, dokler Državni zbor (sam ah na predlog Ustavne komisije) ne sprejme 
takšnih stališč.    

b) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem določenih stališč o 
osnutku ustavnega zakona glede področja sodstva. 

c) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem sklepa, s katerim se 
Državni zbor do začetka postopka za spremembo ustave glede področja sodstva 
opredeli drugače, kot se je v svojem že sprejetem sklepu o tej materiji, ter tako z 
novim sklepom razveljavi že sprejeti sklep. 
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Poleg povedanega Strokovna skupina poudarja, da je morebitna razlaga, da je sklep 
o začetku postopka mogoče ali celo potrebno šteti tudi za (takšno ali drugačno) 
stališče Državnega zbora, nesprejemljiva, kar še posebej potrjujeta jezikovna in 
namenska razlaga 178. in 179. člena poslovnika (tako npr. 178. člen poslovnika 
izrecno razlikuje med sprejemom sklepa in razpravo o stališčih, prvi odstavek 179. 
člena poslovnika pa ločeno govori o sklepu in stališčih). To predvsem tudi pomeni, 
da v situaciji, ko je Državni zbor že sprejel skiep o začetku postopka za spremembo 
ustave, vendar pa nato o osnutku ustavnega zakona ni sprejel nobenega stališča, ni 
sprejemljiva razlaga, da je Državni zbor s tem (tj. zgolj s sprejemom navedenega 
sklepa) molče izrazil kakršnokoli stališče, npr. stališče, da podpira osnutek ustavnega 
zakona, kot ga je predložil predlagatelj ustavne spremembe. Če bi npr. Državni zbor 
želel izraziti podporo besedilu osnutka ustavnega zakona, kot ga je predložil 
predlagatelj, potem bi moral to izrecno izraziti v obliki (takšnega) stališča. 

Ljubljana, 26. 5. 2003 

Poročevalec: 
Koordinator Strokovne skupine 
dr. Miro Cerar 
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Priloga 4 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 
Strokovna skupina 

Stališče Strokovne skupine Ustavne komisije 

o nekaterih vprašanjih postopka spreminjanja ustave 
glede zadeve EPA-703-III (»sodstvo«) 

Strokovna skupina Ustavne komisije je na prošnjo predsednika Ustavne komisije 
obravnavala aktualno pravno situacijo v zvezi z obravnavo predloga za spremembo 
ustave na vsebinsko zaokroženem področju »sodstvo« (EPA-703-III) in v zvezi s tem 
zavzela stališče do nekaterih vprašanj postopka spreminjanja ustave. 

Strokovna skupina ugotavlja, da je Državni zbor že sprejel sklep za začetek postopka 
za spremembo ustave na področju sodstva, pri čemer pa nato Državni zbor ni sprejel 
stališč o osnutku ustavnega zakona, ki pomenijo temeljno vodilo Ustavni komisiji za 
oblikovanje predloga ustavnega zakona. V zvezi s tem Poslovnik Državnega zbora v 
drugem odstavku 178. člena določa, da Državni zbor, po končani razpravi o osnutku 
ustavnega zakona in o stališčih ustavne komisije, sprejme stališča o osnutku 
ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga 
ustavnega zakona. Strokovna skupina ugotavlja, da iz te določbe poslovnika 
nedvoumno izhaja, da Ustavna komisija ne more pripraviti predloga ustavnega 
zakona vse dotlej, dokler Državni zbor ne sprejme stališč po drugem odstavku 178. 
člena poslovnika. Ta stališča Državnega zbora so torej nujna predpostavka oziroma 
so bistvenega pomena za delo Ustavne komisije v zvezi s pripravo predloga 
ustavnega zakona. 

V nastali (zgoraj opisani) situaciji ima torej Ustavna komisija na voljo tri postopkovne 
možnosti: 

a) Ustavna komisija lahko na podlagi dejstva, da Državni zbor v skladu z drugim 
odstavkom 178. člena poslovnika ni sprejel stališč o osnutku ustavnega zakona, 
ugotovi, da (še) ne more pričeti s pripravo predloga ustavnega zakona, kar 
pomeni, da ustavnorevizijski postopek v tem smislu miruje oziroma je »odprt« vse 
dotlej, dokler Državni zbor (sam ali na predlog Ustavne komisije) ne sprejme 
takšnih stališč. 

b) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem določenih stališč o 
osnutku ustavnega zakona glede področja sodstva. 

c) Ustavna komisija lahko Državnemu zboru predlaga sprejem sklepa, s katerim se 
Državni zbor do začetka postopka za spremembo ustave glede področja sodstva 
opredeli drugače, kot se je v svojem že sprejetem sklepu o tej materiji, ter tako z 
novim sklepom razveljavi že sprejeti sklep. 

poročevalec, št. 94 16 lojuiif2004 
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DELOVNA TELESA 

USTAVNA KOMISIJA 

Poleg povedanega Strokovna skupina poudarja, da je morebitna razlaga, da je sklep 
o začetku postopka mogoče ali celo potrebno šteti tudi za (takšno ali drugačno) 
stališče Državnega zbora, nesprejemljiva, kar še posebej potrjujeta jezikovna in 
namenska razlaga 178. in 179. člena poslovnika (tako npr. 178. člen poslovnika 
izrecno razlikuje med sprejemom sklepa in razpravo o stališčih, prvi odstavek 179. 
člena poslovnika pa ločeno govori o sklepu in stališčih). To predvsem tudi pomeni, 
da v situaciji, ko je Državni zbor že sprejel sklep o začetku postopka za spremembo 
ustave, vendar pa nato o osnutku ustavnega zakona ni sprejel nobenega stališča, ni 
sprejemljiva razlaga, da je Državni zbor s tem (tj. zgolj s sprejemom navedenega 
sklepa) molče izrazil kakršnokoli stališče, npr. stališče, da podpira osnutek ustavnega 
zakona, kot ga je predložil predlagatelj ustavne spremembe. Če bi npr. Državni zbor 
želel izraziti podporo besedilu osnutka ustavnega zakona, kot ga je predložil 
predlagatelj, potem bi moral to izrecno izraziti v obliki (takšnega) stališča. 

Ljubljana, 26. 5. 2004 

Poročevalec: 
Koordinator Strokovne skupine 
dr. Miro Cerar 
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^ ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

ločilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

IMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH 

RASTLIN (ZSMKR-A) 

"Uni postopek - EPA 1301 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Številka: 322-11/02-2/3 EPA 1391-111 
Ljubljana, 8.7.2004 

Na podlagi 42., 131., 133. in 144. člena poslovnika Državnega zbora daje Odbor za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo naslednje 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin (ZSMKR-A) 

- nujni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
na 48. seji 7.7.2004 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 116. redni seji 18.6.2004 sprejel odločitev, 
da se predloženi zakon obravnava po nujnem postopku. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona sodelovali še predstavniki 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zakonodajno-pravne službe. 

Odbor je bi seznanjen s pisnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog 
zakona proučila z vidika skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno- 
tehničnega vidika. ZPS je v svojem mnenju podala konkretne pripombe k 2., 3., 8., 22., 
23.. 44. in k 62. členu, na podlagi katerih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravilo predlog amandmajev, ki jih je odbor povzel kot svoje amandmaje, in 
so razvidni v nadaljevanju poročila. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki predlog zakona podpira. 

* * + 

V dodatni obrazložitvi predloga zakona je predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano povedala, da se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
zakona odpravljajo neskladnosti, ugotovljene pri preverjanju usklajenosti zakonodaje s 
pravnim redom Evropske unije na področju trženja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin ter vpisa sort kmetijskih rastlin v sortno listo, zaradi zagotavljanja enotnega 
notranjega trga oziroma prostega pretoka blaga na območju držav Evropske unije. 

V predlogu zakona pa se na novo vzpostavlja tudi sistem dovoljenj za izdajo etiket in 
potrdil dobaviteljev, ki je potreben zaradi uskladitve s predpisi o zdravstvenem varstvu 
rastlin, ki uvajajo sistem rastlinskih potnih listov. 

Na seji navzoč predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je povedal, da 
zbornica k besedilu predloga zakona nima pripomb in ga podpira. 

* * * 

O besedilu predlaganih členov niti o besedilu predlaganih amandmajev ni bilo razprave. 
Tako je odbor na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega zbora na 
predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel naslednje 

AMANDMAJE 

K 2. členu 

V petem odstavku spremenjenega 3. člena se beseda »predpiše« nadomesti z 
besedilom »izda predpise, s katerimi podrobneje opredeli«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi ustreznega pooblastila ministru, pristojnem za kmetijstvo, 
pri predpisovanju podrobnejšega seznama vrst. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

K 8. členu 

V prvem odstavku 8. člena se besedilo »iz petega« nadomesti z besedilom »iz prvega in 
drugega«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi sklicevanja na pravilna odstavka 
člena. 

K 22. členu 

V drugem odstavku 22.a člena se beseda »poziva« nadomesti z besedo »natečaja«. 

Obrazložitev: 
Amandma je je potreben zaradi terminološke usklajenosti in je redakcijske narave. 

K 23. členu 

V drugem odstavku 23. člena se za besedilom »če izpolnjuje pogoje iz« doda besedilo 
»drugega in«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi sklicevanja na pravilna odstavka 
člena. 

K 44. členu 

V 44. členu se besedilo »se preverja v skladu s predpisom Skupnosti, ki določa 
podrobnejša pravila glede ustreznosti imena sorte« nadomesti z besedilom »se pri 
poljščinah in zelenjadnicah preverja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 930/2000 o 
oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in 
zelenjadnic (UL L št. 108, z dne 5.5.2000) s spremembami«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi večje jasnosti besedila in navedbe konkretnega predpisa 
Skupnosti, ki določa podrobnejša pravila glede preveijanja ustreznosti imena sorte pri 
poljščinah in zelenjadnicah. 

K 62. členu 

Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Odločba o organizacijah 
združenega dela, ki izdajajo certifikate o kakovosti izvoznega semena kmetijskih rastlin 
(Uradni list SFRJ, št. 67/80).«. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Dodata se trefli in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe naslednjih predpisov, 
razen določb, ki se nanašajo na gozdno seme in sadike: 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih iglavcev na poskusnem 
polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih 
na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih listavcev na poskusnem 
polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih 
na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort topolov in vrb na poskusnem polju 
in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na 
poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega sadilnega 
materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, popr. 47/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega semena 
ter o enotni metodi za njegovo analizo (Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 
85/02), 

Pravilnik o metodi in postopku za priznanje novega vzgojnega in domačega ter 
udomačenega tujega selekcioniranega gozdnega sadilnega materiala ter o postopku za 
dovoljenje, da se vpelje v proizvodnjo tuj gozdni sadilni material (Uradni list SFRJ, št. 
45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega materiala (Uradni list 
SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o postopku za priznanje novega selekcioniranega gozdnega semena 
(Uradni list SFRJ, št. 30/67, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Odredba o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano ali ni normalno 
(Uradni list SFRJ, št. 3/69, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 

Odredba o višini stroškov postopka za dovolitev introdukcije tuje sorte kmetijskih 
in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 30/91, RS, št. 58/02, popr. 85/02). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe Zakona o potrjevanju 
novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin 
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90, RS, št. 4/91, 86/98, 58/02, popr. 85/02), razen 
določb, ki se nanašajo na varstvo novih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, na seme in 
sadike kmetijskih rastlin ter na gozdno seme in sadike.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben, ker je nomotehnično potrebno določiti, da se predpisi navedeni v 
novem tretjem in četrtem odstavku z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo 
uporabljati, razen v delih, ki so se že prenehali uporabljati z Zakonom o varstvu novih 
sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98), z Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu 
(Uradni list RS, št. 58/02 in 45/04) oziroma z Zakonom o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02 in 45/04). 
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ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Odbor je v skladu a 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je glede na 
sprejete amandmaje pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega 
poročila in v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji odbora. 

Poročevalka odbora na seji Državnega zbora bo članica odbora Lidija Majnik. 

Dragana Čuljkovič l.r. 
Podsekretarka DZ 

Geza Džuban, l.r. 
PODPREDSEDNIK 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO lIN PREHRANO 

DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENSKEM 

MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN 

1. člen 

V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, Sit. 58/02 in 45/04) 
se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon določa dejavnost javne službe na področju semenarstva in izvajalce javne 
službe ter ureja pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, krompiija, pese, oljnic in predivnic, 
zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, vinske trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: 
semenski material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s 
pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način 
zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, ter ureja vpis sort kmetijskih rastlin v 
sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort 
kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in 
povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa nosilca javnoga pooblastila, 
imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort in hrambe standardnih vzorcev in 
inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z: 
- Direktivo Sveta št. 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin (UL L. št. 125, z dne 

11.7.1966) s spremembami; 
- Direktivo Sveta št. 66/402/EGS o trženju semena žit (UL L št. 125, z dne 11.7.1966), 

s spremembami; 
- Direktivo Sveta št. 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje 

trte (UL L št. 93, z dne 17.4.1968) s spremembami; 
- Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala 

zelenjadnic, razen semena (UL L št. 157, z dne 10.6.1992) s spremembami; 
- Direktivo Sveta št. 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih 

rastlin, namenjenega za pridelavo sadja (UL L št. 157, z dne 10.6.1992) s 
spremembami; 

- Direktivo Sveta št. 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin 
(UL L št. 226, z dne 13.8.1998) s spremembami; 

- Direktivo Sveta št. 2002/53/ES o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193, z dne 
20.7.2002) s spremembami; 

- Direktivo Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese (UL L št. 193, z dne 20.7.2002) s 
spremembami; 

- Direktivo Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193, z dne 
20.7.2002) s spremembami; 

- Direktivo Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193, z dne 
20.7.2002) s spremembami; 

- Direktivo Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193, z dne 
20.7.2002) s spremembami.«. 
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2. člen 

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» (1) Ta zakon se uporablja za semenski material kmetijskih rastlin vrst, ki so 

opredeljene v predpisih E'vropske skupnosti iz 1. člena tega zakona. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za semenski material drugih vrst 
kmetijskih rastlin, če je pri delan in se trži v Republiki Sloveniji. 

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material drugih vrst 
kmetijskih rastlin, če je priidelan v drugi državi članici Evropske unije in se trži 
v Republiki Sloveniji. 

(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material kmetijskih rastlin, 
ki je namenjen izvozu v drla ve, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: izvoz), kolikor ni si tem zakonom drugače predpisano. 

(5) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), izda 
predpise, s katerimi podrobneje opredeli vrste kmetijskih rastlin iz prvega in 
drugega odstavka tega člena.«. 

3. člen 

V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
»2. Partija je določena količina ali število enot semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
kije prepoznavna po homogenosti sestave in po izvoru.«. 

Dodata se novi 12. in 13. točka, ki s« glasita: 
»12. Osrednji odgovorni uradni organ za vodenje registra dobaviteljev, izvajanje 
upravnih nalog na področju pridelave, priprave za trg in trženja semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpisa sort v 
sortno listo, nadzora nad izvajanjem tega zakona, sodelovanje z organi Evropske unije 
in držav članic Evropske unije ter mednarodne izmenjave podatkov in informacij, je 
organ v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, določen v skladu z uredbo vlade 
(v nadaljnjem besedilu: Uprava). 

13. Uradni ukrepi so vsa dejanja, ki jih n a podlagi tega zakona izvajajo državni organi ali 
fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava po pooblastilu ali na podlagi 
imenovanja Uprave.«. 

4. člen 

V tretjem odstavku 5. člena se v prvem sta vku beseda »lahko« črta. 
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5. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»6. člen 
(izjema) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena vpis v register dobaviteljev ni obvezen za 
dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno z distribucijo in prodajo semenskega materiala 
kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju.«. 

6. člen 

Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» Register dobaviteljev vzpostavi in vodi Uprava.«. 

V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime,, priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

V četrti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime 
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

7. člen 

V drugi alinei prvega odstavka 9. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

V peti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov«; nadomesti z besedilom »osebno ime 
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

Na koncu pete alinee se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova šesta alinea, ki se 
glasi: 
»- o dovoljenjih za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz 20. člena tega zakona.«. 

8. člen 

Besedilo prvega odstavka 10. člena se spreimeni tako, da se glasi: 
»Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin iz prvega In drugega 
odstavka 3. člena tega zakona se lahko trži,, če je bil pridelan v skladu z zahtevami 
za pridelavo posamezne kategorije in če glede kakovosti izpolnjuje predpisane 
zahteve za predpisano kategorijo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«. 

V četrtem odstavku se za besedilom »na trgu v« doda beseda »homogenih«. 

V petem odstavku se besedilo »ravnanje;:« črta. 

V sedmem odstavku se besedilo »je bil pridelan pod uradnim nadzorom In« črta. 
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V osmem odstavku se v napovednem stavku za besedo »Minister« doda besedilo 
»v skladu s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona«. 

V prvi alinei se za besedilom »ter za posamezno kategorijo« doda besedilo 
»zahteve za pridelavo in«. 

Dodata se nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita: 
»(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister, za pridelavo in 

trženje v Republiki Sloveniji, predpiše dodatne ali strožje zahteve za 
posamezno kategorijo semenskega materiala kmetijskih rastlin, če to ni v 
nasprotju s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona. 

(10) Minister lahko samo na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ Skupnosti, 
omeji oziroma prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlinski je 
bil pridelan in dan na trg v eni od držav članic Evropske unije in izpolnjuje 
zahteve, določene s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona, vendar ne 
izpolnjuje dodatnih oziroma strožjih zahtev iz prejšnjega odstavka.«. 

Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek. 

9. člen 

V drugem odstavku 12. člena se besedilo »zavarovana v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega 
zakona« nadomesti z besedilom »splošno znana ali zavarovana v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo novih sort rastlin, «. 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»(3) Semenski material sort iz prejšnjega odstavka, ki so vpisane v sortno listo ali so 

splošno znane ali zavarovane, se lahko trži le, če je označen z uradnim imenom 
sorte. 

(4) Semenski material sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo ali so v postopku 
varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte v sortno listo in varstvo novih 
sort rastlin, mora biti v skladu s temi predpisi na trgu označen z žlahtniteljevo oznako 
ali s predlaganim imenom sorte, dokler postopek ni končan.«. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

10. člen 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(1) Ne glede na določbo petega odstavka prejšnjega člena lahko Uprava na zahtevo 
dobavitelja v skladu s predpisanimi pogoji dovoli trženje semenskega materiala 
sorte, ki je v postopku vpisa sorte v sortno listo: 

- pri žitih, krmnih rastlinah, pesi. oljnicah in predivnicah ter krompiiju za neuradna 
testiranja ali poskusne namene, vendar največ do predpisane količine,- 

- pri zelenjadnicah za določeno obdobje. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem obrazcu navede zlasti: 
- osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež; 
- vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ga namerava tržiti; 
- pri zelenjadnicah obdobje v katerem ga namerava tržiti. 

(3) Uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji iz 
prvega odstavka tega člena in pri zelenjadnicah določi obdobje trženja. 

(4) Za semenski material kmetijskih rastlin, ki je GSO ali ki vsebuje GSO, izda Uprava 
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena le, če izpolnjuje tudi zahteve, določene s 
predpisi, ki urejajo GSO. 

(5) Semenski material iz prvega odstavka tega člena mora biti na trgu označen na 
predpisan način. 

(6) Minister predpiše količino semenskega materiala, obdobje trženja in podrobnejše 
pogoje za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, obrazec iz drugega 
odstavka tega člena ter način označitve semenskega materiala iz prejšnjega 
odstavka.«. 

\ 11. člen 

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin, namenjen ekološki pridelavi, 
se lahko trži, če izpolnjuje poleg zahtev iz 10. člena tega zakona tudi posebne 
zahteve za trženje, določene za takšen semenski material s predpisi, ki urejajo 
ekološko pridelavo. 

(2) Semenski material ohranjevalne sorte iz 55. člena tega zakona se lahko trži, če se 
trži do predpisane količine in izpolnjuje predpisane pogoje. 

(3) Minister predpiše največjo količino ter podrobnejše pogoje za trženje semenskega 
materiala ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka.«. 

12. člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: 
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»14a. člen 
(posebne izjeme glede trženja) 

(1) Ne glede na določbe 5., 10., 12. in 20. člena tega zakona se lahko na območju 
Republike Slovenije za poskuse in testiranja, za znanstvene namene, za selekcijo 
oziroma za ohranjanje genske raznolikosti trži semenski material kmetijskih rastlin, 
tudi če glede kakovosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev, če sorta ni vpisana v sortno 
listo, če ga trži dobavitelj, ki ni vpisan v register dobaviteljev, ali če dobavitelj nima 
dovoljenja iz 20. člena tega zakona pod naslednjima pogojema: 

- da se trži do predpisane količine in 
- da je označen na predpisan način. 

(2) Ne glede na določbe četrtega odstavka 10. člena tega zakona se lahko na območju 
Republike Slovenije pri določenih vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. 
člena tega zakona pod pogojem, da je namenjen izključno končnemu potrošniku in 
da je označen na predpisan način, trži: 

- majhna količina semenskega materiala, ki ne izpolnjuje zahtev glede homogenosti 
partije, pakiranja, zapiranja in označevanja, 

- semenski material v majhnih pakiranjih, ki niso uradno zaprta in označena na 
predpisan način. 

(3) Minister predpiše največje količine semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se 
smejo tržiti za namene iz prvega odstavka tega člena, vrste kmetijskih rastlin ter kaj 
se šteje za majhno količino semenskega materiala iz prve alinee prejšnjega 
odstavka, vrste kmetijskih rastlin ter kaj se šteje za majhna pakiranja iz druge alinee 
prejšnjega odstavka, podrobnejše pogoje glede pakiranja, zapiranja ter način 
označevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se sme tržiti v skladu s tem 
členom.«. 

13. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 15. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

14. člen 

Besedilo drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» Semenska mešanica se lahko trži, če: 
- vsaka sestavina semenske mešanice pred mešanjem izpolnjuje zahteve za trženje 

iz 10. in 12. člena tega zakona, 
- izpolnjuje predpisane zahteve za trženje semenskih mešanic ter je pakirana in 

označena na predpisan način in 
- dobavitelj, ki pripravlja semenske mešanice, izpolnjuje predpisane pogoje.«. 

V četrtem odstavku se besedilo »po tem zakonu« nadomesti z besedilom »v Republiki 
Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije«. 
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V petem odstavku se za besedilom »zahteve za trženje« doda besedilo », pogoje iz 
tretje alinee drugega odstavka tega člena«. 

15. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 17. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

16. člen 

V prvem odstavku 18. člena se 2. točka črta. 

V drugem odstavku se besedilo »in 2.« ter besedilo »oziroma 2.« črta. 

V tretjem odstavku se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom 
»osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

17. člen 

V drugem odstavku 19. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita: 
» 2. določiti metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz prejšnje točke, 

3. v skladu z metodami iz prejšnje točke izvajati preglede, s katerimi zagotovi stalno 
spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 1. točke tega odstavka, izvajati ukrepe, potrebne 
za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov iz sedmega odstavka 
tega člena, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratoriju, imenovanem v skladu s 
76. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: imenovani laboratorij) za namen 
spremljanja kakovosti pridelave ter na predpisan način voditi zapise o spremljanju in 
nadzoru kritičnih točk ter o izvedenih ukrepih za zagotovitev skladnosti semenskega 
materiala s predpisanimi zahtevami, «. 

Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora ali pregleda iz tretjega 
odstavka 66. člena tega zakona, dopustiti odvzem vzorcev in v času uradnega ali 
inšpekcijskega nadzora spremljati pristojnega inšpektorja, sam ali njegova odgovorna 
strokovna oseba, ter mu na njegovo zahtevo predložiti dokazila in evidence, ki jih hrani 
oziroma vodi v skladu s tem odstavkom, in mu nuditi vse potrebne informacije, «. 

V tretjem odstavku se besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom »eno leto« in besedilo 
»pet let« se nadomesti z besedilom »tri leta«. 

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Dobavitelj mora na predpisan način voditi seznam sort sadnih oziroma okrasnih rastlin, 
če te sorte niso vpisane v sortno listo ali splošno znane ali zavarovane v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin.«. 
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V petem odstavku se besedilo »iz 1., 2. in 5. točke« nadomesti z besedilom »1., 2., 3. in 
5. točke«. 

V šestem odstavku se besedilo »iz 1. in 2. točke« nadomesti z besedilom »1., 2. in 3. 
točke«. 

Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Dobavitelj, ki pri izvajanju obveznosti iz tega člena ugotovi karantenske škodljive 
organizme, določene s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: karantenski škodljivi organizmi) ali če sumi na pojav karantenskih škodljivih 
organizmov, ali če ugotovi, da so se škodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na 
kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin in so določeni v predpisu iz osmega 
odstavka 10. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani škodljivi 
organizmi) pojavili v večjem obsegu, kot je predpisano, mora o tem nemudoma obvestiti 
Upravo in pristojnega inšpektorja.«. 

V osmem odstavku se številka »2.« nadomesti s številko »3.«. 

18. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» 20. člen 
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja) 

(1) Dobavitelj lahko trži semenski material kmetijskih rastlin, razen semenskega 
materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, če ima 
dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja in če na podlagi pregledov iz 
3. točke drugega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da semenski material izpolnjuje 
zahteve iz 10. in 12. člena tega zakona, in če zanj izda predpisane etikete oziroma 
potrdilo dobavitelja. 

(2) Uprava izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na zahtevo dobavitelja, ki jo vloži na 
predpisanem obrazcu in v kateri navede zlasti podatke o: 

- dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in 
sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 

- mestu pridelave, 
- vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, ki jih prideluje in trži. 

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka priloži dokazila, da izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., in 3. 
točke drugega odstavka prejšnjega člena, vzorec etikete in potrdila dobavitelja, ter 
izjavo, da je seznanjen z drugimi obveznostmi dobavitelja po tem zakonu. 

(4) Uprava izda dobavitelju za vrste ali skupine kmetijskih rastlin, navedenih v zahtevi, 
dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, če ugotovi, da dobavitelj izpolnjuje 
obveznosti iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena. 
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(5) Uprava lahko pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka pri dobavitelju preveri 
izpolnjevanje obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena. 

(6) Dobavitelj mora pridobiti dovoljenje Uprave iz četrtega odstavka tega člena za vsako 
novo vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, katere semenski material namerava 
pridelovati ali tržiti. 

(7) Podatki o izdanih dovoljenjih iz četrtega odstavka tega člena se vodijo v registru 
dobaviteljev. 

(8) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, mora o izdanih 
etiketah oziroma potrdilih dobavitelja voditi evidenco na predpisan način. 

(9) Dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci semenskega materiala in katerih celotna 
pridelava tega semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo 
na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega 
materiala in ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin ni potrebno 
pridobiti dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena. 

(10) Minister podrobneje predpiše vsebino etikete in potrdila dobavitelja iz prvega 
odstavka tega člena, vsebino obrazca in način vlaganja zahteve iz drugega odstavka 
tega člena, način vodenja evidence iz osmega odstavka tega člena in kriterije za 
majhne pridelovalce ter lokalni trg iz prejšnjega odstavka.«. 

19. člen 

Besedilo 2člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pristojni inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti nadzor pri dobavitelju 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ima dovoljenje iz četrtega odstavka 
prejšnjega člena. Pri izvajanju nadzora pristojni inšpektor preveri, če dobavitelj 
izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz 19. in 20. člena tega zakona in če je semenski 
material kmetijskih rastlin skladen s predpisanimi zahtevami iz 10 člena tega 
zakona. 

(2) če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2. in 3. 
točke drugega odstavka 19. člena tega zakona, predlaga Upravi odvzem dovoljenja 
za izdajo etiket in potrdil dobavitelja. 

(3) če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje drugih predpisanih 
obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona, mu odredi odpravo pomanjkljivosti 
oziroma izpolnitev obveznosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. 

j(4) Če pristojni inšpektor ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin ni skladen s 
predpisanimi zahtevami, dobavitelju odredi odpravo pomanjkljivosti v roku, ki ne sme 
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biti krajši od 15 dni. Če obstaja sum, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi 
ali da so se nadzorovani škodljivi organizmi pojavili v večjem obsegu, kot je 
predpisano, odvzame vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin in jih pošlje v 
analizo imenovanemu laboratoriju. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni inšpektor določi dobavitelju 
krajši rok, če se odrejeni ukrepi nanašajo na oskrbo posevkov oziroma nasadov in 
varstvo pred škodljivimi organizmi. 

(6) če pristojni inšpektor na podlagi ponovno opravljenega nadzora iz tretjega oziroma 
četrtega odstavka tega člena oziroma na podlagi rezultatov analiz vzorcev, odvzetih 
v skladu s četrtim odstavkom tega člena ugotovi, da skladnosti ni mogoče zagotoviti, 
dobavitelju prepove trženje takšnega semenskega materiala. Če dobavitelj kljub 
prepovedi trži ta semenski material, pristojni inšpektor predlaga Upravi odvzem 
dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja. 

(7) Pristojni inšpektor vodi zapisnik o opravljenem nadzoru. 

(8) O opravljenem nadzom pri dobavitelju ter o ugotovitvah in o odrejenih ukrepih iz 
tega člena pristojni inšpektor obvesti Upravo na predpisan način. 

(9) Dobavitelj nosi stroške, ki nastanejo zaradi odrejenih ukrepov iz drugega, tretjega, 
četrtega, petega in šestega odstavka tega člena ter stroške odvzema in analiz 
vzorcev, kadar je izvid analize neugoden za dobavitelja. 

(10) Minister predpiše način odvzema vzorcev iz četrtega odstavka in način obveščanja 
Uprave iz osmega odstavka tega člena.«. 

20. člen 

Za 21. členom se doda nov 21 .a člen. ki se glasi: 

»21.a člen 
(odvzem dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja) 

(1) Uprava dobavitelju odvzame dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja: 
- po uradni dolžnosti, če dobavitelja na podlagi prvega odstavka 8. člena tega zakona 

izbriše iz registra dobaviteljev, ali 
- na predlog inšpektorja, če ta ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz 3. 

točke drugega odstavka 19. člena tega zakona, ali da trži semenski material 
kmetijskih rastlin kljub prepovedi pristojnega inšpektoija iz šestega odstavka 
prejšnjega člena. 

(2) O odvzemu dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja odloči Uprava z odločbo. 
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(3) Podatki o odvzemu dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vodijo v registru 
dobaviteljev.«. 

21. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 22. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

Besedilo druge alinee drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»- sorta vpisana v sortno listo ali če so izpolnjeni pogoji za uradno potrditev iz 25. člena 
tega zakona.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko dobavitelj prijavi v 
uradno potrditev semenski material sadnih oziroma okrasnih rastlin, če je sorta 
zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo sort rastlin.«. 

V 1. točki četrtega odstavka se besedilo »uradnega nadzora« nadomesti z besedilom 
»uradnih pregledov«. 

V šestem odstavku se besedilo »semenski material kmetijskih rastlin označi« nadomesti 
z besedilom »pakiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin izvirno zapre in 
označi«. 

V dvanajstem odstavku se za besedilom »potrdilo o nedokončno potrjenem semenskem 
materialu kmetijskih rastlin, « doda besedilo »način izvirnega zapiranja, «. 

22. člen 

Za 22. členom se doda nov 22. a člen, ki se glasi: 

»22. a člen 
(poljski pregledi, vzorčenje in testiranje vzorcev pod uradnim nadzorom) 

(1) V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje zagotovi, da naloge iz 1. in 
3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, Izvede sam ali preko fizičnih ali 
pravnih oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so imenovane za 
opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom, za opravljanje vzorčenj pod 
uradnim nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega materiala 
kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: pregledniki, 
vzorčevalci in laboratoriji). 

(2) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prejšnjega odstavka na podlagi 
javnega natečaja imenuje Uprava. 
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(3) Uprava vodi evidenco preglednikov, vzorčevaicev in laboratorijev. V evidenci 
vodi zlasti podatke o: 

- imenovanih fizičnih ali pravnih osebah: osebno ime in naslov stalnega aH 
začasnega prebivališča ali firmo in sedež, 

• enotni matični številki občana, 
- stopnji izobrazbe in o dodatnem izobraževanju, 
- datumu izdaje imenovanja in o veljavnosti imenovanja, 
- vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin, na katere se nanaša Imenovanje. 

(4) Uprava objavi v uradnem glasilu Uprave iz 56. člena tega zakona seznam 
preglednikov, vzorčevaicev in laboratorijev, v katerem navede podatke iz prve, 
Četrte in pete alinee prejšnjega odstavka. 

(5) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prvega odstavka tega člena pri 
izvajanju nalog iz 1. in 3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena nadzoruje 
organ za potijevanje na način, ki ga predpiše minister. Organ za potrjevanje in 
preglednik, vzorčevalec ali laboratorij sklenejo pogodbo o medsebojnih 
pravicah in obveznostih. 

(6) Če organ za potrjevanje pri nadzoru preglednika, vzorčevalca in laboratorija 
ugotovi, da ne ravna na predpisan način, predlaga Upravi, da razveljavi 
njegovo imenovanje. 

(7) Minister predpiše pogoje, ki jih morajo glede strokovne usposobljenosti in 
tehnične opreme izpolnjevati preglednik, vzorčevalec ali laboratorij, način 
vodenja evidence preglednikov, vzorčevaicev ali laboratorijev ter obseg in 
način nadzora organa za potrjevanje.«. 

23. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 23. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča«. 

Tretji In četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
»(3) Semenska mešanica namenjena pridelovanju krme, se lahko uradno potrdi le, 

če izpolnjuje pogoje iz drugega in iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona. 

(4) Postopek uradne potrditve semenske mešanice je sestavljen iz uradnih 
pregledov semenske mešanice ter dokazil iz katerih je razvidno, da vsaka 
sestavina mešanice izpolnjuje pogoje za trženje ter dokazil in zapisov, ki jih 
vodi dobavitelj v skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega 
zakona.«. 

• Julij 2004 35 poročevalec, št. 94 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

24. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 24. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena organ za potrjevanje za uvožen 
semenski material ne sme izdati uradnih etiket pred uradno ugotovitvijo kalivosti 
semena.«. 

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

25. člen 

Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi: 

»24.a člen 
(izjema za semenski material, namenjen nadaljnjemu razmnoževanju) 

(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona se lahko ne 
glede na določbe prvega odstavka 10. člena uradno potrdi in trži semenski material 
določenih kategorij, ki so namenjene nadaljnjemu razmnoževanju, tudi če ta 
semenski material glede kalivosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

(2) Organ za potrjevanje uradno potrdi semenski material iz prejšnjega odstavka na 
zahtevo dobavitelja, če je bilo v postopku uradne potrditve iz 22. člena tega zakona 
ugotovljeno, da so izpolnjene vse predpisane zahteve za uradno potrditev, razen 
kalivosti, in če dobavitelj ta semenski material dodatno označi z etiketo, ki vsebuje 
najmanj podatke o dobavitelju in o dejanski kalivosti semena. 

(3) Minister predpiše kategorije semenskega materiala, za katere velja izjema iz prvega 
odstavka tega člena, ter način dodatnega označevanja.«. 

26. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» 25. člen 
(izjema za semenski material, kije namenjen izvozu) 

(1) če je semenski material kmetijskih rastlin vrst iz sedmega odstavka 10. člena tega 
zakona namenjen izvozu, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izvede 
postopek uradne potrditve v skladu z 22. členom tega zakona tudi, če sorta ni 
vpisana v sortno listo. 
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(2) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz prejšnjega odstavka ugotovi, 
da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. 
člena tega zakona, izda za ta semenski material posebne uradne etikete in potrdilo, 
na katerih navede, da semenski material ni namenjen trženju na območju Skupnosti. 

(3) Minister predpiše vsebino, barvo in obliko uradne etikete ter vsebino potrdila o 
uradni potrditvi iz prejšnjega odstavka.«. 

27. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedilo »petega odstavka 22. člena« nadomesti z 
besedilom »šestega odstavka 22. člena« in se za besedilom »dovoli, da sam« doda 
besedilo »izvirno zapre in *. 

28. člen 

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil uradno potrjen, izvirno zaprt in 

označen, se lahko prepakira, izvirno zapre in ponovno uradno označi. Organ za 
potijevanje na zahtevo dobavitelja izda nove uradne etikete in semenski material 
kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi, če semenski material še izpolnjuje 
predpisane zahteve za uradno potrditev.«. 

29. člen 

Besedilo prvega stavka prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Na podlagi obvestil o opravljenem nadzoru dobaviteljev iz osmega odstavka 21. člena 
tega zakona in na podlagi prijav iz prvega odstavka 22. člena tega zakona Uprava 
vzpostavi in vodi evidenco pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin za tekoče 
leto.«. 

30. člen 

V tretjem odstavku 29. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »petega«. 

31. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 31. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti 
z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

V devetem odstavku se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom 
»sedmega in osmega«. 
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32. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 32. člena se besedilo »količin, predpisanih v skladu s 
četrtim odstavkom 18. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »predpisanih 
količin«. 

V drugem odstavku se za besedilom »Minister predpiše« doda besedilo »količine 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozijo kot vzorci iz prve alinee 
prejšnjega odstavka, in«. 

33. člen 

Besedilo prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne glede na določbe sedmega odstavka 31. člena tega zakona fitosanitami inšpektor 
na podlagi posebnega uvoznega dovoljenja Uprave dovoli uvoz: 
- vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin za uradno preizkušanje, za hrambo 

v genski banki, za žlahtnenje, za znanstvene in raziskovalne namene, če količine 
semenskega materiala presegajo predpisane količine iz prve alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena, 

- semenskega materiala sorte, ki ni vpisana v sortno listo.«. 

V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
»(3) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje znanstvenim in strokovnim ustanovam za 
uvoz vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prve alinee prvega odstavka 
tega člena tudi, če niso vpisane v register dobaviteljev. 

(4) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje uvozniku, ki uvaža semenski material iz 
druge alinee prvega odstavka tega člena zaradi razmnoževanja v Republiki Sloveniji, če 
uvoznik Upravi predloži pisno izjavo, da bo razmnoženi semenski material kmetijskih 
rastlin v določenem roku v celoti izvozil. Uprava v posebnem uvoznem dovoljenju določi 
rok, do katerega mora uvoznik razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin 
izvoziti.«. 

V petem odstavku se za besedilom »iz tretjega« doda besedilo »in četrtega«. 

34. člen 

Besedilo prvega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik semenskega materiala 
okrasnih rastlin obveščati Upravo o uvozu tega semenskega materiala.«. 

V drugem odstavku se besedilo »iz druge alinee tretjega odstavka« nadomesti z 
besedilom »iz četrtega odstavka«. 
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35. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 35. člena se beseda »oziroma« nadomesti z 
besedilom », izvirno zapre in« in v drugem stavku se za besedilom »uradno označi« 
doda besedilo »in izvirno zapre«. 

36. člen 

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

»VI. NAKNADNA KONTROLA SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN IN 
PRIMERJALNI POSKUSI«. 

37. člen , . 

V drugem odstavku 36. člena se beseda »odvzetih« nadomesti z besedilom »ki se 
odvzamejo na predpisan način«. 

V petem odstavku se za besedo »predpiše« doda besedilo »način odvzema vzorcev iz 
drugega odstavka tega člena, «. 

38. člen 

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

»36.a člen 
(primeijalni poskusi) 

(1) Uprava sodeluje v primerjalnih poskusih in testih semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki se izvajajo v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: primerjalni poskusi 
Skupnosti) na podlagi odločbe pristojnega organa Skupnosti o ureditvi primerjalnih 
poskusov Skupnosti, s katerimi se ugotavlja skladnost semenskega materiala s 
predpisi Skupnosti iz prvega odstavka 1. člena tega zakona. 

(2) Za sodelovanje v primeijalnih poskusih Skupnosti se uradno odvzamejo vzorci 
semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin, ki so določene v odločbi pristojnega 
organa Skupnosti, če se semenski material teh vrst prideluje oziroma trži v Republiki 
Sloveniji. 

(3) Vzorci iz prejšnjega odstavka se odvzamejo pri uradnem nadzoru dobavitelja, v 
postopku uradne potrditve ali pri inšpekcijskem nadzoru semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki je dan na trg v Republiki Sloveniji, na način kot je določen za 
naknadno kontrolo v prejšnjem členu in dostavijo izvajalcem primerjalnih poskusov 
Skupnosti, določenim v odločbi pristojnega organa Skupnosti.«. 
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39. člen 

V prvem odstavku 37. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim« in 
besedilo »druge sorte« nadomesti z besedilom »sorte drugih vrst«. 

40. člen 

V prvi in drugi alinei drugega odstavka 39. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« 
nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

41. člen 

V tretjem odstavku 40. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in se 
doda četrta alinea, ki se glasi: 
»- drugih vrst kmetijskih rastlin, pri katerih vpis sorte v sortno listo ni obvezen.«. 

42. člen 

V prvem odstavku 41. člena se beseda »splošno« nadomesti z besedilom »v 
Skupnosti«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) V Skupnosti znana sorta je sorta, ki je na dan vložitve popolne prijave za vpis sorte 
v sortno listo: 
- navedena v skupnem katalogu sort poljščin ali v skupnem katalogu sort zelenjadnic, 

ali 
- je vpisana ali je zanjo vložena prijava za vpis v sortno listo v Republiki Sloveniji v 

skladu s tem zakonom ali v drugi državi članici Evropske unije v skladu s predpisi 
Skupnosti, ki urejajo skupni katalog sort poljščin, trženje semena zelenjadnic ali 
trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte; 

razen, če je ta sorta pred sprejemom odločbe o vpisu sorte v sortno listo prenehala 
izpolnjevati zgoraj navedene pogoje za v Skupnosti znano sorto v vseh državah 
članicah Evropske unije.«. 

43. člen 

Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Če prijavitelj v prijavi navede, da je bilo preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in 

nespremenljivosti sorte že opravljeno v Republiki Sloveniji, v eni od držav članic 
Evropske unije ali tretji državi, ki ji je pristojni organ Skupnosti priznal enakovrednost 
preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort, ponovno 
preizkušanje ni potrebno in Uprava sama pridobi končno poročilo preizkušanja 
sorte.«. 

V tretjem odstavku se besedilo »ravnanje z« črta. 
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Doda se novi peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko preizkušanje razločljivosti, 

izenačenosti in nespremenljivosti sorte opravljajo tudi drugi izvajalci, ki takšno 
preizkušanje že opravljajo v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji 
je pristojni organ Skupnosti priznal enakovrednost preizkušanja sort in z njimi 
Uprava sklene pogodbo o sodelovanju pri preizkušanju sort.«. 

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

44. člen 

Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Ustreznost predlaganega imena sorte se pri poljščinah in zelenjadnicah 

preverja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št 930/2000 o oblikovanju pravil za 
izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 
108, z dne 5.5.2000) s spremembami.«. 

45. člen 

V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

46. člen 

Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega oastavka, se vpiše sorta hmelja in sorta večletnih 

rastlin drugih vrst za obdobje, ki traja do konca tridesetega leta, ki sledi letu vpisa 
sorte v sortno listo, sorta vinske trte pa se v sortno listo vpiše brez omejitve obdobja 
vpisa.«. 

47. člen 

V drugem odstavka 49. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

48. člen 

V prvem odstavku 50. člena se besedilo »na način iz prvega odstavka 43. člena tega 
zakona« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisanimi metodami«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Minister predpiše metode nadzora nad vzdrževanjem sorte iz prvega odstavka tega 
člena.«. 
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49. člen 

V prvem odstavku 54. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

V drugem odstavku se besedilo »na način iz prvega odstavka 43. člena« nadomesti z 
besedilom »v skladu s prvim odstavkom 50. člena«. 

V četrtem odstavku se besedilo »vinsko trto 25 let« nadomesti z besedilom »večletne 
rastline drugih vrst za 30 let«. 

50. člen 

V 5. točki prvega odstavka 61. člena se besedilo »ime in priimek in naslov« nadomesti z 
besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«. 

V 11. točki se za besedo »gozdarstva« doda besedilo »v agregatni obliki«. 

51. člen 

V 1. točki prvega odstavka 66. člena se za besedilom »kmetijskih rastlin, « doda 
besedilo »postopek izdaje in odvzema dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, «. 

V 6. točki se za besedo »imenuje« doda besedilo »preglednike, vzorčevalce, «. 

Doda se nova 13. točka, ki se glasi: 
»13. sodeluje v odborih Evropske komisije (v nadaljnjem besedilo: Komisija) in delovnih 

skupinah Sveta Evropske unije, pristojnih za semenski material kmetijskih rastlin, «. 

Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 14. in 15. točka. 

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

»(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka Uprava o vseh postopkih in ukrepih, ki se 
izvajajo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, obvešča 
druge države članice Evropske Unije in Komisijo, zlasti o: 

- osrednjem odgovornem uradnem organu; 
- organih, odgovornih za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
- organih, odgovornih za nadzor dobaviteljev in semenskega materiala kmetijskih 

rastlin; 
- dobaviteljih, vpisanih v register dobaviteljev in dobaviteljih, ki imajo dovoljenje za 

izdajanje etiket in potrdil dobavitelja; 
- vpisu in izbrisu sort ter o vzdrževalcih sort v Republiki Sloveniji; 
- pridelavi in trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji; 
- uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
- razmnoževanju semenskega materiala kmetijskih rastlin v tretjih državah; 
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- ukrepih, ki jih sprejme Uprava v zvezi z omejitvami oziroma prepovedmi trženja 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(3) Uprava poleg izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena sodeluje tudi 
z izvedenci, ki jih določi Komisija (v nadaljnjem besedilu: izvedenci Komisije) z 
namenom, da s pregledi na kraju samem preverijo enotno uporabo določb predpisov 
Skupnosti. Uprava mora izvedencem Komisije zagotoviti pomoč pri izvedbi nalog, ki 
jim jih določi Komisija, vključno z izvedbo pregledov pri dobaviteljih semenskega 
materiala kmetijskih rastlin.«. 

52. člen 

V prvem odstavku 68. člena se v 5. točki za besedilom »le-ta« doda besedilo »hrani in«. 

Doda se nova 8. točka, ki se glasi: 
»8. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, «. 

Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 9. do 15. točka. 

V drugem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
»3. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, «. 

Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka. 

53. člen 

V prvem odstavku 69. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki nima 
dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«. 

Dosedanje 5. do 11. točka postanejo 6. do 12. točka. 

Dosedanja 10. točka, ki je postala 11. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
»11. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo 
dejanje,«. 

V drugem odstavku se doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki nima 
dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«. 

Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka. 

Dosedanja 6. točka, ki je postala 7. točka, se spremeni tako, da se glasi: 
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»7. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo 
dejanje,«. 

54. člen 

V prvem odstavku 75. člena se besedilo »iz 22. do 27. člena tega zakona,« nadomesti z 
besedilom »iz 22. člena tega zakona, iz 23. do 27. člena tega zakona«. 

55. člen 

Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Z globo od 200.(300 do 8,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega 

materiala kmetijskih rastlin dobavitelj, ki ni vpisan v register dobaviteljev (prvi 
odstavek 5. člena), 

2. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. členom tega zakona, 
3. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 11. členom tega 

zakona, 
4. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 12. členom tega zakona, 
5. če trži semenski material sorte, ki ni vpisana v sortno listo, pa je vpis za to vrsto 

kmetijskih rastlin obvezen (peti odstavek 12. člena), 
6. če trži semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev iz 16. člena tega 

zakona, 
7. če trži semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, ki ni vpisana v evidenco 

semenskih mešanic (četrti odstavek 16. člena), 
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena tega zakona, 
9. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega zakona, 
10. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona, 
11. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega zakona, 
12. če ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 19. člena tega zakona, 
13. če izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem materialu kmetijskih rastlin 

v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega zakona, 
14. če ne vodi predpisanih evidenc o izdanih etiketah in potrdilih dobavitelja (osmi 

odstavek 20. člena), 
15. če trži semenski material kljub prepovedi iz šestega odstavka 21. člena tega zakona, 
16. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 31. člena tega zakona, 
17. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega zakona, 
18. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega zakona, 
19. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz drugega odstavka 70. člena 

tega zakona, 
20. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim odstavkom 70. člena tega 

zakona. 

(2) Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Z globo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«. 

56. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»78. člen 

(drugi prekrški) 

(1) Z globo od 150.000 tolarjev do 6,000.000 tolaijev, se za prekršek kaznuje pravna 
oseba: 
1. če v roku ne priglasi Upravi sprememb podatkov, ki se vodijo v registru dobaviteljev 

(peti odstavek 7. člena), 
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji odstavek 

13. člena), 
3. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji odstavek 

15. člena), 
4. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji 

odstavek 18. člena), 
5. če ne izvede ukrepov, odrejenih v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 21. člena 

tega zakona, 
6. če ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 100.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev, se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 600.000 tolarjev, se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev, se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«. 

57. člen 

Črtajo se 5. in 6. točka prvega odstavka in drugi odstavek 79. člena. 

58. člen 

Črta se 80. člen. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 
(začasna izjema za majhna pakiranja) 

Ne glede na določbo drugega odstavka novega 14.a člena in desetega odstavka 83. 
člena zakona se lahko na ozemlju Republike Slovenije trži seme zelenjadnic in okrasnih 
rastlin v majhnih pakiranjih do porabe zalog embalaže, vendar najpozneje do 31. 
decembra 2005, če so označena najmanj z naslednjimi podatki: 
- o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in 

sedež dobavitelja ali njegova neponovljiva registrska številka o vpisu v register 
dobaviteljev; 

- o semenskem materialu: vrsta, sorta ali pri okrasnih rastlinah poimenovanje skupine 
rastlin, številka partije, kalivost semena; 

- o tretiranju s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim sredstvom. 

60. člen 
(začasna izjema glede dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobaviteljev) 

Dobavitelji, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, 
pripravo za trg, trženje oziroma uvoz semenskega materiala sadnih rastlin, okrasnih 
rastlin ter zelenjadnic v skladu s 7. členom zakona, in za ta semenski material izdajajo 
etikete in potrdila dobavitelja, jih lahko izdajajo najpozneje do 31. decembra 2005. 

Uprava izda po uradni dolžnosti dobaviteljem iz prejšnjega odstavka dovoljenje za 
izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz drugega odstavka 20. člena zakona, če ji najpozneje 
do 30. septembra 2005 predložijo dokazila o izpolnjevanju obveznosti iz 1., 2. in 3. 
točke drugega odstavka 19. člena zakona ter vzorec etikete in potrdila dobavitelja, kijih 
izdajajo. 

61. člen 
(uveljavitev določb o prekrških) 

Določbi tretjega in šestega odstavka 53. člena tega zakona se uporabljata od začetka 
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

Globe, določene v 55. in 56. členu tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o 
prekrških v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom 
predpisanih glob. 

Določbe tretjega odstavka 55. člena in tretjega odstavka 56. člena tega zakona, ki 
urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških. 
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62. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, 

za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem 
vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 
35/00); 

- Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih 
rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter 
udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št 59/01 in 42/02). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Odločba o organizacijah 
združenega dela, ki izdajajo certifikate o kakovosti izvoznega semena kmetijskih 
rastiin (Uradni list SFRJ, št. 67/80). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe naslednjih 
predpisov, razen določb, ki se nanašajo na gozdno seme in sadike: 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih iglavcev na 
poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov 
preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 
58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih listavcev na 
poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov 
preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št 9/89, RS, št. 
58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort topolov in vrb na poskusnem 
polju In v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, 
dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št 9/89, RS, št 58/02, popr. 
85/02), 

Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega 
sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št 45/68, popr. 47/68, RS, št 58/02, popr. 
85/02), 

Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega 
semena ter o enotni metodi za njegovo analizo (Uradni list SFRJ, št 45/68, RS, št. 
58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o metodi In postopku za priznanje novega vzgojnega in domačega 
ter udomačenega tujega selekcioniranega gozdnega sadilnega materiala ter o 
postopku za dovoljenje, da se vpelje v proizvodnjo tuj gozdni sadilni material 
(Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, Št. 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega materiala (Uradni list 
SFRJ, št 45/68, RS, št 58/02, popr. 85/02), 

Pravilnik o postopku za priznanje novega selekcioniranega gozdnega 
semena (Uradni list SFRJ, št 30/67, RS, št. 58/02, popr. 85/02), 
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Odredba o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano ali ni normalno 
(Uradni list SFRJ, št 3/69, RS, št 58/02, popr. 85/02), 

Odredba o višini stroškov postopka za dovolitev introdukcije tuje sorte 
kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št 30/91, RS, št 58/02, popr. 
85/02). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljat) določbe Zakona o 
potrjevanju novih sort dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih 
In gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št 38/80 in 82/90, RS, št 4/91, 86/98, 58/02, 
popr. 85/02), razen določb, ki se nanašajo na varstvo novih sort kmetijskih in 
gozdnih rastlin, na seme in sadike kmetijskih rastlin ter na gozdno seme in 
sadike. 

63. člen 

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



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

K PREDLOGU ZAKONA 0 POROŠTVU REPURLIKE 

SLOVENIJE ZA ORVEZNOSTI IZ KREDITA V 

ZNESKU 110 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME 

dARS, D.D., PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 

*A FINANCIRANJE SLOVENSKIH AVTOCEST/VI 

KPDSA6) 

""inipostopek-EPA 1389-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za.finance in monetarno politiko 

Številka: 440-03/04-128/1 EPA 1389-111 
Ljubljana, 7.7. 2004 

Na podlagi 42., 130., 131., 133. in 144. člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita 
v znesku 110 milijonov evrov, ki ga najame DARS,d.d.,pri Evropski 
Investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest /VI 

(ZPDSA6) 
(nujni postopek) 
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Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
62. nujni seji, dne 6.7.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki 
ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju EIB) za 
financiranje projekta slovenskih avtocest/VI, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem po nujnem postopku predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 116. redni seji dne 18.6.2004 sklenil, da se 
obravnavani predlog zakona izvede po nujnem postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona z Ministrstva za finance 
in predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije. 

K predlogu zakona, do zaključka obravnave na odboru, nihče izmed kvalificiranih 
predlagateljev ni vložil amandmaja. 

Iz obrazložitve predlagatelja izhaja, da je cilj predlaganega zakona v zagotovitvi 
poroštva Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki 
ga najame DARS, d.d., pri EIB. 

S tem bo Republika Slovenija kot porok EIB jamčila za obveznosti DARS d.d. iz 
kreditne pogodbe za projekt izgradnje slovenskih avtocestA/l. S črpanjem navedenih 
sredstev bo omogočeno tekoče izvajanje programa izgradnje avtocest na odsekih Bič - 
Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: Hrastje - Lešnica) in 
Peračica - Podtabor, t.j. dinamika gradnje v skladu z resolucijo o nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in Letnim planom razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2004. 

Predlog zakona o obravnavanem poroštvu bo pripomogel k stabilnemu zadolževanju 
DARS d.d. z uravnoteženo strukturo in ročnostjo virov, ki ne obremenjujejo virov za 
gradnjo avtocest v obdobju intenzivne gradnje, to je do leta 2010. 

Glede finančnih posledic zakona predlagatelj navaja, da bo sredstva za odplačila 
prejetih kreditov zagotovil DARS d.d. iz sredstev koncesijskih dajatev. 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun RS samo v primeru, če bi 
prišlo do unovčenja poroštva Republike Slovenije za navedeni kredit. V tem primeru 
ima Republika Slovenija na podlagi pogodbe o načinu in pogojih zavarovanja 
poroštvene obveznosti regresno pravico do DARS, d.d.., tako da bi se sredstva 
nadomestila z unovčenjem navedene pravice, kar bo predmet pogodbe o načinu in 
pogojih zavarovanja poroštva RS, med Republiko Slovenijo in DARS, d.d.. 

Zadolžitev po zadevnem zakonu je po izjavi Vlade v kvoti poroštev za leto 2004 po ,t 
Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2004. 

I 
V razpravi o posameznih členih v okviru druge obravnave zakonskega predloga, je 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (v nadaljevanju ZPSDZ), 
predstavila bistvene poudarke iz posredovanega mnenja z dne 5.7.2004. 
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Navedla je, da je bila zadolžitev DARSA za potrebe zagotovitve sredstev za gradnjo 
navedenih avtocestnih odsekov napovedana tako v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest kot v letnem planu za tekoče leto. Iz navedenega razloga se mnenjeZPSDZ 
opredeljuje zgolj na opredelitev pogojev, pod katerimi se bo DARS zadolžil, oziroma na 
pogoje poroštva, pod katerimi bo država dala poroštvo k načrtovanemu zadolževanju. 

Po mnenju ZPSDZ bi bilo v prej navedenem pogledu v uvodnem delu besedila 1. člena 
potrebno natančno zapisati, za kakšen obseg sredstev bo država poroštvo dala. Ob 
navedbi zneska 110 milijonov evrov namreč ni jasno ali gre za glavnico, ali pa so v 
znesku poleg te zajete obresti in stroški kredita, zlasti ker je v nadaljevanju besedila 
med natančneje navedenimi osnovnimi pogoji zadolževanja oziroma poroštva v prvi 
alinei navedba da bo znesek kredita znašal do 110 milijonov evrov. 

Na ta način dejansko ni razvidno ali država daje poroštvo zgolj za glavnice do te višine 
ali tudi za druge stroške in obresti, ki se na navedeni znesek navezujejo. 

Nadaljnje opozorilo ZPSDZ je namenjeno vprašanju bolj natančne določitve višine 
obrestne mere. Besedilo zapisane v šesti alinei ni oblikovano v smislu pogoja, ampak v 
smislu že sprejete določene obrestne mere, kar bi bilo že v redakcijskem pogledu 
potrebno korigirati. Poleg navedenega ni opredeljena višina obrestne mere zamudnih 
obresti, niti višina provizije za primer odloga napovedanega črpanja oziroma odpovedi 
napovedanega črpanja kredita. 

Kar zadeva naslov predloga zakona ZPSDZ meni, da bi bil na -mestu redakcijski 
popravek, s tem da se ohrani jasen zapis namena kredita, za katerega država poroštvo 
daje in sklicevanje na navedeni projekt slovenskih avtocest, ker imamo že v sami 
vsebini zakona jasno določeno, za kakšen znesek kredita oziroma zadolžitve gre. 

Iz odgovora predstavnika predlagatelja izhaja, da je iz prvega odstavka 1. člena 
predlaganega zakona po katerem Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti 
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., iz naslova kredita, ki ga Dars najame pri 
Evropski investicijski banki v znesku 110 milijonov evrov razvidno, da gre za obveznosti 
iz kredita, ki vsebuje tako glavnico v znesku 110 milijonov evrov kot tudi opredeljene 
obresti oziroma ostale pogoje, kjer se besedilo sklicuje na pogodbo.Ravno tako so 
penali ob morebitnem drugačnem črpanju in zamudne obresti v pogodbi natančno 
opredeljeni.Navedeno pomeni, da so v prvem odstavku navedene obveznosti 
upoštevane. Hkrati opisano potrjuje ustaljeno prakso ob tovrstnih zakonskih predlogih 
besedil. 

Glede same obrestne mere je bilo navedeno, da bo imel DARS možnost kreditiranja 
pod pogoji, ki so na trgu v primerjalnem pogledu trenutno najugodnejši, ker je zgornja 
najvišja možna mera (EURIBOR + 13 bazičnih točk), definirana kot zelo ugodna tako z 
z vidika javnih financ, kot če upoštevamo možen izbor v okviru obstoječih finančnih^ 
trgov. Hkrati navedeno pomeni odprto možnost DARSA za izpogajnje še ugodnejše ' 
obrestne mere. ' 
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Ob tem je zamudna obrestna mera predmet osnovne pogodbe in predstavlja 
medbančno obrestno mero plus 2%, oziroma 200 bazičnih točk na leto (tč. 3.02), v 
primeru, da bi šlo za zamudo plačil. Poudaril pa je, da za zamude plačil ni videti 
razloga, ker je v že omenjenem nacionalnem programu jasno zapisano, da se bodo do 
leta 2030 odplačevale vse finančne obveznosti DARSA iz že predvidenih virov. Mednje 
sodijo cestnine iz novozgrajenih cest in viri, ki bodo nastajali iz dejavnosti ob cestah. V 
nadaljevanju se je strinjal s pripombo ZPSDZ naslovu zakona. 

Po zaključku predstavnice ZPSDZ bi bilo potrebno jasno opredeliti pomen zneska 110 
milijonov, zlasti v kontekstu z besedilom prve alinee -do 110 milijonov evrov-.Naveden 
pristop pa bi bilo potrebno ohraniti ohraniti za vsa besedila v smislu, da zapisan znesek 
kredita predstavlja višino sredstev, do katere najame kreditojemalec kredit po poslovni 
pogodbi. S tem pa besedilo prve alnee 1. člena zakonskega predloga v bistvu ni 
potrebno. 

Po izvedeni razpravi, je odbor na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika 
državnega zbora, skladno z opozorili iz mnenja ZPS oblikoval in sprejel naslednja 

amandmaja 

k l.členu 

V1. členu se črta prva alinea. 

Obrazložitev 
Amandma, na podlagi mnenja ZPSDZ, sledi razpravi na odboru. Ker v uvodnem delu 
besedila 1. člena zapisan znesek kredita predstavlja višino sredstev, do katere najame 
kreditojemalec kredit po poslovni pogodbi, besedilo prve alnee ni potrebno. 

K naslovu zakona 

Naslov zakona se spremeni tako, da se glasi:"Zakon o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti DARS, d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki 
za projekt slovenskih avtocestA/l." 

Obrazložitev: 
Amandma sledi mnenju ZPSDZ. 
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Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter vse predlagane člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeta amandmaja, pripravljen 
dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del poročila in amandmaja vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ 
Marija Stibilj l.r. 

Predsednik 
Ciril Pucko, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI 

DARS, D. D. IZ NASLOVA KREDITA, KI GA NAJAME PRI EVROPSKI 
INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST / VI 

(ZPDSA6)- nujni postopek 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS 
d.d. najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku 
110.000.000 EUR, za projekt slovenskih avtocest/VI - za gradnjo avtocestnih 
odsekov Bič - Hrastje (etapa: Korenitka - Pluska), Hrastje - Kronovo (etapa: 
Hrastje - Lešnica) in Peračica - Podtabor, pod naslednjimi osnovnimi pogoji: 
- valuta črpanja je EUR ali valuta države članice EIB, ki ni udeležena v tretji fazi 

EMU ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih 
trgih; 

- zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. junija 2029; 
- najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice; 
- valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne 

tranše; 
- višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za 

posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali 
stalna. 

Če DARS d.d. ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz 
prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na pisni poziv EIB plačala te 
obveznosti namesto DARS d.d.. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister, 
pristojen za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in 
obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega 
odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

4. člen 
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V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto 
DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do 
regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči po vseh virih, ki so namenjeni 
izgradnji avtocest. 

V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta 
minister, pristojen za finance, in DARS d.d. pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja 
poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov 
plačanih iz naslova poroštva in instrumente zavarovanja. 

5. člen 

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

Uročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 POROŠTVU REPURLIKE 

SLOVENIJE ZA ORVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 

200 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI 

SKLAD REPURLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI 

RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI 

SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI EVROPSKI 

INVESTICIJSKI DANKI (ZPJSRR) 

' nujni postopek - epa 1394 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka: 440-03/04-129/1 EPA 1394-111 
Ljubljana, 7.7. 2004 

Na podlagi 42., 130., 131., 133. in 144. člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita 
v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije 
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri 

Evropski investicijski banki 
(ZPJSRR) 

(nujni postopek) 
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Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
62.nujni seji, dne 6.7.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga 
najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja (v nadaljevanju Javni sklad, regionalni sklad) pri Evropski 
investicijski banki (v nadaljevanju EIB), ki gaje Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 117. redni seji dne 2.7.2004 sklenil, da se 
obravnavani predlog zakona izvede po nujnem postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona z Ministrstva za finance 
in Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj ter 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije. 

K predlogu zakona, do zaključka obravnave na odboru, nihče izmed kvalificiranih 
predlagateljev ni vložil amandmaja. 

Iz obrazložitve predloga izhaja, da bo s sprejetjem zakona zagotovljeno poroštvo 
Javnemu skladu, ki bo omogočilo sklenitev kreditne pogodbe med Javnim skladom in 
EIB in posledično črpanje sredstev iz kreditne pogodbe.S tem bodo Javnemu skladu 
omogočena dopolnilna sredstva v smislu zagotovitve potrebnih sredstev za pokrivanje 
investicijskih stroškov posameznega projekta. 

Višina kreditnih sredstev EIB v obdobju 2004 - 2006 znaša 20,0 milijonov EUR, s tem, 
da bodo predvidoma na razpolago po posameznih letih v naslednjih zneskih : v 2004: 
5,0 milijonov EUR, v 2005: 7,5 milijonov EUR in v 2006: 7,5 milijonov EUR. 

Glede na zahtevane finančne konstrukcije projektov, bo na ta način njihovim nosilcem 
olajšano izvajanje predvidenih projektov.Na osnovi kredita EIB pa bo regionalni sklad' 
zagotavljal investitorjem kreditna sredstva pod ugodnejšimi pogoji od ponudbe • 
komercialnih bank. 

Dodelitve bodo izvedene ob upoštevanju vseh kriterijev in meril, ki so predvidena za 
dodelitev sredstev strukturnih skladov, s čimer bo zagotovljena poraba sredstev v 
skladu z zastavljenimi cilji. 

Na podlagi obrazloženega je cilj predlaganega zakona zagotoviti poroštvo Republike 
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Javni sklad pri EIB v višini 20 milijonov 
evrov.S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija kot porok 
kreditodajalcu EIB jamčila za obveznosti Javnega sklada iz kreditne pogodbe. Na 
podlagi tega bo EIB Javnemu skladu zagotovila črpanje kredita v znesku 20 milijonov 
evrov, kar bo ustrezna podlaga za tekoče izvajanje programa.Predlog zakona Javnemu 
skladu omogoča stabilno zadolževanje z uravnoteženo strukturo in ročnostjo virov. 
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V okviru druge obravnave zakonskega predloga je predstavnik predlagatelja odboru 
v dodatni obrazložitvi pojasnil pomen izvajanja Enotnega programskega dokumenta, ki '> 
ga je Slovenija v letošnjem letu izpogajala z Evropsko unijo. Pudaril je, da gre v tem 1 
okviru za dva poglavitna ukrepa, na katera se nanaša obravnavano besedilo in sicer: 
spodbujanje razvoja turističnih destinacij in gospodarske infrastrukture oz. javnih 
storitev s stališča poslovnih con. 

Ker so investitorji dolžni na obeh navedenih področij praviloma zagotavljati lastna 
sredstva v višini do 50%, je po oceni predlagatelja smiselno, da se jim zagotovi 
možnost ugodnega kreditiranja za navedeno lastno udeležbo.S tem namenom je bil 
pripravljen razpis Javnega sklada za regionalni razvoj, na podlagi katerega naj bi se 
navedena možnost realizirala. Ker pa navedeni sklad iz naslova kupnin iz lastninjenja, 
sredstev ne more zagotoviti, predlagatelj zadolžitev pod najugodnejšimi dostopnimi 
pogoji, to so pogoji Evropske investicijske banke v predlagani zadolžitvi v višini 20. 
milijonov evrov,ocenjuje za primerno. 

Predstavnica Zakonodajnopravne službe DZ je v predstavitvi mnenja z dne 
5.7.2004, izpostavila bistvena opozorila. 

Tako po mnenju ZPSDZ iz predloga zakona ni jasno razvidno, za kakšen namen se bo 
sklad zadolževal in za kaj bo oziroma je država pripravljena dati poroštvo, kar bi po 
mnenju ZPSDZ bilo potrebno izrecno navesti.S tem bi bil možen odgovor, kdo bo 
končni upravičenec (koristnik) teh sredstev in na kakšen način bo regionalni sklad ta 
sredstva dodeljeval končnim koristnikom odnosno investitorjem. Dikcija 5. člena, je za 
ustrezen odgovor o tovrstnih pogojih in merilih (čeprav so razvidni iz uvodne 
predstavitve), po izraženem mnenju, preohlapna. 

Poleg tega je v predlaganem besedilu 1. člena nejasna višina zadolžitve ; v uvodnem 
delu je naveden znesek 20 milijonov evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in stroški 
kredita, med pogoji pa je (prva alinea), navedba zneska do 20 milijonov evrov. 

Nadalje velja pri posameznih pogojih poroštva opredeliti obrestne mere, ker ni razvidno 
do kakšne mere ima kreditojemalec pravico izbire obrestne mere, oziroma ali bo 
obrestna mera stalna ali spremenljiva.Za določene nejasnosti gre tudi pri zamudnih' 
obrestih. 

Jasen zapis, zlasti če upoštevamo določila obligacijskega zakonika, zahteva še 
besedilo drugega odstavka navedenega določila, kjer je povedano, pod kakšnimi pogoji 
oziroma v katerem primeru bo država svojo poroštveno obveznost izpolnila (na podlagi 
pisne zahteve oziroma pisnega poziva kreditodajalca), s tem da bi bilo potrebno 
namesto uporabljenega termina "prvi poziv" zapisati "pisni poziv", ker gre pri 
obravnavanem besedilu za subsidiarno poroštvo. 

Precizirati bi bilo potrebno tudi zavarovanja kreditov, do katerih bodo upravičeni 
posamezni udeleženci na podlagi javnega razpisa, z natančno opredelitvijo vrste 
zavarovanja. 
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Predstavnik predlagatelja je v zvezi z jasnejšo opredelitvijo višine zadolžitve, 
predlagal črtanje prve alinee 1. člena. S tem bi bilo, po izraženem mnenju iz besedila 
jasno razvidno, da gre za vse obveznosti, ki bodo nastale iz naslova tega kredita. 

Glede pripombe o opredelitvi fiksne oziroma variabilne obrestne mere je v nadaljevanju 
navedel, da gre pri regionalnem skladu za način financiranja, ki se razlikuje od npr. 
financiranja pri DARS, saj slednji upravlja s finančnimi tveganji v okviru specifičnih 
možnosti s tem, da gre za drugačno razpršitev ter bolj predvidljive denarne tokove. 

Iz tega razloga je v obravnavanem besedilu smiselna možnost izbora med fiksno ali 
variabilno obrestno mero tekom črpanja kredita, ki je odvisna od pogojev na trgu. Po 
mnenju predlagatelja, je navedeno razlog več za ohranitev uvedene odprte možnosti, ki 
predstavlja prednost na strani kreditojemalca. 

Ob uvedeni opredelitvi, glede zavarovanja kreditov iz katere izhaja, da naj bi šlo za 
prvovrstno zavarovanje (v navezi z ZBan) je bil dan predlog za zamenjavo izraza 
"prvovrstno" z "ustrezno". S tem je regionalni sklad obvezan pri vsakem dodeljenem 
kreditu zahtevati takšno zavarovanje, ki bi mu v primeru nezmožnosti poplačevanja 
zagotavljalo ustrezno poplačilo iz tega naslova. Hkrati navedeno predstavlja dodatno 
zavezo sklada za doslednejše upoštevanje stopnje tveganja ob dodeljevanju kreditov. 

Glede namena kredita je bilo posredovano pojasnilo, da se kredit lahko koristi samo za 
tiste projekte, ki so dobili pozitiven sklep o nepovratnem financiranju tudi s strani 
strukturnih skladov in s tem v zvezi dan predlog za preciziranje besedila. 

V nadaljevanju obravnave je odbor na podlagi mnenja ZPZDZ in zaključkov izvedene 
razprave ob sodelovanju predstavnikov predlagatelja izoblikoval amandmaja k 1. in k 5. 
členu, kot sta razvidna iz nadaljevanja poročila. 

V izvedeni razpravi sta predstavnika predlagatelja odgovorila še na nekaj zastavljenih 
vprašanj. 

Tako je bil poleg dodatnih pojasnil glede variabilne oz. fiksne obrestne mere, 
obrazložen uveden pojem turističnih destinacij, kot pojem uporabljen v Enotnem 
programskem dokumentu, opredeljen na podlagi pravil, veljavnih za navedeni 
dokument. Izhaja iz strategije razvoja turizma, kjer so turistične destinacije tako" 
geografsko kot produktno, opredeljene kot območja, v katerih je mogoče v okviru'' 
programov za vzpodbujanje področnega razvoja organizirati turistično ponudbo V bistvu 
pa gre pri Enotnem programskem dokumentu 2004-2006 za mednarodno pogodbo, na 
podlagi katere Slovenija prejema sredstva s strani evropskih strukturnih skladov. 
Historično je bil obravnavani sklad ustanovljen leta 1995 kot finančni javni sklad na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je zagotovljal kapital sklada, v 
odprti fazi lastninjenja.S sprejetjem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja pa je sklad dobil vsebinsko podlago za delovanje na področju spodbujanja 
razvoja, konkretno na področju skladnega regionalnega razvoja. Pogoji, pod katerimi se 
dodeljujejo posojila se določijo z vsakoletnim sprejetjem splošnih pogojev poslovanja 
oziroma programa dela, ki ga potrjuje Vlada. 
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Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika Državnega zbora, 
skladno z opozorili iz mnenja ZPS in zaključki izvedene razprave, oblikoval in sprejel 
naslednja 

AMANDMAJA: 

K 1. členu 

V prvem odstavku se črta prva alinea. 

V drugem odstavku se beseda "prvi" zamenja z besedo "pisni". 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: "Sredstva kredita iz prvega odstavka se lahko 
uporabijo skladno z nameni, opredeljenimi v Enotnem programskem dokumentu za 
obdobje 2004-2006 in to za : 
- ukrep spodbujanja turističnih destinacij in 
- ukrep gospodarske infrastrukture in javnih storitev." 

Obrazložitev 

Amandma sledi mnenju ZPZDZ. 

S črtanjem prve alinee prvega odstavka se odpravlja nejasnost v zvezi z višino 
zadolžitve, kjer je bil v uvodnem delu naveden znesek 20 milijonov evrov glavnice s 
pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, med pogoji pa v prvi alineji navedba zneska do 
20 milijonov evrov. 

Zamenjava uporabljenega pojma v drugem odstavku tega določila, je potrebna iz 
razloga, ker se termin "prvi poziv" uporablja v primeru solidarnega poroštva, medtem ko 
uvedeni termin "pisni poziv" ustreza subsidiarnemu poroštvu, ki je predmet 
obravnavanega besedila. 

Z dodanim tretjim odstavkom se precizirajo nameni uporabe sredstev kredita. 

K 5. členu 

Beseda "prvovrstno" se zamenja z besedo "ustrezno". 

Obrazložitev 
Amandma na podlagi mnenja ZPSDZ, sledi zaključkom razprave na odboru.S tem je 
regionalni sklad ob vsakem dodeljenem kreditu dolžan zahtevati takšno zavarovanje, ki 
bi mu v primeru nezmožnosti poplačevanja zagotovilo ustrezno poplačilo iz tega 
naslova, kar hkrati pomeni doslednejšo oceno stopnje tveganja ob dodeljevanju 
kreditov. 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter vse predlagane člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeta amandmaja, pripravljen 
dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del poročila in amandmaja vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Marija Stibilj l.r. Ciril Pucko, l.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 
KREDITA V ZNESKU 20 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN 
OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI 
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 

(ZPJSRR)- nujni postopek 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v 

poročevalec, št. 94 62 10. julij 20°4 



DELOVNA TI LESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

nadaljnjem besedilu: Javni sklad) iz naslova kredita, ki ga Javni sklad najame pri 
Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku 20 milijonov 
evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski 
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izpolnitve poroštvene 
obveznosti, pod naslednjimi pogoji 
- Rok za zadnje črpanje kredita: 24 mesecev po podpisu kreditne pogodbe; 
- Valuta črpanja: EUR ali valute držav članic EIB, ki ne sodelujejo v tretji fazi 

EMU, oziroma katerakoli valuta, s katero se trguje na mednarodnem denarnem 
trgu; 

- Rok odplačila: začetek odplačila najkasneje 5 let od črpanja posamezne tranše 
in konec največ 20 let od črpanja posamezne tranše; 

- Obrestna mera: obrestna mera, ki jo določi EIB za izbrano valuto črpanja in ne 
bo presegala tri-mesečne obrestne mere na mednarodnih trgih, povečane za 
13 bazičnih točk, je lahko stalna (fiksna) ali spremenljiva (variabilna). 
Kreditojemalec izbere obrestno mero za vsak črpani znesek posebej; 

- Plačilo obresti: za stalno obrestno mero polletno, za spremenljivo obrestno 
mero pa četrtletno; ' \ 

- Zamudne obresti: višja od: (i) redne obrestne mere, povečane za 25 bazičnih] 
točk ali (ii) medbančne obrestne mere za enomesečne depozite v predmetni 
valuti (za USD v Londonu in za EUR na evro področju), povečane za 200 
bazičnih točk; obračunajo se za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega 
plačila zapadlega zneska kredita; 

- Provizija za odlog napovedanega črpanja tranše: 1,00 % letno in se obračuna 
za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva 
črpanja; 

- Provizija za odpoved napovedanega črpanja tranše: 0,75 % letno za 
odpovedani znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva vložitve zahtevka 
za črpanje do dneva odpovedi črpanja te tranše; 

- Provizija za nepravočasno odpoved napovedanega dela črpanja tranše: enaka 
znesku, ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer 
veljala za to tranšo.; 

Če Javni sklad iz kateregakoli vzroka ne bo poravnaval svojih dospelih 
obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na 
pisni poziv Evropske investicijske banke te obveznosti plačala. 

Sredstva kredita iz prvega odstavka se lahko uporabijo skladno z nameni, 
opredeljenimi v Enotnem programskem dokumentu za obdobje 2004-2006 in to za 

- ukrep spodbujanja turističnih destinacij in 
- ukrep gospodarske infrastrukture in javnih storitev. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko podpiše v imenu in za račun 
Republike Slovenije minister, pristojen za finance. 
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Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in' 
obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega 
odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto 
Javnega sklada, pridobi v razmerju do Javnega sklada pravico do regresiranja plačanih 
zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta 
ministrstvo, pristojno za finance in Javni sklad pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja ,t 

poroštva Republike Slovenije. ^ 

5. člen 

Javni sklad mora pri pogojih, merilih in postopkih sofinanciranja projektov iz 
sredstev kredita, ki ga najame po tem zakonu, zagotoviti, da kreditojemalci 
predložijo ustrezno zavarovanje po Zakonu o bančništvu (Ur. list RS št. 7/1999, 
31/2000-ZP-L, 59/2001, 55/2003, 42/2004). 

6. člen 

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

delu agencije za trg vrednostnih 

papirjev za leto 2003 

in 

P°'očil0 o 

stanju na trgu vrednostnih 

papirjev v letu 2003 

■ EPA 1423 - III 

AQEnCIJA papirjev za leto 2003 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih 
Števili, papirjev v letu 2003. 
Dat 914/JK UrTI: 30.6.2004 Strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je navedeni 
pred poročili sprejel na 126. seji dne 30.6.2004. 
'reti Sednik strokovnega sveta Agencije pošilja na podlagi 
2 J®93 odstavka 292. člena in tretjega odstavka 293. člena 
3^0na 0 trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, ddr. Neven Borak dr. Miha Juhant, l.r. 

0 in 52/02) Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih direktor predsednik strokovnega sveta 
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POROČILO O DELU 

AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

ZA LETO 2003 
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UVOD 

4g6n 
Ageng-'3 2a ,r9 vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu 
des6to''f'' '8 ^"a ustanovljena le,a 1994. tako da leto 2003 pomeni 
flena ? 

0 nienega delovanja. Na podlagi prvega odstavka 293. 
99 s-. ®kona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/ 
Poroč ®52/02; v nadaljnjem besedilu ZTVP -1) Agencija letno 
na Podi avnemu zboru RePublike Slovenije o svojem delu ter 
ra2rne I?' prve9a odstavka 292. člena ZTVP -1 tudi o stanju in ran na trgu vrednostnih papirjev. 

družb*"0^''0 obse9a podatke o izdanih dovoljenjih za poslovanje 
drujb 23 uPravljanje, investicijskih skladov, borznoposredniških 
°ziro ' Vzaieninih pokojninskih skladov in o drugih dovoljenjih 
2ve2i 

a aktih, ki jih izdaja Agencija. Opisano je delo Agencije v 
Papiri l2va'an)em nadzora nad udeleženci na trgu vrednostnih 
s°deio V' de'° Agencije na normativnem področju, kot tudi 
0r9aniVanje Agencije z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi °z|roma mednarodnimi organizacijami in institucijami. 

Agenc"' V t6m poročilu se praviloma časovno nanašajo na delo 
na 0b'

)6.v 'e,u 2003, razen v posameznih primerih, ko se nanašajo 
1°Poln0's 8 ^red ,em le,om 3,1 P° njem, če je to smiselno zaradi 
Povo,,8' 9a Poročanja o posameznih dejstvih oziroma zadevah, an|h z delom Agencije. 

^STANOVITEV, PRAVNI POLOŽAJ, 

o£Loge> ORGANI IN NOTRANJA 
uHGANIZACIJA agencije 

1' Ustanovitev in pravni položaj 

0 Oa 'e bila kot neodvisna institucija ustanovljena z Zakonom 
be$etJ!

rednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94, v nadaljnjem 
ZTVp' V ZTvp)- ki je začel veljati 13. 3. 1994. Z uveljavitvijo 
j8*a ^8- 7-1999, na podlagi katerega je prenehal veljati ZTVP, 
nai0?° 0v'iena kontinuiteta obstoja in delovanja Agencije. Temeljna 
Postoj9 A9enciie i0 izvrševanje nadzora in drugih nalog ter 
pr6(j .0s,'> določenih z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi 
Ustvari?1' 2 namenom zagotoviti spoštovanje teh predpisov in 
in 1 po9°ie za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev 

P3nje vlagateljev v te trge. 

*a oD
S

r'
Va Za del° Agencije se zagotavljajo predvsem iz nadomestil 

Vijjno
av''an'e nadzora in taks za odločanje o posamičnih zadevah. 

1 V|ad nadomestil in taks določa tarifa, ki jo izda Agencija v soglasju 
sog|a 

0 Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije daje tudi 
'e k letnemu obračunu in finančnemu načrtu Agencije. 

rab0
Z°r nad 2akonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito r0dstev Agencije opravlja računsko sodišče. 

đe* Agencije je v Ljubljani, Poljanski nasip 6. 

j 
bistvene naloge agencije 

n9loa''a izda'a dovoljenja in opravlja nadzor ter izvršuje druge 
invest-8.in.pris,0inos,i' določene z ZTVP - 1, Zakonom o 
6/94 'piskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 
nada'r 7, 32/97 " P°Pr- 10/98. 26/99, 31/00 in 110/02; v 
Rg ,'n'ern besedilu ZISDU) in Zakonom o prevzemih (Uradni list 
letg ?n 47/97' in 56/99; v nadaljnjem besedilu ZPre). V začetku 
aružb k 3 'e začel ve|ia,i nov Zakon o investicijskih skladih in 
32/04 *a "Pravljanje (Uradni list RS, št. 110/02,73/03 - odi. US, ln 42/04; v nadaljnjem besedilu ZISDU - 1), ki v skladu z 

evropsko smernico o investicijskih skladih povsem na novo ureja 
področje poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje. 

Poleg naštetih zakonov določajo zakonski okvir dela Agencije še 
Zakon o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, 
št. 50/99, 106/99, 31/00, 58/02, 110/02 in 54/04; v nadaljnjem 
besedilu ZPSPID), Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 (ZPIZ-1-UPB2), 25/04 in 
54/04); v nadaljnjem besedilu ZPIZ -1), Zakon o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02; v nadaljnjem 
besedilu ZNVP). 

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list 
RS, št. 79/01, in 59/02) Agencija sodeluje pri sestavi seznama 
indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij v subjektih, ki 
jih nadzoruje, in v okviru svojih pristojnosti kot organ nadzora 
preverja izvajanje tudi določb tega zakona. Na podlagi novele 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - F, Uradni list RS, št. 45/ 
01) Agencija opravlja administrativne zadeve za poravnalni odbor 
izvedencev za preizkus menjalnega razmerja v postopkih sodnega 
preizkusa menjalnega razmerja v primerih pripojitev družb. 

Naloge in pristojnosti tvorijo predvsem štiri osnovna področja, in 
sicer: 

izdaja dovoljenj in soglasij oziroma drugih aktov: za poslovanje 
finančnih organizacij po ZTVP -1, ZISDU oziroma ZISDU -1 
in ZPIZ - 1, za javno ponudbo vrednostnih papirjev, za 
ponudbo za odkup, za opravljanje poslov borznega posrednika 
ter za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, 
borznoposredniške družbe, borze in klirinškodepotne družbe, 
nadzor nad trgom vrednostnih papirjev oziroma nadzor nad 
finančnimi organizacijami po ZTVP -1, ZISDU oziroma ZISDU 
- 1 in ZPIZ - 1 ter nadzor postopkov v zvezi s prevzemi po 
ZPre, 
priprava podzakonskih predpisov Agencije, ki so pravna 
podlaga za urejanje, kontrolo in razvoj trga vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji, 
vodenje registrov oziroma drugih podatkov s področja trga 
vrednostnih papirjev. 

Konkretnejše pomembne naloge Agencije iz zgoraj navedenih 
sklopov so: 
- izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP -1, 

ZISDU oziroma ZISDU - 1 in ZPIZ -1, in sicer: 
- borznoposredniških družb, 

družb za upravljanje, 
- (pooblaščenih) investicijskih družb, 
- vzajemnih skladov, 
- vzajemnih pokojninskih skladov, 
• borze, 
- klirinškodepotne družbe, 

- izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup, 
organiziranje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov borznega posrednika, 
izdaja dovoljenj za opravljanje poslov borznega posrednika 
in za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, 
borznoposredniške družbe, borze ali klirinškodepotne družbe, 
dajanje soglasij k aktom borze, 

- dajanje soglasij k aktom klirinškodepotne družbe, 
- nadzor družb za upravljanje, (pooblaščenih) investicijskih 

družb, vzajemnih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov, 
borze, klirinškodepotne družbe ter borznoposredniških družb 
in bank, ki opravljajo posle z vrednostnimi papirji (slednje le v 
tem delu njihovega poslovanja), in nadzor nad postopki po 
ZPre, 
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priprava podzakonskih predpisov na podlagi ZTVP -1, ZISDU 
oziroma ZISDU - 1, ZPre, ZPIZ - 1, ZNVP, 
vodenje registrov izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma 
organizirano trgovanje, prospektov za javno ponudbo oziroma 
organizirano trgovanje ter revidiranih letnih poročil in njihovih 
povzetkov, polletnih poročil in njihovih povzetkov ter poročil o 
poslovnih dogodkih. 

Najpomembnejša naloga Agencije v prvi polovici leta 2003 je bila 
intenzivna in strokovno izjemno zahtevna priprava 41 
podzakonskih predpisov na podlagi ZISDU - 1, s katerimi je 
Agencija uredila poslovanje družb za upravljanje in investicijskih 
skladov v skladu s tem novim zakonom. Uveljavitev ZISDU -1 in 
podzakonskih predpisov je imela za posledico tudi celo vrsto 
odprtih pravnih vprašanj, do katerih je bilo treba sprejeti določena 
stališča oziroma mnenja. 

3. ORGANI AGENCIJE 

Na podlagi 294. člena ZTVP - 1 sta organa Agencije strokovni 
svet in direktor Agencije. 

3.1 Strokovni svet 

Na podlagi 296. člena ZTVP - 1 osem članov in predsednika 
strokovnega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra, pristojnega za finance. Člani in predsednik 
strokovnega sveta se imenujejo za dobo petih let in so lahko 
ponovno imenovani. 

Z uveljavitvijo ZTVP - 1 člani in predsednik strokovnega sveta, 
imenovani na podlagi ZTVP, nadaljujejo z opravljanjem funkcije do 
izteka mandata. Pred iztekom mandata lahko člana in predsednika 
strokovnega sveta razreši samo Vlada Republike Slovenije, iz 
razlogov, določenih v ZTVP -1. 

V letu 2003 so bili člani strokovnega sveta: dr. Miha Juhart 
(predsednik), ddr. Neven Borak (sklep Vlade RS z dne 31. 7. 
2003), ga. Sonja Bukovec (do izteka mandata 2. 3. 2003), dr. 
Rasto Hartman, mag. Mojca Majič, dr. Edo Pirkmajer, mag. Sibil 
Svilan, g. Klaudijo Stroligo, mag. Alja Markovič Čas in ga. Alenka 
Selak. 

Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno 
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim 
Agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne 
smejo opravljati nalog v organih političnih strank. Člani in 
predsednik strokovnega sveta morajo kot zaupne varovati 
podatke o izdajateljih vrednostnih papirjev, osebah, nad katerimi 
Agencija opravlja nadzor, in druge podatke o dejstvih in okoliščinah, 
za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem funkcije, razen 
podatkov, ki so po določbah zakona javno dostopni, in sicer tudi 
po prenehanju njihove funkcije. 

Strokovni svet je pristojen za sprejemanje podzakonskih 
predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter za izdajo dovoljenj, soglasij in 
drugih odločitev o posamičnih zadevah. Prav tako sprejema tudi 
letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu 
vrednostnih papirjev, ki ga je treba predložiti Državnemu zboru 
Republike Slovenije do 30. junija tekočega leta. Najpozneje do 31. 
marca vsakega leta mora strokovni svet sprejeti tudi letni obračun 
Agencije za preteklo leto, ki ga pregleda tudi pooblaščeni revizor, 
in finančni načrt tekočega leta, ter ju v roku 10 dni po sprejemu 
poslati ministru, pristojnemu za finance. K letnemu obračunu in 
finančnemu načrtu da soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Agencija odloča o posamičnih zadevah po postopku, d° ana 
v ZTVP - 1, če ni v drugem zakonu drugače določeno. ^ ^ 
postopka sta senat in predsednik senata. Senat °°}0CZa g njej 
zadevah, če zakon za posamezno zadevo ne določa, eg3 
odloča predsednik senata. Senat sestavljajo vsi člani stro ^ ^ 
sveta, razen v postopku odločanja o posamičnih za 
ZPre, kjer senat sestavljajo trije člani strokovnega s ^p0, 
postopek odločanja Agencije, če ni v ZTVP-1 drugače neITi 
se primerno uporabljajo določbe Zakona o splošnem P .. :ew 
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02; v na 
besedilu ZUP). 

3.2 Direktor 

Direktorja Agencije, ki vodi poslovanje Agencije in -SS35 
delo, na podlagi 302. člena ZTVP -1 imenuje in razres ' 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za ^ 
za dobo petih let. Z uveljavitvijo Zakona o javnih agencija \ ^ $e 
list RS, št. 52/02 in 51/04) je prenehala veljati omejite . 
direktorja imenuje izmed članov strokovnega sveta. 

Vlada Republike Slovenije je z odločbo z dne 30.1 ■ 2003 P°^n0sti 
imenovala ddr. Nevena Boraka s 1. 2. 2003 za vršilca ^ za 
direktorja Agencije (ddr. Neven Borak je bil prvič im®n največ 
vršilca dolžnosti direktorja Agencije s 1. 8. 2002, ve a ie na 
za dobo 6 mesecev), z odločbo z dne 20. 3. 2003 pa 9^ za 
podlagi izvedenega javnega natečaja imenovala s 1 • 4- 
direktorja Agencije za dobo 5 let. 

4. NOTRANJA ORGANIZACIJA AGENCIJE 

Strokovni svet je v skladu z ZTVP - 1 27.1.2000 sPre'0'.''gcjjo i" 
Agencije, ki določa podrobnejšo notranjo organiz oVj 
poslovanje Agencije. Na podlagi Poslovnika Agencije in na jZaciji 
podlagi sprejetega Pravilnika o notranji organizaciji in sis ® rirana 
delovnih mest je Agencija notranjeorganizacijsko stru 
po naslednjih sektorjih: 
- pravni sektor, 
- sektor trga vrednostnih papirjev, 

sektor investicijskih skladov, 
sektor pokojninskih skladov, 
sektor za nadzor, 
sektor za mednarodno sodelovanje, 
sektor za informatiko, 
splošni sektor. 

kis® 
Pravni sektor opravlja pravnostrokovna dela in 
nanašajo na pripravo predlogov podzakonskih aktov. niH 
Agencije, pravnih mnenj oziroma stališč, in na rešitev P ^ 
vprašanj s področja dela drugih sektorjev, ter opravlja vsa (i 
pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in Pris 

Agencije. 
na|oge' 

Sektor trga vrednostnih papirjev opravlja vsa dela m jju 
povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij na P°vzvezi 
primarnega in sekundarnega trga vrednostnih papirjev ter jf) 
s prevzemi, s poročanjem javnih družb in z vodenjem J ^ 
registrov ter opravlja druge naloge, povezane z delovanje 
vrednostnih papirjev. 

vgZaflfl 
Sektor investicijskih skladov opravlja vsa dela in naloge, po i(1 
z izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbam za uprav')3 ^ 
investicijskim skladom ter opravlja druga dela in naloge, p°v a 
z izvrševanjem ZISDU oziroma ZISDU -1 ter ZPSPID, sle 
v delu, ki se nanaša na preoblikovanje investicijskih druz 
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nan ,
r Pokojninskih skladov opravlja vsa dela in naloge, ki se 

v2a: aJ° na izdajo dovoljenj oziroma soglasij upravljavcem 
Pove? Pokojninskih skladov ter opravlja druga dela in naloge, ane v zvezi z izvrševanjem določb ZPIZ -1 na tem področju. 
$e|^ 
i2vaj°

r Za nadzor opravlja vsa dela in naloge, povezane z 
prJ n'ern nadzora nad poslovanjem subjektov, ter v ta namen 
Pošlo 6 P°slovne knjige, poročila in zbira druge informacije o 
nep 

v?n'u stJbjektov nadzora in pri tem ugotavlja morebitne 
v 2v "n°sti pri poslovanju subjektov nadzora ter predlaga ukrepe 

' 2 ugotovitvami nadzora. 

kj Se 
r Za mednarodno sodelovanje opravlja vsa dela in naloge, 

i^ašajo na sodelovanje Agencije s podobnimi nadzornimi 
v drugih državah in z organi Evropske skupnosti ter 

v p0s 'mi mednarodnimi institucijami, koordinira udeležbo Agencije 
druq 

a^e2r|ih delovnih skupinah v okviru teh institucij ter opravlja 

Agencije'3 na'°^e' Povezane 2 mednarodnim sodelovanjem 

Sej^to 
na v

r Za in'ormatiko opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo 
inf0r postavitev, nadgradnjo in vzdrževanje celotnega 
°fga 

aciiskega sistema kot tudi varnostnega sistema Agencije, 
Vseh IZlra zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo 
pre(j 

Podatkov Agencije, skrbi za računalniško podporo 
po avitve Agencije na intemetu ter opravlja druga dela in naloge, ane z uporabo informacijske tehnologije. 

orqg^n' sektor opravlja vsa dela in naloge, povezane z 
tehnj*l?a?''8k'rn'> finančno računovodskimi, kadrovskimi, 
Spi0, n|mi in tem podobnimi zadevami oziroma opravlja druge 

6 naloge, potrebne za delovanje Agencije. 
^ H 
tega 1° '■1 'e '5"° na Agenciji zaposlenih 38 delavcev, od 
prgVa ^v°jni doktor znanosti, 5 magistrov ekonomije, 2 magistra 
djp|Q' 

8 univerzitetnih diplomiranih pravnikov, 11 univerzitetnih 
raju 

lranih ekonomistov, 1 univerzitetni diplomirani inženir 
dela 3 <va in informatike, 1 univerzitetni diplomirani organizator 
,ehnik ln,0rma,'k> 4 diplomirani ekonomisti, 1 ekonomist, 1 višji • 2 ekonomska tehnika in 1 gimnazijski maturant. 

t)0r2nS'en' na Agenciji ne smejo biti člani organov 
Vr8đn °P0Sredniških družb| bank in izdajateljev, s katerih p9pi 0s,nimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
Prav 11' 'n 1ucli ne sm0i° opravljati nalog za te pravne osebe, 
kot ?3 so zaPosleni, enako kot člani strokovnega sveta, dolžni 
op aupne varovati podatke, za katere so izvedeli v zvezi z 

Janjem dela, tudi po prenehanju delovnega razmeria, 

"■ °ELO AGENCIJE V LETU 2003 

1" '2DAJA dovoljenj oziroma soglasij 

p0Sl c'ia izdaja predvsem dovoljenja za ustanovitev oziroma 
Vf6(j 

Vanie finančnih institucij, dovoljenja za javno ponudbo 
0pra °

stn|h papirjev in za ponudbo za odkup, dovoljenja za 
oPr 

lanie poslov borznega posrednika in dovoljenja za 
b°r>n 'e 'unkcije člana uprave družb za upravljanje, 
s0g| 0P0sredniških družb, borze in klirinškodepotne družbe ter 
4ub| S|a k ak1om Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., 
Centri19 'v nadaljnjem besedilu Ljubljanska borza) in KDD - 0 klirinško-depotne družbe, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem sed"u KDD). 

1.1 IZDAJA DOVOLJENJ ZA POSLOVANJE 
FINANČNIH INSTITUCIJ 

1.1.1 Investicijski skladi in družbe za upravljanje 

V letu 2003 se je nadaljeval postopek preoblikovanja pooblaščenih 
investicijskih družb, ki se je začel v letu 2000 in bi moral biti v 
skladu z ZPSPID zaključen do 31.12. 2003. Večina pooblaščenih 
investicijskih družb se je do konca leta bodisi uskladila z določbami 
ZISDU, ki veljajo za investicijske družbe, bodisi razdružila v 
investicijsko družbo in redno delniško družbo, ali v celoti 
preoblikovala v redno delniško družbo. Do predpisanega roka se 
v skladu z določbami ZPSPID niso preoblikovale 3 pooblaščene 
investicijske družbe, in sicer Mercata, Mercata 1 in PID Maksima. 
Njihovo upravljanje bo Agencija v skladu s 35. členom ZPSPID 
prenesla na nove upravljavce. 

Trem pooblaščenim investicijskim družbam je bila izdana 
ugotovitvena odločba, s katero je Agencija ugotovila, da so se 
uskladile z določbami ZISDU, ki veljajo za investicijske družbe 
(Zlata moneta I, Krona senior in Modra linija), dve investicijski 
družbi sta bili ustanovljeni v postopku preoblikovanja pooblaščene 
investicijske družbe, ko je prišlo do delitve na investicijsko družbo 
in redno delniško družbo (Zvon Ena in Vipa invest). Devetnajst 
pooblaščenih investicijskih družb je do konca leta 2003 prilagodilo 
strukturo naložb in izvedlo vse potrebne postopke za 
preoblikovanje v redno delniško družbo, ena pooblaščena 
investicijska družba (Pomurska ID 1) pa se je preoblikovala v 
vzajemni sklad. 

Agencija je izdala dve dovoljenji družbama za upravljanje za 
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (Medvešek 
Pušnik, NLB Skladi), eno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega 
deleža v družbi za upravljanje, dve dovoljenji za oblikovanje 
vzajemnega sklada (MP-GLOBAL.SI in MP-PLUS.SI), štiri soglasja 
k sklenitvi pogodbe o upravljanju z drugo družbo za upravljanje 
(z NFD sta jo sklenili pooblaščeni investicijski družbi TRDNJAVA 
PID in TRDNJAVA I PID, s Pomursko družbo za upravljanje pa 
POMURSKA ID 1 in POOBLAŠČENA POMURSKA PID), eno 
dovoljenje za prevzem upravljanja posebne investicijske družbe 
(Abančna DZU je od Avip DZU prevzela upravljanje ID VIPA IN- 
VEST), eno dovoljenje za prenos upravljanja vzajemnega sklada 
(Abančna DZU je prevzela upravljanje posebnega vzajemnega 
sklad VIPEK), eno soglasje k spremembam statuta ID (INFOND 
ID), eno soglasje k zadolževanju pooblaščene investicijske družbe 
(Zvon Dva), dve soglasji k pravilom upravljanja vzajemnega 
sklada, štiri dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka prospekta 
investicijskega sklada, eno soglasje k spremembam in 
dopolnitvam prospekta za javno ponudbo investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, štiri soglasja k spremembam pravil upravljanja 
in prospektov posebnih vzajemnih skladov, pet mnenj v zvezi z 
izdajo dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev (NLB, ABANKA 
VIPA, BANKA KOPER, BANK AUSTRIA CREDITANSTALT in FAC- 
TOR BANKA), izdano pa je bilo tudi prvo dovoljenje za sklenitev 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 

Kljub izteku zakonskega roka za preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb 31. 12. 2003 je ob koncu tega leta poleg 8 
investicijskih družb še vedno poslovalo 18 pooblaščenih 
investicijskih družb, kar je posledica tega, da je veliko število 
družb za upravljanje zahteve za preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb vložilo tik pred iztekom prej navedenega roka, 
tako da bo Agencija o njih odločala še v letu 2004, nekaj že 
odobrenih preoblikovanj pa še ni bilo vpisanih v sodni register. 
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Tudi pri vzajemnih skladih je prišlo do spremembe, tako da sta ob 
koncu leta 2003 poslovala 2 vzajemna sklada, ki sta bila 
ustanovljena na podlagi določb ZISDU - 1, in 18 posebnih 
vzajemnih skladov, ki svojega poslovanja še niso uskladili z 
določbami ZISDU - 1. Čista vrednost sredstev vseh vzajemnih 
skladov je 31.12. 2003 znašala 92,8 milijarde tolarjev, kar pomeni 
67 % povečanje glede na predhodno leto. 

Na dan 31. 12. 2003 je bilo aktivnih 20 družb za upravljanje, 
njihovo število pa naj bi se v naslednjem letu zmanjšalo zaradi 
uskladitve njihovega poslovanja z določbami ZISDU - 1 in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, ki sojo bile družbe 
za upravljanje dolžne izvesti do 2. 1. 2004. 

1.1.2 Vzajemni pokojninski skladi 
,6 

V letu 2003 je poslovalo 5 vzajemnih pokojninskih sklad0j|<|adov 
razvidno iz spodnje tabele je na dan 31. 12. 2003 v pe ^ ^ 
vplačevalo premije 35.557 članov, kar je 13 % več kot ^ j0 
Njihovo premoženje je doseglo vrednost 12,16 mrd S 
dvakrat več kot predhodno leto. Tržna koncentracija se je ^ 
zmanjšala, saj je delež največjega sklada 77,67 % in se z 

zapored znižuje. 

Tabela 1: Splošni podatki o vzajemnih pokojninskih skladih (VPS) 

31.12.2002 31.12.2003 
Število skladov 
Število upravljavcev 

5 
5 

5 
5 

Število članov VPS 31.539 35.557 
Vpl. čista premija v tekočem mesecu v SIT 511.855.241 600.650.339 
ČVS v SIT 5.820.995.358 12.158J51.388 
Tržna koncentracija 

delež največjega sklada 
delež največjih treh skladov 

r-.r?7s;' / y-, \v> - ■ --j-roni *$.•■■'*9? ■ >«■' i"'.- •" 1 i '.-j-. • 

80,56% 
95,13% 

77,67% 
93,56% 

Vir Mesečna poročila upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov 

Med naložbami vzajemnih pokojninskih skladov tudi v letu 2003 
prevladujejo naložbe v državne obveznice (46,80 %). Medtem ko 
so se naložbe v bančne depozite znižale za 27,40 % in znašajo 
19,45 % vsega premoženja skladov, hkrati pa se je za 386 % 
povečal delež naložb v delnice (4,23 %). Podatki o sestavi naložb 
kažejo, da upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov še vedno 
vodijo konzervativno naložbeno politiko, predvsem zaradi 
zagotavljanja zajamčene donosnosti, ki so jo članom zagotovili v 
pokojninskih načrtih. 

Vsi vzajemni pokojninski skladi so ves čas dosegali mesečno 
zajamčeno donosnost. Donosnost vrednosti enote premoženja 
za posamezne vzajemne pokojninske sklade se je v letu 2003 
gibala med 10,92 % in 13,99 % na letni ravni ter je bila odvisna od 
naložbene strategije posameznega upravljavca. 

Novela ZPIZ - 1C (Uradni list RS, št. 109/01) je s 1.1. 2002 uvedla 
obvezno ločitev pokojninskih načrtov na kolektivno in individualno 
zavarovanje. Ločitev pokojninskih načrtov na kolektivne in 
individualne je pomembna predvsem s stališča pravice do 
uveljavljanja davčnih olajšav. Za izvajalce pokojninskih načrtov je 
to zahtevalo dodatne uskladitve in nove evidence. V letu 2003 je 
na tej podlagi en vzajemni pokojninski sklad vložil zahtevo za 
izdajo soglasja k spremembi pravil vzajemnega pokojninskega 
sklada, s katero je dopolnil pravila z novim pokojninskim načrtom 
za individualno zavarovanje. 

ZPIZ - 1C je tudi podaljšal prilagoditveno obdobje za oblikovanje 
vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb do 1. 1. 
2003. Do tega datuma so morali vzajemni pokojninski skladi imeti 

najmanj 1000 članov, če so želeli ohraniti dovoljenje za obli nj 
vzajemnega pokojninskega sklada. V letu 2003 so vsi v 
pokojninski skladi izpolnjevali ta kriterij. 

ZISDU -1 je prinesel novosti in dodatne zahteve tudi za P°^oVa 
vzajemnih pokojninskih skladov (uvedba skrbniške bank . ^ 
oziroma podrobnejša ureditev ukrepov nadzora nad vza)®|aC|oV, 
pokojninskimi skladi in upravljavci vzajemnih pokojninskih s n 
podrobnejša določitev kršitev poslovanja, podrobneje Pr a(1je 
postopek odvzema in prenehanja dovoljenja za obli 
vzajemnega pokojninskega sklada, predpisano letno revi ^ 
izkazov vzajemnega pokojninskega sklada, ki do seda) 
obvezno). 

1.1.3 Borznoposredniške družbe in banke 

Konec leta 2003 je število pooblaščenih udeležencev, 
dovoljenje Agencije oziroma Banke Slovenije za opravljanje s ^ 
z vrednostnimi papirji, znašalo 29. Ena borznoposredniška a 
(IT-Modra hiša, d. o. o.) je prenehala z dejavnostjo b°' ^ i 
posredovanja, medtem ko se je Banka Vipa, d. d., zdr j9 
Abanko, d. d., Bank Austrii Creditanstalt pa je bilo izdano 
za opravljanje dodatne storitve gospodarjenja z vredn° .fl 
papirji. Konec leta 2003 je Agencija izdala dovoljenje za opr^orZn" 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji družbi KD BPD, 
posredniška družba, d. o. o., Ljubljana, in mnenje ^^gnju 
Adria Bank, ki pa še nista začeli z delovanjem. Tako je P° . jn 
na dan 31.12. 2003 med pooblaščenimi udeleženci 11 
18 borznoposredniških družb. 
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Tabela 2: Izdana dovoljenja za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji 

Zap. 
št 

Borznoposredniška družba / 
banka 

Vrsta odločbe 

1. IT Modra hiSa, d. o. o. odvzem dovoljenja (na zahtevo BPD) 
2. KD BPD, d. o. o. izdaja dovoljenja 
3. Hypo Alpe Adria Bank, d. d. izdaja mnenja 
4. Bank Austria Creditanstalt, d. d. izdaja mnenja 
5. Banka Vipa, d. d. združitev z Abanko, d. d. 

2 !?DAJA DOVOLJENJ ZA JAVNO PONUDBO vrednostnih papirjev in 11 dovoljenj za organizirano trgovanje. 
VREDNOSTNIH papirjev 

Agen Clia je v letu 2003 izdala 1 dovoljenje za prvo javno prodajo 

Tabela 3: Izdana dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev (VP) 

Zap. 
it 

Izdajatelj VP Nominalna vrednost emisije Vrsta VP/nominalna vrednost 

1. Abanka Vipa, d. d. 
Ljubljana 17.300.000 EUR> 

4.029.384.520 SIT 

obveznica na ime 
173.000 obveznic po 100 EUR 

Tabela 4: Izdana dovoljenja za organizirano trgovanje 

Zap. 
Jt 

Izdajatelj VP Nominalna vrednost emisije Vrsta VP/nominalna vrednost 

1. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 775.110.000 SIT 

delnice na ime 
775.110 delnic po 1.000 SIT 

2. NARAVNI PARK 
TERME 3000, d. d., 
Moravske toplice 

322.601.000 srr 
delnice na ime 
322.601 delnic po 1.000 SIT 

3. BTC, d. d., 
Ljubljana 40.000.000 EUR > 

9.316.496.000 SIT 

obveznice na ime 
400.000 obveznic po 100 EUR 

4. NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA, d. d., 
Ljubljana 

NLB9: 10.847.400.000 SIT 
NLB10: 10.824.300.000 SIT 
NLB 11:26.326.000 EUR> 
6.140.989.674 SIT 

obveznice na ime 
108.474 obveznic po 100.000 SIT 
108.243 obveznic po 100.000 SIT 

26.326 obveznic po 1.000 EUR 

5. PROBANKA, d. d., 
Maribor 6.500.000 EUR > 

1.520.646.400 SIT 

obveznice na ime 
65.000 obveznic po 100 EUR 

6. MERKUR, d. d., 
Naklo 3.020.000.000 SIT 

delnice na ime 
302.000 delnic po 10.000 SIT 

7. FOND INVEST, d. d., 
Ljubljana 336.655.000 SIT 

delnice na ime 
336.655 delnic po 1.000 SIT 

8. BANKA CELJE, d. d., 
Celje 10.000.000 EUR > 

2J50.736.000 SIT 

obveznice na ime 
100.000 obveznic po 100 EUR 

9. NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA, d. d., 
Ljubljana 

8.000.000.000 SIT 
obveznice na ime 
80.000 obveznic po 100.000 SIT 

10. NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA, d. d., 
Ljubljana 

11.733.500.1)00 SIT 
obveznice na ime 
117.335 obveznic po 100.000 SIT 

II. POSTNA BANKA 
SLOVENIJE, d. d., 
Maribor 

10.000.000 EUR > 
2.365.027.000 SIT 

obveznice na ime 
10.000 obveznic po 1.000 EUR 
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1.3 IZDAJA SOGLASIJ ZA PRVO PRODAJO BREZ 
JAVNE PONUDBE 

V letu 2003 je Agencija izdala tudi 3 soglasja, da se prva prodaja 
vrednostnih papirjev opravi brez javne ponudbe. Pri izdaji 
omenjenega dovoljenja gre za primer, ko izdajatelj dokaže, da je 
izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitorjem, 
prvo prodajo vrednostnih papirjev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, 
za katere ZTVP - 1 izdajateljem samodejno dovoljuje izvedbo 
prve prodaje brez javne ponudbe. 

V letu 2003 je Agencija prejela tudi obvestila o 74 nejavnih 

ponudbah vrednostnih papirjev, za katere ni treba izpel' 
postopka javne ponudbe in pridobiti dovoljenja Agencije. 

1.4 IZDAJA DOVOLJENJ ZA OBVEZNO JAVNO 
PONUDBO ZA ODKUP IN ZBIRANJE 
POOBLASTIL PO ZAKONU O PREVZEMIH 

1.4.1 Izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup 
,a odkup- 

V letu 2003 je Agencija izdala 8 dovoljenj za ponudbo z« 

Tabela 5: Izdana dovoljenja za ponudbo za odkup 

Zap. 
St 

Prevzemnik Ciljna družba Vrednostni papirji, na 
katere se je nanaiala 

ponudba 
1. PR1FO, podjetje za 

financiranje, i d.. Koper 
MODRA LINUA HOLDING, d. d., 
Koper 

navadne imenske delnice 
1.232.998 delnic po 1.000 SIT 

2. AIENA P1D, pooblaščena 
investicijska družba, d. d., 
Ljubljana 

INTERTRADE ITS, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
827.298 delnic po 1.000 SIT 

3. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

PINUS TKI, d. d., 
Rače 

navadne imenske delnice 
100.192 delnic po 10.000 SIT 

4. AKTIVA HOLDINGS B. V., 
Nizozemska 

AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
326.498 delnic po 1.000 Stf 

5. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

AKTIVA AVANT, finančna družba, 
d. d.. 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
1.462.406 delnic po 1.000 SIT 

6. POSLOVNI SISTEM 
MERCATOR, d. d.. Ljubljana 

ŽIVILA KRANJ, d. d., 
Naklo 

navadne imenske delnice 
141.589 delnic po 10.000 SIT 

7. INTERTRADE ITS, d. d., 
Ljubljana 

CERTIUS INVEST, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
2.147.511 delnic po 1.000 SIT 

8. SAVA, d. d., 
Kranj 

NARAVNI PARK TERME 3000, 
d. d., Moravske Toplice 

navadne imenske delnice 
3.043.880 delnic po 1.000 SIT 

1.4.2 Izdaja potrdil o prejeti napovedi zbiranja 
pooblastil 

Agencija je v letu 2003 izdala 200 potrdil o prejeti napovedi zbiranja 
pooblastil za glasovanje na skupščini delniške družbe. 

1.5 IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM 
IN ČLANOM UPRAV 

Agencija je v letu 2003 organizirala en preizkus strokovnih znanj 
za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer 21. oktobra 
20C3. K opravljanju preizkusa strokovnih znanj za opravljanje 
poslov borznega posrednika je pristopilo 42 kandidatov - vsi razen 
enega so uspešno opravili preizkus. 

Agencija je v letu 2003 izdala dovoljenje za opravljanje poslov 
borznega posrednika 15 osebam. Prav tako je izdala 7 dovoljenj 
za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe 
ter 7 dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave družbe za 
upravljanje, tri zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije 
člana uprave družbe za upravljanje pa je zavrnila. 

1.6 SOGLASJA K AKTOM LJUBLJANSKE BORZE 

Na podlagi določb ZTVP -1 začnejo statut in splošni akti iborz« ^ 
katerimi borza ureja zadeve, določene v tem zako ' yB 
spremembe teh aktov veljati, ko borza pridobi soglasje Ag 
k tem splošnim aktom oziroma njihovim spremembam. 

statuta 
Agencija je v letu 2003 izdala soglasje k spremembam jka 
Ljubljanske borze, k spremembam oziroma dopolnitvam ^ 
storitev Ljubljanske borze in Cenika elektronskih s 
Ljubljanske borze. 

1.7 SOGLASJA K AKTOM KDD 
raviia 

Na podlagi določb ZTVP - 1 začnejo veljati statut in P 
poslovanja klirinškodepotne družbe ter njune spremam ^q(T| 
klirinškodepotna družba pridobi soglasje Agencije k te"1 

oziroma njihovim spremembam. 

\gencija v letu 2003 ni prejela nobene zahteve za spreme"1 

statuta ali pravil poslovanja KDD. 
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p 
' vodenje registrov in drugih javnih 

PODATKOV TER OBVEZNE OBJAVE JAVNIH 
DRUŽB 

2,1 jAVNI REGISTRI 

oziram'9 Vodi re9ister izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo 
0 j ma organizirano trgovanje, v katerega se vpisujejo podatki 
re . a'a,elju in vrednostnem papirju. Sklep o natančnejši vsebini 
°raa 9 izdan'h dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma 
(Urari'Z'rano tr9°vanje in način javnega dostopa do podatkov 
dov f ,''st R®- št. 6/00) podrobneje določa vsebino registra 

'6nj in način dostopa do podatkov iz registra dovoljenj. 
\J i . 
2lvp 2t)0(^ !e Agencija uskladila registre v elektronski obliki z jg. " 1 oziroma s predpisi, izdanimi na podlagi omenjenega 
v n na' ^e9's,ri. ki jih je Agencija vodila pred tem, so bili vključeni Ve registre. 
'2pise \y 
Zgu, , registrov Agencija izda vsakomur, in sicer na pisno 

6V0 in proti plačilu stroškov, določenih s tarifo Agencije. 

0jj"1 ^e9ister izdanih dovoljenj za javno ponudbo 
°ma organizirano trgovanje 

trgovStBr izdan'h dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano 
Ce, anie vključuje firmo in sedež izdajatelja, nominalno vrednost 
vred "8 'zdai0' vrsto vrednostnega papirja, število izdanih 
v Dri

nostn'h papirjev, vrsto dovoljenja, datum izdaje dovoljenja in 
turn ■T'eru izdaie dovoljenja za prvo javno prodajo obveznic da- 'zdaje odločbe o uspešnosti oziroma neuspešnosti. 

*9ovieriZdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano 
lasi 3n'e 'e vk'južen v spletno stran Agencije na internetnem 
se t? http://www.a-tvp.si, podatki iz omenjenega registra pa °če ažurirajo ob vsakokratni spremembi. 

orna *?e9'ster prospektov za javno ponudbo oziroma 9an'2irano trgovanje 

,rg^'6r prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano 
papi

anie vključuje seznam in prospekte izdajateljev vrednostnih 

Pov» "e9'ster revidiranih letnih poročil in njihovih 
p^kov, polletnih poročil in njihovih povzetkov ter 

0C|1 o poslovnih dogodkih 

i^9deni register vključuje seznam revidiranih letnih poročil 
"Jhn 'n ni'h°vih povzetkov, polletnih poročil izdajateljev in V|h povzetkov ter poročil o pomembnih poslovnih dogodkih. 

2 ? 
OBJAVE PODATKOV O POSLOVANJU JAVNIH 
družb 

Ko 
"ec le,a 2003 je imelo status javne družbe 156 družb - izdajateljic 

'ina *°s,n''1 Papirjev, ki so dolžne poročati Agenciji o svojem 
obia in Pravnem položaju ter o poslovanju s predložitvijo in 
Vs 

v° revidiranega letnega poročila in rednim obveščanjem o 
vred Pos,ovn'h dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno d6l n°stnih papirjev, katerih izdajatelj je. Javna družba, katere 
obia °8 so k'le sprejete v kotacijo na borzi, pa mora predložiti in V|,i tudi polletno poročilo. 

2.2.1 Letna in polletna poročila javnih družb 

V letu 2003 je Agencija prejela 147 revidiranih letnih poročil in 140 
povzetkov revidiranih letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 
1.2002 do 31.12. 2002. 

Agencija je v letu 2003 prejela tudi 32 polletnih poročil in povzetkov 
polletnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 6. 
2003. Vseh 32 javnih družb, katerih delnice so uvrščene v kotacijo 
na Ljubljanski borzi, je polletne poslovne rezultate tudi objavilo. 

2.2.2 Obvestila o pomembnih poslovnih dogodkih 

V letu 2003 so javne družbe obvestile Agencijo oziroma objavile 
1.320 obvestil o pomembnih poslovnih dogodkih, ki bi lahko 
pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja (sklic 
skupščine delničarjev, skupščina delničarjev, izdelava 
nerevidiranih računovodskih izkazov, bistvene spremembe v 
strukturi virov sredstev izdajatelja, izdaja novih serijskih 
vrednostnih papirjev, pomembne spremembe v lastniški sestavi, 
upravi oziroma poslovodstvu in nadzornem svetu, pomembne 
sklenjene pogodbe, pomembni sodni in upravni postopki idr.). 

2.2.3 Obvestila o kvalificiranih deležih 

Agencija je v letu 2003 prejela 187 obvestil o posredni oziroma 
neposredni pridobitvi 5 % vseh delnic oziroma drugih vrednostnih 
papirjev izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico, in o pridobitvi 
vsakih nadaljnjih 5 % navedenih vrednostnih papirjev. 

3. NADZOR 

3.1 OPRAVLJANJE NADZORA 

Agencija opravlja nadzor nad pooblaščenimi udeleženci trga 
vrednostnih papirjev s preverjanjem poročil in obvestil ter s 
pregledovanjem poslovanja. Agencija lahko opravlja nadzor tudi 
nad osebami, ki nezakonito opravljajo storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji, saj ji 210. člen ZTVP -1 daje pooblastilo za 
nadzor tudi nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino 
dejavnost opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da 
bi za opravljanje teh storitev pridobile ustrezno dovoljenje, oziroma 
ki objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji. 

Agencija opravlja nadzor na podlagi svojih rednih letnih programov 
nadzora, ugotovitev, izhajajočih iz spremljanja ter preverjanja 
poročil in obvestil, pritožb strank ter pobud in predlogov drugih 
udeležencev oziroma institucij. Na podlagi Pravilnika o 
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 
55/99 in 87/00; v nadaljnjem besedilu Pravilnik o medsebojnem 
sodelovanju nadzornih organov) Agencija opravlja tudi skupne 
nadzore z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor. 

V letu 2003 je bilo začetih 191 postopkov nadzora, in sicer je bil v 
128 primerih postopek nadzora uveden na podlagi ugotovitev iz 
poročanja subjektov nadzora, v 49 primerih na podlagi ugotovitev 
iz pregleda poslovanja subjekta nadzora in v 14 primerih na podlagi 
pritožb strank. 
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Tabela 6: Začeti postopki nadzora v letu 2003 

Subjekt nadzora Vrsta nadzora Skuoai 
poročanje pregled 

poslovanja 
pregled poslovanja 

zaradi pritožbe 
stranke 

javne dražbe 16 1 3 20 
borznoposredniške družbe 64 19 3 86 
banke za posle z VP 22 8 3 33 
DZU, ki upravlja P ID 15 3 0 18 
DZU, ki upravlja VS 4 2 1 7 
vzajemni pokojninski skladi 6 0 0 6 
prevzemi 0 4 1 5 
borzni posredniki 0 3 0 3 
člani uprav 0 2 0 2 
drugi subjekti l 4 0 5 
nelicencirani subjekti 0 3 3 6 
Skupaj 128 49 14 191 

Vir Agenciji 

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 zakone in predpise, katerih izvajanje nadzoruje 
Agencija. Poročila in informacije lahko zahteva tudi od članov 
uprave subjekta nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora. 

Agencija lahko pri opravljanju nadzora nad licenciranim subjektom 
nadzora (ki mu je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev) 
opravi tudi pregled poslovanja pravnih oseb, povezanih z 
licenciranim subjektom nadzora, če je to potrebno zaradi nadzora 
nad poslovanjem licenciranoga subjekta nadzora. 

3.1.1 Preverjanje poročil in obvestil 

Agencija preverja poročila in obvestila, ki jih prejme od oseb, ki so 
ji dolžne redno poročati, tako da preveri njihovo pravočasnost in 
pravilnost poročanja, ugotavlja pa tudi morebitne druge 
nepravilnosti. 

Glede na vrsto poročila se opravijo ustrezne logične kontrole 
bodisi "ročno" bodisi z računalniško podprtim informacijskim 
sistemom. Pred vnosom podatkov v informacijski sistem se 
opravijo tudi občasne vsebinske kontrole poročil in po potrebi, v 
sodelovanju z zavezancem za poročanje, odpravijo morebitne 
očitne napake pri poročanju. Kontrole potekajo bodisi kot primerjave 
v času bodisi kot primerjave med posameznimi subjekti oziroma 
kot ugotavljanje morebitnih večjih odstopanj v vrednostih, cenah 
in količinah transakcij z vrednostnimi papirji. 

Preverjanje poročil in obvestil poteka v dveh fazah: najprej ob 
prejemu in obdelavi poročila ter naknadno v sistematičnih nadzorih 
tudi kot pomoč oziroma navzkrižni nadzor v zvezi s postopki, 
povezanimi z opravljanjem pregledov poslovanja. 

Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za 
borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje. Nekateri 
podatki se poročajo dnevno, drugi mesečno, trimesečno, polletno 
in letno oziroma ob nastanku dogodka, za katerega obstaja 
obveznost poročanja. 

Povezava med Agencijo in Ljubljansko borzo za vpogled v ^ 
trgovalni sistem (BTS) ter povezava med Agencijo in K ^en 
vpogled v informacijski sistem KDD (KIS) omogočata nep°s itl 
vpogled v nekatere podatke o opravljanju poslov Posa 

pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev. 

V letu 2003 je Agencija v skladu s podzakonskimi predpisi Pr®^ 
tudi revizijska poročila o revidiranju poslovanja vzajemnih s 
pooblaščenih investicijskih družb, družb za uPravl'ana|jzo 
borznoposredniških družb ter pregledala oziroma opravila a 
prejetih revizijskih poročil. 

Največ izmed 128 začetih postopkov nadzora na f°a'radi 
ugotovitev iz poročanja subjektov nadzora je bilo odprtin ^ 
ugotavljanja pravilnosti in pravočasnosti P°^°irT1aj0 

borznoposredniških družb (64 nadzorov) in bank, kl ^2 
dovoljenje za opravljanje poslov v zvezi z vrednostnimi Pa.P" |etnjh 
nadzorov). Nadzor je izhajal iz pregleda vsebine revidiram ^ 
poročil vseh borznoposredniških družb in bank, prav tako P .fl 
iz pregleda izpolnjevanja pravil skrbnega in varnega PoSl . 
ter vodenja evidenc. Opravljen je bil tudi nadzor nadt ° 1 jn 
povzetkov revidiranih letnih poročil borznoposredniških d 
bank. 

Med pogostejšimi razlogi za začetek nadzora je bilo tudi Poro^ajo 
javnih družb (16 nadzorov) in družb za upravljanje, ki upra 

pooblaščene investicijske družbe (15 nadzorov). 

Zaradi kršitev, ugotovljenih pri poročanju, se lahko uve^® . 
podrobnejši nadzor s pregledom poslovanja subjekta nadz 

3.1.2 Pregled poslovanja 
, vanj* 

Pri pregledu poslovanja se preverita dokumentacija in PoS' 
posamezne družbe, nad katero Agencija opravlja nadzor, r' a ^ 
poteka v prostorih subjekta nadzora ali v prostorih A9en°''cjja. 
podlagi predložene dokumentacije, ki jo izrecno zahteva Ag0^ 
Glede na postopek in številno dokumentacijo, ki jo I0 ( 
pregledati, so lahko postopki takega nadzora tudi zelo dolg0 
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Pol 
'0tn!h rednitl Pogledov poslovanja, načrtovanih v okviru rednih 
ta Pro9ramov nadzora, Agencija izvede pregled poslovanja v Primerih, če: 

Pri Preverjanju poročil ugotovi, da je bila storjena kršitev 
. edPisa, katerega spoštovanje nadzoruje, 

eni, da je to potrebno glede na prejeto pritožbo stranke 
. o*lr°ma obvestilo o kršitvi, C6|U da je to potrebno glede na informacije, ki izhajajo iz 

1 Vn° razpoložljivih virov. 
Najvo* i7 
Pošlo začetih postopkov nadzora na podlagi pregleda 
in banifbi'° uvedenih P" borznoposredniških družbah (19) Katl (8), ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z 

vrednostnimi papirji, in sicer na podlagi ugotovitev iz revizijskih 
poročil, pritožb strank in pregleda sklepanja poslov na 
organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

Največ pobud za nadzor in prijav so podale stranke oziroma mali 
investitorji - fizične osebe, po dve obvestili o kršitvah sta prispeli 
iz Posebnega davčnega urada in Urada kriminalistične policije 
Policijske uprave. Agencija je vsako pisno prijavo obravnavala in 
nanjo tudi pisno odgovorila. 

Na Agencijo so se z raznimi zaprosili za posredovanje pojasnil in 
podatkov v zvezi z opravljanjem nadzora obračali tudi okrajna 
sodišča, Državni svet Republike Slovenije in poslanci. 

Tabela 7: Prejete prijave in pobude za nadzor ter zahteve za podatke 

Stranke 39 
od tega: fizične osebe 27 

pravne osebe 12 
Policijska uprava 2 
DURS - Posebni davčni urad 2 
Sodišča 1 
Državni svet Republike Slovenije 1 
Poslansko vprašanje 2 
Skupaj 47 

Vir Agenciji 

Ani3 ^rePi nadzora oziroma druge aktivnosti 
ncije v zvezi z nadzorom 

An 
uo C|'a -6 v 'e,u izdala 95 odredb o odpravi kršitev, in sicer 

p0si0 tov|tev pri nadzoru nad poročanjem 73 odredb, iz pregleda 
stranLan'a 19 odredb in iz pregleda poslovanja na podlagi prijav anK 3 odredbe. 

^3 od^ne^' pre9'ecl primerov nadzorov, v katerih je bilo izdanih 
kaj. rec") za odpravo kršitve, ki je bila ugotovljena pri poročanju, 

9' đaie bil: 

^ Primerih nadzor uveden nad družbami za upravljanje, ki 
. "Povijajo Pid ali VS, 
- Jj8' at uveden nadzor nad vzajemnimi pokojninskimi skladi, 

primerih nadzor uveden nad borznoposredniškimi 
. J^žbami, 

rat uveden nadzor nad sektorjem banke za opravljanje 
. P°s'ov z vrednostnimi papirji, 

odredb je bilo izdanih na podlagi nadzora javnih družb. 
Med 4q 
Ig a opravljenimi pregledi poslovanja v letu 2003 je bilo izdanih 

redb o odpravi kršitev, in sicer: 

2 na Podlagi pregleda poslovanja borznoposredniških družb, 
odredbi zaradi ugotovljenih kršitev pri poslovanju družbe 

0
a uPravljanje, ki upravlja PID ali VS, 
na odredba zaradi ugotovljenih kršitev pri poslovanju 
ektorjev banke za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, 
na odredba zaradi ugotovljenih kršitev pri pregledu 

Poslovanja javnih družb, 
gVe odredbi zaradi ugotovljenih kršitev drugih subjektov, 

odredb nelicenciranim subjektom. 

V letu 2003 je Agencija nadaljevala z analizo podatkov z namenom 
ugotavljanja sklepanja navideznih poslov v borznoposredniških 
družbah in vpletenosti posameznih pooblaščenih borznih 
posrednikov v tovrstnih poslih. Agencija je izdelala analizo na 
podlagi podatkov, ki jih je pridobila od KDD in Ljubljanske borze 
ter na podlagi pojasnil borznoposredniških družb in borznih 
posrednikov v zvezi z okoliščinami izvajanja teh poslov. 

Pri sklepanju navideznih poslov gre za ravnanja, ki nimajo pravnih 
oziroma gospodarskih znakov pravnega posla, saj ne prihaja do 
prenosa lastništva in tudi transakcije z denarnimi sredstvi, ki 
nastopajo kot posledica sklenitve posla, znašajo toliko, kolikor je 
potrebno za poravnavo vrednostnih razlik. Namen sklepanja 
navideznih poslov ni povezovanje ponudbe in povpraševanja po 
vrednostnih papirjih, kar je osnovni namen transakcij z 
vrednostnimi papirji, temveč realizacija kapitalskih dobičkov, 
prelivanje kapitalskih dobičkov in s tem izogibanje plačevanju 
davkov, vrednotenje naložb stranke po novem tečaju vrednostnih 
papirjev ter cenovna manipulacija. Funkcija trga vrednostnih 
papirjev je namreč povezovati ponudbo in povpraševanje z 
namenom prenosa lastništva vrednostnih papirjev iz računa 
prodajalca na račun kupca. V primeru sklepanja navideznih poslov 
do tega namena prenosa ne pride, s čimer se zlorabi trg 
vrednostnih papirjev za posle, katerim ni namenjen. 

Glavni indikatorji navideznih poslov so naslednji: (1) v istem dnevu 
sta sklenjena nasprotna posla (kupec pri prvem poslu je 
prodajalec pri drugem poslu in obratno), med katerima je krajši 
časovni razmik, oziroma en posel, pri čemer je kupec in prodajalec 
ista oseba, (2) lastništvo nad vrednostnimi papirji se ne prenese 
na drugo osebo, (3) prenosi denarnih sredstev predstavljajo le 
denarno poravnavo cenovnih razlik in ne kupnino za vrednostne 
papirje, (4) nasprotne posle sklepajo med seboj povezane osebe, 
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ki istočasno oziroma v krajšem časovnem razmiku oddajo naročilo 
za sklenitev posla, in sicer hkrati za nakup in prodajo vrednostnih 
papirjev, (5) prodajalec vrednostnih papirjev na trgovalnem 
računu, odprtem pri borznoposredniški družbi, praviloma nima 
vrednostnih papirjev, ki so predmet prodaje, (6) kupec 
vrednostnih papirjev na denarnem računu pri borznoposredniški 
družbi praviloma nima zadostnih denarnih sredstev. 

Na podlagi ugotovitev o sklepanju navideznih poslov na 
kapitalskem trgu je Agencija v letu 2003 začela postopek za 
odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije članoma uprave 
Ljubljanske borze ter sprožila 3 postopke za odvzem dovoljenja 
za opravljanje poslov borznega posrednika, od katerih je ena 
odločba že pravnomočna. 

Agencija je v letu 2003 začela tudi postopek za pogojni odvzem 
dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
zoper eno borznoposredniško družbo zaradi posredovanja pri 
trgovanju z vrednostnimi papirji z namenom ustvariti napačno 
informacijo o ceni in prometnosti vrednostnega papirja, kar 
predstavlja kršitev prepovedi manipulacije. 

V letu 2003 je Agencija nadaljevala tudi s pregledom trgovanja z 
delnicami družbe Lek v času prevzemne ponudbe zaradi suma 
zlorabe notranjih informacij. Na podlagi ugotovitev je Agencija 
podala Okrožnemu državnemu tožilstvu 18 prijav zoper fizične 
osebe ter 3 prijave zoper pravne osebe in odgovorne fizične 
osebe zaradi suma trgovanja na podlagi notranjih informacij. V 
zvezi s sumom trgovanja na podlagi notranjih informacij z delnicami 
družbe Gorenje in Kolinska je Agencija naslovila na Okrožno 
državno tožilstvo še prijave zoper šest fizičnih ter dve pravni 
osebi skupaj z odgovorno osebo. 

Vloženi predlogi za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev 
ZTVP -1, ZPre, ZISDU oziroma ZISDU -1 so podrobneje opisani 
v poglavju 5.5. 

3.2 NADZOR NAD JAVNO PONUDBO 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija v letu 2003 ni izvedla nobenega postopka nadzora nad 
javno ponudbo vrednostnih papirjev. 

3.3 NADZOR NAD POSTOPKI PREVZEMA 

Tovrstni nadzor Agencija opravlja s pregledovanjem javnih baz 
podatkov, na primer delniških knjig, in poročil o pridobitvah 
kvalificiranih deležev, ki jih prejema na podlagi 64. člena ZPre. Na 
podlagi 17. člena ZPre lahko Agencija v določenih okoliščinah 
pozove osebo, za katero meni, da namerava opraviti prevzem, 
da v 24 urah določno izjavi, ali namerava dati ponudbo za odkup, 
in takšno izjavo tudi nemudoma objavi. 

Pri kršitvah ZPre običajno ne gre za neposredne nakupe 
prevzemnika, ampak za usklajeno delovanje več oseb, zato je 
izredno pomembno, kako zakon definira 25 % delež. ZPre vsebuje 
definicijo v 4. členu, poleg delnic v neposredni lasti prevzemnika, 
sta najpomembnejši postavki še delnice v lasti odvisnih in 
obvladujočih družb ter delnice, ki jih imajo v lasti tretje osebe za 
račun prevzemnika. Dodatno je v 60. členu ZPre opredeljeno še 
usklajeno delovanje pri uresničevanju glasovalnih pravic, ki prav 
tako sproži obveznost dati ponudbo za odkup. Navedena definicija 
je zelo ozka in v praksi povzroča mnoge probleme, saj je predvsem 
pojem »v lasti za račun tretje osebe« bistveno ožji in težje dokazljiv 
kot npr. pojma »v lasti povezanih oseb« ali »usklajeno delovanje 
pri nakupih delnic«. 

da bi dal 

Osnovna sankcija, če nekdo preseže prag 25 %, ne 

ponudbo za odkup v skladu z ZPre, je izguba glasoval'J111 ^ na 
iz presežnih delnic, ki jo lahko uveljavljajo Pre0Sta'ide.n'Drvega 
skupščini družbe. Takšna kršitev je v skladu s 1 • alinejo P ^ ?e 
odstavka 84. člena ZPre opredeljena tudi kot P^ekr®e Je(jeno 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev. . enCjja 
sta edini sankciji, ki ju ZPre določa za takšne primere, 9^^ 
torej nima pristojnosti, da nekomu naloži objavo pomidbe za 
čeprav se v javnosti to mnogokrat od nje napačno pnca 

H ZPf® 
V letu 2003 je Agencija v zvezi z opravljanjem nadzora na ^ 
prijavila sodniku za prekrške 5 kršitev, v primeru ka 
predvsem za sume storitve prekrška iz 1. alineje prvega o ^ 
84. člena in 7. alineje prvega odstavka 86. člena ZPre. ^ ^ 
primeru gre za kršitev, ko pravna oseba ali Posame*.n'nStoriti. 
ponudbe za odkup vrednostnih papirjev, čeprav je to dolz nCjje 
v drugem pa za kršitev, ko pravna oseba ali posameznik 8 
ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža. Zoper g 
Agencija sicer tekoče vlaga predloge za uvedbo pos 
prekršku. 

3.4 NADZOR NAD POROČANJEM JAVNIH DP^B 

. 6 člena 
Javne družbe morajo na podlagi 66. člena ZTVP - 1 "—."javnih 
Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave SP° '*ati o 
družb (Uradni list RS, št. 6/00, 76/01 in 117/02) Por°odskih 
nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računo jn 
izkazih institucijam, ki so pooblaščene za njihovo zbir^ 
obdelavo, omenjene informacije pa javne družbe objav |0Vnih 
postopku, ki je predpisan za poročanje o pomembnih P 
dogodkih. 

"b ^ 
Na dan 28. 2. 2003 je imelo status javne družbe 153 
postopku nadzora nad poročanjem o nereVl,aenciia 
nekonsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2002 je .^jranih 
kršitev ugotovila pri 7 javnih družbah. Javni družbi, ki nerevinj 
nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2002 SP nj3i 
objavila, je Agencija izdala odredbo o odpravi kršitev P°[ pCija 
ki jo je javna družba v roku tudi odpravila, hkrati pa je .javnih 
vložila tudi predlog za uvedbo postopka o prekršku. Ses: J 
družb je izkaze sicer objavilo, vendar po predpisanem ro « ^ 
da jim z odredbo ni bilo možno več naložiti odprave kršite 
Agencija zoper te javne družbe in odgovorne osebe 
predloge za uvedbo postopka o prekršku. 

V okviru nadzora nad poročanjem javnih družb o reZll'^h 
poslovanja za poslovno leto 2002 ter polletnih poslovnih re 
za obdobje od 1.1.2003 do 30.6.2003 je bilo ugotovljeno: 

- na dan 30. 6. 2003 je imelo status javne družbe 152 
Kršitve poročanja o rezultatih poslovanja za leto 2002 ^ so 
ugotovljene pri 28 javnih družbah. Pri 15 javnih druz ^ 
bile kršitve takšne narave, da jim je Agencija z odredbo n j 
odpravo kršitev poročanja. Zoper eno odredbo o 0 ^ of, 
kršitev poročanja je javna družba na Agencijo vložila 
kateremu je Agencija ugodila. 13 javnih družb je 
odpravilo, medtem ko ena javna družba kršitev ni odp ^ 
zaradi česar ji je bila izdana odločba, s katero je Ag 
ugotovila, da izdajatelj krši obveznost poročanja; jmicb 

- izmed 32 javnih družb, ki so imele na dan 1. 9. 2003
kasnej® 

uvrščene v kotacijo na borzi, torej so morale do najk ^ 
tega dne razkriti polletne poslovne rezultate za obdobje 
1. 2003 do 30.6. 2003, Agencija ni ugotovila kršitev. 

. ;avnif 
Agencija je v postopku rednega nadzora nad poročanjem j ^ 
družb o pomembnih poslovnih dogodkih kršitev ugotovila Prl 
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kršit đru^ah- Eni javni družbi je Agencija izdala odredbo o odpravi s katero ji je naložila objavo pomembnega poslovnega 
jav ^ar ie javna družba tudi izvršila. V enem primeru pa je 
PorrT družba kršila določbe ZTVP - 1 v zvezi z objavo 
p0 |6mbnega poslovnega dogodka s tem, ker pomembnega 
n: °Vne9a dogodka ni objavila pravočasno (nemudoma po 
doin*°Vem nas,anku), pač pa je to storila šele po preteku •-enega obdobja. 

nađ?r VSS kršite|)e- Pri kadrih so bile v štirih skupinskih postopkih 
o °ra (° nerevidiranih in revidiranih letnih računovodskih izkazih, 
(j0Qn'®|n'h računovodskih izkazih in o pomembnih poslovnih 
jirrr ' ugotovljene kršitve poročanja (tiste javne družbe, ki 
2gJe ^9encija odpravo kršitev naložila z odredbo, in tiste, ki so 
Prek « 6 r°k za obiav°). ie Agencija podala predloge sodniku za 
Podi kršitve poročanja sodijo namreč med dejanja, ki so na 
2a p^ZTVP -1 določena kot gospodarski prestopki, ti pa štejejo 

3-5 nadzor poslovanja 
borznoposredniških družb in bank 

sv0oSaŠčeni udeleženci so dolžni mesečno poročati o strukturi 
dom .naložb in agregatno za naložbe svojih strank ločeno za 
dfužh 'n tu'e ,rge vrecinostnih papirjev. Borznoposredniške 
'r9a 8 'n '3anke morai° poročati tudi o poslih izven organiziranega spr'

0 P'ačilni nesposobnosti, o kapitalski ustreznosti, o statusnih 
Sp rT1embah' o spremembah osnovnega kapitala in o drugih 
borz a^' se vpisujejo v sodni register, nadalje o lastnikih 
bor?n°POSredniške družbe'0 njenih kapitalskih udeležbah v drugih 
na 

n°P°sredniških družbah, podatke o poslovalnicah, o 
tujini6raVanem P°slovaniu v tujini in izpolnitvenih pomočnikih v 
kadr ° po9odbenih partnerjih, ki zanje zbirajo naročila strank, o 
lp| °Vski sestavi borznoposredniških družb ter o spremembah 
t)0ljSnih Pogojev poslovanja. Borznoposredniške družbe so 
jn jJ19 Predložiti Agenciji tudi (revidirano) letno in polletno poročilo, 

'*kaze° 2avezane b konsolidaciji, tudi konsolidirane računovodske 

Posi t30rznoP°sredniškimi družbami in sektorji bank za opravljanje p0°vZ vrednostnimi papirji je<v letu 2003 potekal nadzor s 

'kič °h'^m Pregledovanjem dokumentacije tudi zaradi prijav 
neu °seb' Priiave so se nanašale na, po mnenju prijavitelja, 
ne 

Pož,9vanje pravil varnega in skrbnega poslovanja ter na 
Pr 'r®zno ravnanje borznoposredniške družbe. Agencija je 
Posl Vse Prei0te prijave in v postopku nadzora preverila 
ne 

0vanie borznoposredniške družbe ter v primeru ugotovljenih 
Pravilnosti izdala odredbe. . 

5a'r^an'h odredbah borznoposredniškim družbam in sektorjem 
^au. Za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji je Agencija 
letn 8Va'a ^Prevo nepravilnosti v zvezi s sestavo revidiranega 
°bi»e^a poro^''a' povzetka revidiranega letnega poročila in njegove 
Pri r/6' po"e,n|h poročil in nerevidiranih izkazov ter časovnih rokov 
Sr v^edovanju omenjenih poročil, vodenjem evidence denarnih 
0r ,®tev strank ter terjatev in obveznosti borznoposredniške 
(j6 

6 do strank, odpravo nepravilnosti v zvezi z vodenjem evi- 
* id

Ce naročil in opravljenih poslov z vrednostnimi papirji, v zvezi 
SLr.en,ifikacijo strank in v zvezi z drugimi pravili varnega in 

ne9a poslovanja. 

stra^Ldano 'e bi'°,udi ravnanje borznoposredniških družb, ki za 
s,rank opravl'ai° stori,ev gospodarjenja z vrednostnimi papirji 

Pregledani so bili oglasi v tiskanih medijih ter na internetu za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, v katerih so 
storitve ponujale tudi osebe, ki za to dejavnost nimajo dovoljenja 
Agencije, oziroma borznoposredniške družbe vsebine oglasa niso 
vnaprej prijavile. Agencija je v vseh primerih ukrepala z izdajo 
odredbe, oglaševalci pa so svoje oglase umaknili oziroma dopolnili. 

Pregledano je bilo tudi poslovanje borznoposredniške daižbe, ki 
posreduje pri nakupih vrednostnih papirjev v tujini. 

Zaradi kršitve prepovedi manipulacije je Agencija začela postopek 
za pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji zoper eno borznoposredniško družbo, saj je 
le-ta posredovala pri trgovanju z vrednostnimi papirji z namenom 
ustvariti napačno informacijo o ceni in prometnosti vrednostnega 
papirja. 

3.6 NADZOR POSLOVANJA INVESTICIJSKIH 
SKLADOV IN DRUŽB ZA UPRAVLJANJE 

V letu 2003 je Agencija na področju investicijskih skladov in družb 
za upravljanje izvajala preglede poslovanja v skladu z določbami 
ZISDU oziroma ZISDU -1, in sicer skladnosti poslovanja družb 
za upravljanje, vzajemnih skladov, investicijskih družb ter nadzor 
nad drugimi osebami, ki jih je določil ZISDU - 1, predvsem na 
naslednjih področjih: 

omejitve pri naložbah investicijskih skladov in drugih subjektov 
nadzora, 
prepovedani posli članov uprave in nadzornega sveta družbe 
za upravljanje, 
obvladovanje tveganj investicijskih skladov, 
vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil, 
obveščanje javnosti in Agencije o pomembnejših dogodkih, 
povezanih s poslovanjem investicijskih skladov. 

Agencija je skrbno spremljala tudi morebitno opravljanje poslov 
brez predhodno pridobljenega dovoljenje Agencije in ustrezno 
ukrepala v primeru ugotovljenih kršitev. 

V odredbah, izdanih družbam za upravljanje, ki upravljajo 
investicijske sklade, je Agencija zahtevala odpravo kršitev v zvezi 
z naložbami in posli investicijskih skladov, in sicer: 

glede obveznosti razpršitve naložb investicijskega sklada v 
vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih 
izdajateljev -12 odredb, 
glede obveznosti predložitve polletnega poročila 
investicijskega sklada - 3 odredbe, 

- glede obveznosti predložitve letnega poročila DZU - 1 
odredba, 
glede obveznosti predložitve IS/M obrazcev - 1 odredba, 
glede obveznosti pridobitve soglasja Agencije k pravilom 
upravljanja vzajemnega sklada -1 odredba, 

- glede obveznosti predložitve dopolnjenega prospekta in 
izvlečka prospekta vzajemnega sklada s podatki iz letnega 
oziroma polletnega poročila - 2 odredbi, 

- glede obveznosti predložitve poročila o dogodkih, povezanih 
z DZU in lastniki DZU - 1 odredba, 

- glede določil o naložbah pravnih oseb v PID -1 odredba, 
- glede upoštevanja skrbnosti poslovanja DZU - 1 odredba. 
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3.7 NADZOR POSLOVANJA VZAJEMNIH 
POKOJNINSKIH SKLADOV 

4. DELO AGENCIJE NA NORMATIVNEM 
PODROČJU 

Tudi v letu 2003 je Agencija redno spremljala in nadzirala upravljanje 
vzajemnih pokojninskih skladov in njihovo poslovanje, in sicer na 
podlagi prejetih poročil teh skladov. Redno in tekoče je 
pregledovala poročila, ki so jih dolžni pošiljati upravljavci vzajemnih 
pokojninskih skladov, in sicer mesečna poročila o vrednosti enot 
premoženja vzajemnih pokojninskih skladov, čisti vrednosti 
sredstev in zajamčeni vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih 
skladov, mesečni pregled naložb vzajemnih pokojninskih skladov 
v kratkoročne in dolgoročne vrednostne papirje, kupone 
vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb ter depozite 
bank, in mesečna poročila o sestavi premoženja vzajemnih 
pokojninskih skladov. 

Agencija ni ugotovila hujših kršitev poslovanja, ki bi bile v nasprotju 
s predpisi ali pa bi ogrožale pravice članov oziroma zajamčeno 
vrednost skladov. Na področju preverjanja poročanja upravljavcev 
vzajemnih pokojninskih skladov je Agencija ugotovila predvsem 
pomanjkljivosti pri zagotavljanju pravočasnega in pravilnega 
poročanja ter odstopanja sestave naložb od sestave, predpisane 
z zakonom oziroma pravili vzajemnega pokojninskega sklada. 

Na tej podlagi je Agencija v letu 2003 izdala upravljavcem vzajemnih 
pokojninskih skladov 5 odredb o odpravi nepravilnosti in 9 zahtev 
za predložitev dokumentacije. Upravljavci so v zahtevanih rokih 
odpravili nepravilnosti oziroma poslali zahtevano dokumentacijo. 

V maju 2003 so vsi upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov 
predložili Agenciji revidirana poročila o poslovanju vzajemnih 
pokojninskih skladov, čeprav ZPIZ - 1 tega ne predpisuje. Vsi 
upravljavci so v okvir rednega revidiranja svojega poslovanja 
prostovoljno vključili tudi vzajemni pokojninski sklad, ki ga 
upravljajo. 

3.8 NADZOR NAD POSLOVANJEM LJUBLJANSKE 
BORZE 

Poslovanje Ljubljanske borze se nadzoruje s pregledovanjem 
poročil, ki jih je Ljubljanska borza dolžna posredovati Agenciji, ter 
s spremljanjem trgovanja prek borznega trgovalnega sistema. 
Prek podatkov Ljubljanske borze je Agenciji omogočeno dnevno 
spremljanje dogajanja na organiziranem trgu in v zvezi z 
dejavnostmi članov Ljubljanske borze. Dodatno Ljubljanska borza 
pripravlja mesečne, polletne in letne statistične podatke in poročila 
o organiziranem trgu. Ljubljanska borza Agencijo obvešča še o 
sprejemanju novih članov, o prenehanju članstva, o pooblaščenih 
borznih posrednikih, o sprejemu in umiku vrednostnih papirjev v 
borzno kotacijo oziroma iz nje, o postopkih pred častnim 
razsodiščem ter o ukrepih, izrečenih izdajateljem in članom. 

V letu 2003 sta bila začeta postopka za odvzem dovoljenja 
članoma uprave Ljubljanske borze kot posledica ugotovitev 
nadzora v zvezi z navideznimi posli, ki pa sta še vedno v teku. 

3.9 NADZOR KDD 

Nadzor delovanja KDD temelji na sistemu poročanja o poslovnih 
zadevah KDD prek pisnih poročil, ki jih je KDD dolžna posredovati 
Agenciji, in s spremljanjem informacij o izdajateljih, vrednostnih 
papirjih, članih, preknjižbah in poravnavi prek neposredne 
računalniške povezave z informacijskim sistemom KDD. 

4.1 IZDAJA PODZAKONSKIH PREDPISOV 
ho še ostalih V začetku januarja 2003 je Agencija izdala sprememDB » ^ 

podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi ZTVP - . naStale 
izdala že konec leta 2002), ki vključujejo predvsem nov0®®' jn z 
z uveljavitvijo novele ZGD - F (Uradni list RS, št. 45 ^ 
uveljavitvijo sprememb nekaterih drugih predpisov (s P 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja): 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju t>orz 

posredniških družb (Uradni list RS, št. 8/03), aV|janju 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o opr 
storitev z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 8/0 '' «jtvj 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o o ^ 
dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za ^ 
dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posre 

družbe (Uradni list RS, št. 8/03), ovskf' 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadr 
tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s„ ,,,ra()ni 
in premoženjem strank borzno posredniških družb ( 
list RS, št. 8/03). 

Agencija je morala zaradi uveljavitve ZISDU -1 na novo PJ^P^g 
vse podzakonske predpise, s katerimi je že uredila Pos $ 
finančnih institucij na podlagi ZISDU, kot tudi predpise ^ 
izvrševanja popolnoma novih nalog in pristojnosti Agencije. ^ 
določa ZISDU - 1. Za izdajo podzakonskih predpisov, 
nanašajo neposredno na poslovanje investicijskih skladovin' ^ 
za upravljanje, je ZISDU - 1 določil rok 6 mesecev od z k0 
veljavnosti ZISDU - 1 (do konca junija 2003), za podza ^ jh 
predpise, ki se nanašajo na druge vidike poslovanja inves s(3 
skladov in družb za upravljanje pa 8 mesecev (do konca a 9^ 
2003). Agencija je še pred iztekom rokov, in sicer 18. 
sprejela vse predpisane podzakonskih akte na podlagi Zl ^0o3 
(seznam je v prilogi), skupaj 41, ki so bili objavljeni 14- °- 
(Uradni list RS, št. 80/03). 

Do konca leta 2003 je Agencija na področju investicijskih s^.(eV 
in družb za upravljanje sprejela še 5 sprememb in d°P°estjia 
podzakonskih predpisov, 1 podzakonski predpis pa je nado 
z novim: 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ka.^r?j^(jni 
tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji ( 
list RS, št. 133/03), |0tnjh 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o sherna^,a(jov. 
in polletnih računovodskih izkazih investicijskih s ^ 
vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem n j(1 
pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in P 
za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega s 

(Uradni list RS, št. 133/03), 0j§i 
- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pod«3 ,a 

obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega Pre? nj8 
in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upraV 

(Uradni list RS, št. 133/03), janju 
- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o P°r°koVin 

Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi P ^,«/03), 
informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 13 jjf) 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o Podro,|Jradni 
pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje ( 
list RS, št. 133/03), -barT1i 

- Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z nalo 
investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 133/03). 
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"arfn 'e,a 2®03 i® Agencija izdala še 3 podzakonske predpise 
^lado'39' "1 s Področja poslovanja vzajemnih pokojninskih 

klep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih 

133/03 VZa'emnih P°k°jninskih skladov (Uradni list RS, št. 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanja 
pravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list 

. "S, št. 133/03), 
klep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila 

^jemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 133/ 

preg|0("a9' Sklepa o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega 
(Urg®da ,in revizorjevega poročila borzno posredniške družbe 
inve fl1--''81 Sklepa o revidiranju poslovanja 
list RoCiiskih družb in pooblaščenih investicijskih družb (Uradni 
v2ai ' 3/97,7/97 in 11/98) ter Sklepa o revidiranju poslovanja 
tud! mnitl skladov (Uradni list RS, št. 3/97 in 11/98) je Agencija 
bor? ')0,rd''a vzorce tabel in vprašalnikov za revidiranje 
vZaip0posredniških družb, (pooblaščenih) investicijskih družb in 
Za r0

rnn'h sk'adov za 'eto 2002, ki jih je predložil Slovenski inštitut 
jn Vn

Vl2'i°' Konec leta 2003 je Agencija potrdila tudi vzorce tabel 
invo (

aSalnikov 2a revidiranje družb za upravljanje, (posebnih) 
(PosSKCijSkih družb 'n pooblaščenih investicijskih družb ter 
Prav h ' V2aiemnih skladov za poslovno leto 2003, ki jih je ako predložil Slovenski inštitut za revizijo. 

4,2 SODELOVANJE pri pripravi novih zakonov 
IN PREDLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONOV 

An 
Spr nc'(a je v letu 2003 aktivno sodelovala predvsem pri 
"a 0h"n'?n'u ZTVP -1 in ZPre. S svojimi predlogi in pripombami 
na n S,0'e^ besedili obeh zakonov, naknadno pa še s pripombami 
2lagredlo9e sprememb in dopolnitev obeh zakonov, je Agencija 
U(j.| '.Pogosto sodelovala z Ministrstvom za finance in se 
R *<*ala raznih usklajevalnih sestankov s predstavniki Vlade 
2a v Slovenije in pristojnimi ministrstvi. Pri obeh zakonih gre 
avro S'° sPrememb, ki so po eni strani posledica prevzemanja 
ur Pske9a pravnega reda, po drugi strani pa je spremenjeno 
0p 'ev Posameznih institutov zahtevala tudi sama praksa, ki je 
na 70ri'a na neučinkovitost nekaterih zakonskih določb. Glede 
(U akon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 
Predin' ''St št. 31/00) pa je Agencija podala tudi kar nekaj °9ov sprememb kazenskih določb obeh zakonov. 

OmJ)!®0 bili ,udi P^i predlogi sprememb ZISDU -1 ter Zakona 
naz ^radni list RS'35/01), slednjega v delu, ki se nanaša 
20 o/ 0 Pluralnosti in raznovrstnosti medijev v zvezi s pridobitvijo 
pr ° ali več lastninskega ali upravljalskega deleža glasovalnih 
Proo

lc v Premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega 
9rama oziroma splošno-informativnega tiskanega medija. 

5 POSTOPKI PRED SODIŠČI 

5,1 POBUDE ZA OCENO USTAVNOSTI IN 
zakonitosti PRED USTAVNIM SODIŠČEM 
"EPUBLIKE SLOVENIJE 

Oce'U 2003 so bile vložene tri pobude za začetek postopka za 
d6| n° ustavnosti določb zakonov oziroma predpisov iz Vne9a področja Agencije. 

n8k°)$° vlo*ile pooblaščene investicijske družbe, ki izpodbijajo 
den 6 določbe ZISDU - 1, ki so predpisale višji maksimum arne kazni, kot je določen v Zakonu o prekrških (Uradni list 

RS, št. 7/03). Prav tako pobudnice menijo, da so v nasprotju z 
Ustavo Republike Slovenije tudi določbe ZISDU - 1, ki naj bi 
urejale preoblikovanje investicijskih družb, njihovo prenehanje 
oziroma preoblikovanje v odprte vzajemne sklade ter s tem 
neutemeljeno posegale v nastala pravna razmerja v preteklosti. 
Pobudnice so predlagale še zadržanje določbe ZISDU - 1, ki 
omejuje nova vplačila oziroma prodajo novih enot premoženja 
nekaterih vzajemnih skladov. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom z dne 10. 7. 
2003 navedeno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
sprejelo ter do dokončne odločitve tudi zadržalo izvrševanje 
določbe ZISDU - 1, kot so predlagale pobudnice. 

Drugo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma 
zakonitosti je vložila borznoposredniška družba, ki izpodbija 
nekatere določbe Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, 
št. 48/00 in 82/01), ki jo je izdala Agencija, in sicer določbe, ki 
nalagajo borznoposredniškim družbam plačilo letnega 
nadomestila za nadzor in pavšalnega nadomestila stroškov 
posameznega postopka za nadzor z izrečenim ukrepom nadzora. 
Pobudnica očita nesorazmernost med predpisano višino takse 
oziroma nadomestila in storitvijo Agencije ter naj bi imela na način, 
kot so takse predpisane, naravo mandatne denarne kazni kot 
stranske kazenske sankcije. Nadalje izpodbija tudi nekatere 
določbe ZTVP - 1, ki določajo postopek odločanja Agencije in 
postopek sodnega varstva pred Vrhovnim sodiščem Republike 
Slovenije. Ukrepi nadzora, ki jih lahko izreče Agencija 
borznoposredniškim družbam, naj bi imeli prav tako naravo 
kazenskih sankcij, značilnih za kazensko pravo ali pravo 
prekrškov. Agencija pa jih izreka v upravnem postopku, določenem 
z ZTVP - 1 in ZUP, ki subjektom nadzora ne nudi zadostnih 
procesnih kavtel. Pobudnica je predlagala tudi zadržanje 
izvrševanja nekaterih določb. 

Na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije je Agencija 5. 
12.2003 in 21.1.2004 podala izjavo oziroma odgovor na navedeno 
pobudo. Ustavno sodišče Republike Slovenije o pobudi še ni 
odločilo. 

Tretjo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti sta v 
zvezi z začetim postopkom Agencije za odvzem dovoljenja za 
opravljanje funkcije člana uprave borze vložila člana uprave 
Ljubljanske borze. Pobudnika izpodbijata določbe ZTVP - 1, na 
katerih je Agencija utemeljila odločitve v obeh postopkih nadzora, 
torej razloge za odvzeme dovoljenj. Pobudnika sta predlagala tudi 
zadržanje izvajanja izpodbijanih določb ZTVP -1. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije je pobudo sprejelo in predlogu najprej ugodilo 
ter s sklepom zadržalo izvajanje spornih določb ZTVP -1. Kasneje 
je Ustavno sodišče Republike Slovenije izdalo nov sklep, s katerim 
je določilo, da prvotni sklep o zadržanju preneha veljati. Ustavno 
sodišče Republike Slovenije o pobudi še ni odločilo. 

V letu 2004 so bile vložene še nekatere druge pobude za začetek 
postopka za oceno ustavnosti, ki so jih podali subjekti nadzora, 
tako fizične in pravne osebe, zoper katere je Agencija začela in 
vodila postopke za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji, odvzem dovoljenja za opravljanje 
funkcije člana uprave borznoposredniške družbe in odvzem 
dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika. Pobudniki 
izpodbijajo določbe ZTVP - 1, na katerih je Agencija utemeljila 
odločitve v teh postopkih nadzora, torej razloge za odvzeme 
dovoljenj. Pobudniki so predlagali tudi zadržanje izvajanja nekaterih 
določb ZTVP -1. Takšne množične pobude za oceno ustavnosti 
določb ZTVP - 1 in morebitno zadržanje njihovega izvajanja bi 
lahko imelo za posledico, da Agencija ne bi mogla več opravljati 
svoje nadzorne funkcije, vsaj ne učinkovito, saj ne bi mogla izrekati 
ukrepov nadzora in to za najhujše kršitve, za katere ZTVP - 1 
predvideva odvzem dovoljenja. Takšno je bilo tudi stališče 
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Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je pobude za začetek 
postopka za oceno ustavnosti sprejelo, zavrnilo pa predloge za 
zadržanje izvajanja izpodbijanih določb ZTVP -1. 

5.2 POSTOPKI PREO VRHOVNIM SODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije je v teku postopek 
sodnega varstva zoper odločbo Agencije, na podlagi katere je 
pogojno odvzela družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega 
dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, ter 
zoper odločbo Agencije, s katero je članu uprave odvzela 
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave te družbe za 
upravljanje. 

Nadalje je v teku postopek sodnega varstva zoper odločbo 
Agencije o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
borznoposredniške družbe. 

Agencija je odvzela tudi dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji z odločbo, zoper katero je 
borznoposredniška družba vložila tožbo, postopek v zvezi s tožbo 
pa še ni zaključen. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije tudi še ni sprejelo odločitve 
v zvezi s tožbo borznoposredniške družbe zoper odločbo 
Agencije, s katero je Agencija zavrnila ugovor tožeče stranke 
zoper odločbo, na podlagi katere je Agencija borznoposredniški 
družbi začasno prepovedala opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji iz razloga, ker ni v celoti izvršila odredbe 
Agencije. 

Prav tako poteka postopek sodnega varstva zoper odločbo 
Agencije, s katero je Agencija zavrnila ugovor tožeče stranke 
proti odločbi Ljubljanske borze, s katero je le ■ ta zaradi varstva 
investitorjev začasno ustavila trgovanje z določenimi delnicami 
na uradnem borznem trgu. Povod za začasno ustavitev je bilo 
sprejetje odločbe KDD, s katero je ta v centralni register vpisala 
dodatno število teh delnic tožeče stranke. 

Postopek sodnega varstva teče tudi zoper sklep Agencije, s 
katerim je Agencija za izdajo odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev 
pri. poročanju tožeče stranke kot javne družbe tej naložila plačilo 
takse. Zoper sklep Agencije o stroških postopka je sprožila 
postopek sodnega varstva tudi ena boznoposredniška družba. 

Agencija je nadalje proti koncu leta 2003 prejela tožbo zoper 
odločbo Agencije, s katero je Agencija zavrgla zahtevo tožeče 
stranke za izdajo soglasja za posredno pridobitev več kot 10 % 
poslovnega deleža družbe za upravljanje. 

V teku sta tudi dva postopka sodnega varstva zoper odločbi 
Agencije, s katerima je Agencija zavrnila zahtevi dveh različnih 
tožečih strank za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave borznoposredniške družbe. 

V zadnjem mesecu, Ma 2003 je Agencija prejela tudi tožbo zoper 
odločbo Agencije, s katero je Agencija zavrnila zahtevo tožeče 
stranke za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
družbe za upravljanje. 

V letu 2004 so bili sproženi še nekateri postopki sodnega varstva, 
in sicer je Agencija do priprave tega poročila prejela dve tožbi 
zoper dve odločbi, s katerima je Agencija zavrnila zahtevi tožnikov 
za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
borznoposredniške družbe, in eno tožbo zoper odločbo Agencije, 

s katero je Agencija odvzela tožeči stranki dovoljenje za oprali3 ' 
poslov borznega posrednika. 

Agencija je na vse navedene tožbe odgovorila. 

5.3 POSTOPEK PRED UPRAVNIM SODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

V teku je postopek sodnega varstva pred Upravnim sodišč ^ 
Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem Zakona o dos J 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, v na ^ 
besedilu ZDIJZ). Agencija je z odločbo zavrnila zahtevo P ^ ,0 
za dostop do informacij javnega značaja, zoper kater nega 
prosilec pritožil. Pooblaščenec za dostop do informacij I 
značaja kot pritožbeni organ je izdal odločbo, s katero 1 cya 
pritožbi, odpravil odločbo Agencije in odločil, da mora 
prosilcu izročiti zahtevane informacije. Zoper dokonč"0 nCjja 
Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja je 9 gvni 
pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije sprožila UP 
spor, vendar sodišče o tožbi še ni odločilo. 

5.4 POSTOPKI PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V 
LJUBLJANI 

5.4.1 Vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas 
j Qt 0*i 

Določeni vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas, • ^ 
Maribor, v treh pravdnih postopkih tožijo Republiko ®'°^enJ|agila 
prvotoženo stranko in Agencijo kot drugotoženo zaradi P^jg 
odškodnine zaradi škode, ki naj bi jim bila nastala zaradi ra 
Agencije, saj tožniki zatrjujejo, da naj bi bilo nezakonito. 

Agencija je na tožbe odgovorila in med ostalim navedla.!jjega 
ravnanje ni bilo protipravno, kar dokazujejo odločbe vrn 0 
sodišča Republike Slovenije in Ustavnega sodišča Rep 
Slovenije. Pristojno sodišče še ni odločilo o nobeni tožbi. 

5.4.2 Postopki v zvezi z nezakonitimi odtujitvami 
delnic 

V teku so štirje pravdni postopki v zvezi z nezakonitimi odtu^Qpa 
delnic pri borznoposredniških družbah, v katerih Agencija n ^ ^ 
kot tretje- oziroma četrtotožena stranka, ki vsi tečejo še n 
stopnji. 

Agencija je po mnenju tožnikov v zadevi odškodninsko od9°J°^aj 
zaradi opustitev pri izvajanju zakonskih pooblastil, po kate ^ 
bi bila dolžna izdati izvedbene akte, s katerimi se p°°r0 jrnj 
uredijo postopki v zvezi s trgovanjem z nernatefial'f!eVpimi 
vrednostnimi papirji, In sicer na način, ki bi z dovolj zah 
postopki identifikacije stranke preprečil možnost zlorabe. 

Agencija je na vse tožbe odgovorila in med drugim navedla, da) 
predpise, ki jih je bila dolžna izdati, tudi izdala. 

V enem že pravnomočno končanem postopku, začetem 
2000, pa je Višje sodišče v Ljubljani pritožbi Agencije zoper ^ j0 
prvostopenjskega sodišča, s katero je sodišče odločil0, |n0 
prva, druga in tretje tožena stranka, torej tudi Agencija, n®ra* jc na 
dolžne tožniku omogočiti in izvršiti vknjižbo odtujenih de ^ 
tožnikov registrski račun in nerazdelno dolžne tožniku izP^ 
tudi znesek pripadajočih dividend ter povrniti pravdne s r . 
ugodilo in prvostopenjsko sodbo spremenilo tako, da je 10 

zahtevek zoper Agencijo zavrnilo. 
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nali3 PostoPek v zvez's kupoprodajno pogodbo za KUP poslovnih prostorov 
V laf 
s. 

u 2003 se je končal postopek v gospodarskem sporu v zvezi 
p ^.Prodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov Agencije 
po a'alec je s tožbo uveljavljal zoper Agencijo zahtevke za 

rnitev sredstev iz naslova unovčenja garancije in pogodbene 

Prav't9r >>clocia,nih del"-s soc|bo Višjega sodišča v Ljubljani je bil j. Jmofino potrjen dolg Agencije za znesek, ki predstavlja del 
Pon unovčene bančne garancije, in sicer zaradi poplačila 
obr bene kazni s pobotom, ter je bila v delu, ki se nanaša na sti od tega-zneska, spremenjena sodba sodišča prve stopnje. 
I,j Vrnienem delu tožbenega zahtevka prodajalca, razen tistem, 
2a>6 nanaša na preostali znesek unovčene bančne garancije z 
po* zamudnimi obrestmi, pa je Višje sodišče v Ljubljani 
sk| !0 s°dbo sodišča prve stopnje. Agencija in prodajalec sta 
ložh 3 'zvensodno poravnavo, na podlagi katere je prodajalec 
r. . °. Urr|aknil in se odpovedal tožbenemu zahtevku ter umaknil 

5 POSTOPKI PRED SODNIKOM ZA PREKRŠKE IN 
SENATOM ZA PREKRŠKE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Pred^''3 'e v '0,u Pr' soc'n''<ih za prekrške vložila 106 
osah 2a uvedbo postopkov o prekrških proti pravnim 
pri 

arn in odgovornim osebam pravnih oseb oziroma v enem 
^ eru zoper fizično osebo, od tega 5 zaradi kršitve določb 
0l 

6 (kršitve obveznosti dati javno ponudbo za odkup in kršitve 
iarH*n°St' obveščanja o pridobitvi kvalificiranega deleža), 99 
Por* ^'tve do|°čb ZTVP -1 (71 zaradi kršitve določb o dolžnosti 
ivo'3 'avnih družb, 25 zaradi kršitve določb o storitvah v 
Zar h Z vrec|nostnimi papirji in 2 zaradi drugih kršitev), enega ^ at>i kršitve določb ZISDU in enega zaradi kršitve določb ZISDU 

An 
pra,n°'ia je v tem letu prejela 47 odločb o prekršku sodnikov za 

izdanih v postopkih o prekrških (v tem poglavju: 
20nn uveden'^ na predloge, ki jih je Agencija vložila v letih 
ođl * đ° P" čemer so bile v 8 primerih posebej izdane 
bila 9 zoper Pravne in njihove odgovorne osebe, medtem ko je 
p ena odločba izdana na dva predloga Agencije zoper isto 

'n odgovorno osebo. Štiri odločbe so bile izdane v zvezi z 
pr .anirni prekrški po ZPre, preostale pa v zvezi z očitanimi 
oni » ' po ZTVP - 1. Odločitve sodnikov za prekrške v prejetih 

'°čbah so bile: 

z 21 odločbami oziroma v 13 primerih je bil zaradi zastaranja 
b°disi postopek o prekršku zoper obdolženo pravno in njihove 
Zgovorne osebe ustavljen bodisi predlog za uvedbo 
Postopka o prekršku Agencije zavrnjen, pri čemer so se, 
fazen v 2 primerih, ko je šlo za prekrške po ZPre, odločbe 

. nanašale na prekrške po ZTVP - 1; 
v 11 prejetih odločbah so bile tako pravnim kot njihovim 
Zgovornim osebam za vse očitane prekrške izrečene 
?®narne kazni, ki pa so bile večinoma izrečene precej pod z 

. '■VP -1 predpisanim minimumom; 
v 3 primerih so bili tako pravnim kot njihovim odgovornim 
osebam za vse očitane prekrške izrečeni opomini, v enem 
Primeru pa sta bila opomina izrečena le pravni in eni od 
obdolženih odgovornih oseb, medtem ko je bil postopek zoper 

. đrugo obdolženo odgovorno osebo ustavljen; 
2 2 odločbama, in sicer z eno za prekrške po ZTVP - 1, z 
dru9o pa za prekrške po ZPre, je bil postopek o prekršku 
*oper odgovorne osebe ustavljen, ker v postopek naj ne bi 
"i'e predlagane prave odgovorne osebe, zaradi enotnosti 
Postopka pa je bil v teh primerih ustavljen tudi postopek zoper 
Pfavni osebi; 

s 3 odločbami je bila na ugovore obdolžene in njenih 
odgovornih oseb razveljavljena odločba v skrajšanem 
postopku, izdana zoper te tri osebe, in se zoper njih nadaljuje 
redni postopek o prekršku, 
s preostalimi odločbami je bil bodisi za vse bodisi za nekatere 
očitane prekrške iz posameznih predlogov Agencije postopek 
o prekršku ustavljen, največkrat zaradi pomanjkanja dokazov, 
medtem ko je bil za nekatere prekrške ali pa le zoper nekatere 
od obdolženih oseb iz posameznih predlogov izrečena 
denarna kazen ali opomin. 

Zoper 33 odločb, prejetih v letu 2003, se je Agencija pritožila, in 
sicer zaradi bistvene kršitve odločb postopka o prekršku, kršitve 
materialnih določb, zmotno ali nepopolno ugotovljenega 
dejanskega stanja in zaradi odločitve o kazni oziroma sankciji. 

V letu 2003 je Agencija prejela 16 odločb Senata za prekrške 
Republike Slovenije (v nadaljevanju senat). Z 10 odločbami je 
senat odločbe sodnikov za prekrške razveljavil in zadevo vrnil 
organu prve stopnje v ponovno odločanje. Z dvema odločbama je 
senat pritožbe obdolženih oseb zavrnil kot neutemeljene in potrdil 
odločbe organa prve stopnje. Z eno odločbo je bila izpodbijana 
odločba razveljavljena, ker dejanje, tako kot je bilo opisano v tej 
odločbi, ni prekršek. Z eno odločbo je bila odločba na prvi stopnji 
razveljavljena zgolj v izpodbijanem delu, z eno odločbo je senat 
denarne kazni, izrečene na prvi stopnji, zvišal na zakonsko 
predpisani minimum, z eno odločbo pa je senat izpodbijano 
odločbo, s katero so bile obdolženim osebam za očitane prekrške 
izrečene denarne kazni, spremenil tako, da je postopek o 
prekršku proti obdolženim osebam za enega od prekrškov ustavil, 
v nespremenjenih delih pa potrdil odločbo organa prve stopnje. 

6. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI 

6.1 SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI 

Agencija je pri svojem delu redno sodelovala s pristojnimi 
ministrstvi, zlasti z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za 
gospodarstvo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstvom za notranje zadeve, kot tudi z Banko Slovenije, 
Agencijo za zavarovalni nadzor, Slovenskim inštitutom za revizijo, 
Združenjem članov borze vrednostnih papirjev, Združenjem družb 
za upravljanje investicijskih skladov, Uradom za preprečevanje 
pranja denarja ter drugimi'institucijami. 

Na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih 
organov se je Agencija redno udeleževala sestankov 
koordinacijskega telesa nadzornih organov in komisije za 
medsebojno sodelovanje nadzornih organov. 

V letu 2003 je Agencija skupaj z Banko Slovenije in Agencijo za 
zavarovalni nadzor prvič pripravila tudi skupno poročilo o delu 
vseh treh nadzornih institucij in ga poslala Državnemu zboru 
Republike Slovenije. V skupnem poročilu so predstavljeni 
zakonodajni okviri in naloge vseh treh navedenih institucij skupaj 
s pregledom njihovega izvajanja v letu 2002. 

Agencija se je udeleževala tudi raznih sestankov na temo 
združevanja nadzornikov (Agencije, Banke Slovenije in Agencije 
za zavarovalni nadzor), kjer se je dogovarjalo predvsem o načinu 
in oblikah tega združevanja. 

Na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8. 
4. 2003 je bila tudi Agencija dolžna v 30 dneh proučiti morebitne 
nepravilnosti glede prodaje oziroma nakupa Slovenske 
investicijske banke, d. d., ter oceniti, v kakšni meri obstoječi pravni 
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red zagotavlja pogoje in daje pooblastila za ukrepanja, ki 
onemogočajo in sankcionirajo zlorabe pri pridobivanju 
premoženjske koristi posameznikom, ter predlagati ustrezne 
spremembe zakonodaje. Agencija je pripravila posebno poročilo 
o proučitvi primera prodaje Slovenske investicijske banke, d. d., 
skupaj z oceno obstoječega pravnega reda, in ga v določenem 
roku poslala Državnemu zboru Republike Slovenije ter ga 
naknadno na posebno zahtevo tudi dopolnila. 

6.2 SODELOVANJE S TUJIMI IN MEDNARODNIMI 
INSTITUCIJAMI OZIROMA ORGANIZACIJAMI 

6.2.1 Sodelovanje na področju t. i. evropskih zadev 

Zadnji pododbor EU - Slovenija za področje notranjega trga pred 
vstopom Republike Slovenije v polnopravno članstvo Evropske 
unije je bil maja 2003 v Bruslju, kjer niso bila ugotovljena nobena 
odprta vprašanja na področju trga vrednostnih papirjev oziroma 
sektorske zakonodaje. 

Predstavniki Evropske komisije so aprila 2003 opravili že drugi 
pregled usklajenosti zakonodaje trga vrednostnih papirjev s 
pravnim redom Evropske unije ter pristojnosti in način delovanja 
Agencije, tako imenovani Peer Revievv - Follow Up. Strokovnjaki 
s področja trga vrednostnih papirjev so največ pozornosti namenili 
pregledu novosti na področju novo sprejetega ZISDU - 1 ter 
procesu dokončnega preoblikovanja pooblaščenih investicijskih 
družb, predvidenim novostim na področju prevzemne zakonodaje, 
dodatnim pristojnostim Agencije pri izrekanju sankcij za prekrške 
iz zakonov, nad izvajanjem katerih ima pristojnosti, možnostim 
ukrepanja Agencije v primeru ugotovljenih nepravilnostih na trgu 
vrednostnih papirjev, statusu Agencije z vidika Zakona o javnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04), postopku spremljanja 
sprejemanja novih oziroma spremenjenih direktiv Evropske unije 
ter načina njihove implementacije v domači pravni red ter 
sodelovanju Agencije z domačimi in tujimi institucijami. Splošna 
ugotovitev misije je bila, da sta tako zakonodajalec kot Agencija 
že uresničila večino priporočil, navedenih v prvem poročilu Peer 
Revievv (april 2002), na ostalih področjih pa aktivnosti za dosego 
ciljev ustrezno potekajo. 

Drugo vrsto pregleda so opravili predstavniki Svetovne Banke in 
Mednarodnega denarnega sklada v novembru 2003. Poudarki 
tokratne misije so bili na dveh področjih, in sicer »Corporate Gov- 
ernance« ter računovodstvo in revizija. V ta namen je Agencija že 
pred prihodom strokovnjakov omenjenih dveh organizacij izpolnila 
obsežne in podrobne vprašalnike. Tako pri vnaprejšnji pripravi 
odgovorov kot tudi kasneje pri razgovorih v okviru misije so 
sodelovali številni strokovnjaki, tako predstavniki regulatorjev 
finančnega trga kot tudi številni posamezniki iz poslovnih bank, 
borznoposredniških družb, družb za upravljanje investicijskih 
skladov, javnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, profesionalnih združenj, institucij s področja 
stanovanjskega kreditiranja itd. 

Težišče dela Agencije na področju mednarodnega sodelovanja je 
bilo v letu 2003 izrazito na združenju CESR (Committee of Euro- 
pean Securities Regulators), v katerem je imela Agencija, tako 
kot večina drugih držav pristopnic, status opazo 'alke. Zaradi 
nujnih tekočih zadev se Agencija v letu 2003 še ni aktivno 
udeleževala srečanj posameznih delovnih skupin v okviru CESR, 
je pa spremljala njihovo delo in odgovorila na večino vprašalnikov 
In analiz stanja na posameznih področjih dela nacionalnih 
nadzornikov trga vrednostnih papirjev. Agencija pa se je udeležila 
dveh srečanj predsednikov CESR (Chairmen Meetings) in se 
podrobneje seznanila z delom in dilemami posameznih delovnih 
skupin ter delovanjem združenja nasploh. 

V letu 2003 je CESR začel oziroma nadaljeval s pripravo P ^aS. 
tako imenovane izvedbene zakonodaje (»Implementing ^ 
ures«) na področju direktive o prospektih za javno P 
vrednostnih papirjev oziroma za uvrstitev vrednostnih P ^ 
na organizirani trg, na področju direktive o nedovoljenih ra ^ 
na trgu (Market Abuse Directive) ter na Posamezn''1

H'
3g^ive o 

oziroma specifičnih vprašanjih, predvidenih v osnutku di ^ ^gj 
finančnih instrumentih (»Investmet Services Directive«)' vajanje 
polovici leta je postajalo vedno bolj aktualno vprašanje 
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
pri poročanju javnih družb, s katerih vrednostnimi papiri1 g t0 
na organiziranih trgih drugih držav članic Evropske unij 
tematiko se najbolj intenzivno ukvarja eden izmed dve .g 
odborov v okviru CESR, in sicer CESR-Fin, ki pokrivap^ _ ^ 
finančnega poročanja. Zaradi obsežne problematike, bliz ' |njrI,j 
se roka za začetek uporabe MSRP ter dilem v zvezi z nacio ^ 
predpisi na tem področju se bodo s temi vPra®an'n|<viru v 

omenjenega CESR-Fin in dveh pododborov v njegovem ^ 
letu 2004 intenzivno ukvarjale tudi druge institucije ev 
finančnih trgov. 

Republika Slovenija bo tako kot druge države članice 
unije morala do konca avgusta 2004 implementirati ^ 
Direktive o finančnih konglomeratih (2002/87). V ta namen J a 
sredi leta 2003 oblikovana posebna delovna skupina, ses g 
iz predstavnikov vseh treh nadzornikov finančnega trga ( ^ n0fli 
Banke Slovenije in Agencije za zavarovalni nadzor) z na

an^ni'i 
priprave izhodišč za identifikacijo morebitnih.'in*Lrave 
konglomeratov v Republiki Sloveniji ter spremljanja P 
zakonodaje. 

Delo skupine regulatorjev, združenih v tako imenov3"0..'^alo, 
sultative Group«, se je po letu 2002 sicer formalno na^Ja' ic na 
vendar je bilo zaradi preusmeritve pozornosti večine ci j 
področje delovanja in regulativo Evropske unije opazn0 vflo 
izrazito. Tudi Republika Slovenija se v tem obdobju m a 
udeleževala srečanj, je pa v bodoče vsekakor Pr'Pra

vn0ga 
posredovati svoje izkušnje pri prilagajanju domačega P'3 ^ 
reda pravilom Evropske unije tako sedanjim kot tudi do 
članicam omenjene skupine. 

6.2.2 Sodelovanje v okviru IOSCO 

Sodelovanje Agencije v okviru IOSCO (International Or9a^n0 
tion of Securities Commissions) je bilo v letu 2003 pod ^ 
preusmeritvi pozornosti v priprave Republike Slovenije na . 
v Evropsko unijo. Tudi v tem obdobju se Agencija ni a ,fl 
zavezala za sodelovanje v stalnih delovnih skupinah jOo ^ 
pa sodelovala pri posredovanju podatkov, potrebnih za ^ 
nekaterih skupin. IOSCO je na letni skupščini oktobra v0 
Seulu sprejel novo, dopolnjeno metodologijo za pf'P b0 
samoocene principov regulacije držav članic. Na njeni pod v 
morala tudi Agencija v prihodnje dopolniti oziroma sprem 
preteklih letih izdelane in nadgrajene samoocene. 

L.XggnŽl 
Sicer pa je Agencija redno odgovarjala tudi na posamična od 
vprašanja in zaprosila tujih regulatorjev trga vrednostnih PflP 

Zaradi nujnih drugih zadev se Agencija v letu 2003 ni udeležena 
konferenc in srečanj v organizaciji IOSCO. 

6.2.3 Ostale aktivnosti 

Agencija je podpisala še en sporazum o medsebojnem s0^°^\e 
in izmenjavi informacij, in sicer z Luxemburgom. Do s0 v 
Agencija sklenila sporazume z regulatorji trga vrednostnih PaPjk0i 
naslednjih držav: Avstrije, Italije, Portugalske, Grčije, 
Poljske, Federacije BiH, Makedonije in Albanije. 
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avniki Agencije so se tudi v letu 2003 udeležili izobraževalnih 
chg m°v v organizaciji ameriškega SEC (Securities and Ex- 

h 6d.n°stnih i 
V"aslTin ^omm'ss'on)' 'n s'cer rednega letnega inštituta v 
d0 2^

nih papirjev v Ljubljani. Pri slednjem, ki je potekal od 17. 

ashingtonu ter seminarja s področja nadzora nad trgom 

0r9an" n°vembra 2003, je Agencija tudi aktivno sodelovala pri 

O* skupa' z 9lavnim organizatorjem, ameriškim SEC, 
s'fok ' Zor9anizac'io FSVC (Financial Services Volunteer Corps), 
Posa°Vn'sodelavci Agencije pa so sodelovali kot komentatorji na Jeznih predavanjih s področja nadzora na trgu vrednostnih 

Na 
sodei čiu izmen|ave informacij in podatkov je Agencija 

flVa'a Z dru9'mi nadzorniki, pretežno v okviru izmenjave 
inf0rrn anicami in opazovalkami CESR, kakor tudi pri posredovanju 
siužb

aCijtUiim družbam (borznoposredniškim družbam, analitskim Pod arn a,i mednarodnim bankam) o veljavnih zakonih in 
°nskih aktih s področja trga vrednostnih papirjev. 

Ano 
ReQ!!?''a se i® kot članica t. i. "International Network of Pensions 
'nvkli a^°re and Supervisors" (INPRS), ki deluje pod okriljem OECD 
lamo ■ 6 'UC'' c'rzave nečlanice, udeležila dveh konferenc, katerih 
*ag 

n i® Omenjava izkušenj in opredelitev glavnih dejavnikov, ki av'jajo skrbno in varno ravnanje s pokojninskim denarjem. 

poko
nciia i® v letu 2003 nadaljevala sodelovanje na področju 

Pomo*'nskih zavarovanj tudi pri mednarodnem projektu tehnične 
2Da a 23 države v Pohodu izvaja Ministrstvo za delo p^encija je tako na podlagi dolgoletnih ameriških izkušenj 
in n 

a n°va znanja, predvsem na področju izvajanja nadzora 
2a del 20rn'tl postopkov. V letošnjem letu je bila misija Ministrstva pa 

0 ^A na dveh delovnih obiskih v Republiki Sloveniji, enkrat 
2Da° '>reclstavniki Agencije obiskali misijo Ministrstva za delo 
nad V Ameriki' kjer so jim bili prikazani konkretni primeri nadzora 
Mini m Va'alci Pokojninskih načrtov. Meseca julija je v prostorih 
2av 

rstva za gospodarstvo potekalo predavanje o pokojninskem 
Age 

r°.Vaniu državnih uradnikov v ZDA, ki ga je organizirala 
Cl'a skupaj s predstavniki Ministrstva za delo ZDA. 

7.1 

°RUGE zadeve 

kadrovske zadeve in druge splošne 
2ADEVE 

ister C''a 'e v letu 2003 na novo zaPoslila devet delavcev (1 mag- 
de|a 

prava. 2 univ. dipl. prav., 3 univ. dipl. ekon., 1 univ. dipl. org. 
(2 " lnf°rmatik, 2 dipl. ekon. univ.,), medtem koje štirim delavcem 
pre 

a9-" univ. dipl. ekon., 1 univ. dipl. ekon., 1 univ. dipl. prav.) 
i«tu i delovno razmerje. Povprečno število zaposlenih v tem 1® bilo 37, s tem da je bilo konec leta zaposlenih 38 delavcev. 

izvai^ kadrovskih oziroma drugih delovnopravnih zadev, 
d6|a ,n'a aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem splošnih pogojev 
Posa Prava predlogov za naročanje blaga oziroma storitev, r
e^l rn®znih pogodb oziroma listin, vodenje evidenc, morebitne 

ra2|j.
rriac'ie ipd.), računovodskih opravil (vključno z izdajanjem 

*a i>n'h računov oziroma obračunov ter vlaganjem predlogov 
d0pQ|

WŠM. je Agencija sprejela tudi nekatere spremembe in 
orqa ?

ltv® splošnih aktov (Poslovnika Agencije, Pravilnika o notranji 
naro»!Zac'ii in sistemizaciji delovnih mest, Navodila o oddaji javnega Cl'a male vrednosti). 
V d 
Preni po'ovic' 'eta 2003 je Računsko sodišče Republike Slovenije 
Posa a'° Prav'lnost poslovanja Agencije tako s stališča izvajanja 
*8 d ?eznifl na|og Agencije kot tudi zagotavljanja splošnih pogojev 
s0di?'0vani® Agencije in izvrševanja finančnih načrtov. Računsko 

^® Republike Slovenije je ugotovilo, da je Agencija v letih 

2001 in 2002 v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s 
predpisi in tako izreklo pozitivno mnenje. 

Agencija je v letu 2003 prejela tudi prvi zahtevi za posredovanje 
informacij javnega značaja na podlagi ZDIJZ, kar je predstavljalo 
začetek izvajanja povsem novih nalog na tem področju. Agencija 
je obe zahtevi z odločbo zavrnila, zoper obe odločbi pa sta bili s 
strani prosilcev vloženi pritožbi. Zoper eno odločbo Pooblaščenca 
za dostop do informacij javnega značaja, ki je eni pritožbi ugodil, 
je v teku postopek sodnega varstva pred Upravnim sodiščem 
Republike Slovenije, kar je predhodno že opisano. O drugi pritožbi 
prosilca Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja 
še ni odločil. 

7.2 INFORMATIKA 

V letu 2003 je Agencija nadaljevala z razvojem oziroma nadgradnjo 
informacijskega sistema, tako na področju sistemske varnosti 
kakor tudi na področju avtomatizacije procesov in splošne 
informatizacije na področju delovanja Agencije. 

Za zagotovitev večje varnosti informacijskega sistema je bil na 
Agenciji posodobljen in izboljšan sistem »protivirusne« zaščite. 
Prav tako je bil uveden novejši, varnejšji in zmogljivejši sistem za 
zaščitno shranjevanje vseh pomembnih podatkov (»backup 
sistem"). 

Na področju zbiranja podatkov, ki jih udeleženci na trgu vrednostnih 
papirjev pošiljajo Agenciji, je bil dodelan nov računalniški sistem 
elektronskega poročanja prek internetnih povezav. Sistem je bilo 
treba prilagoditi zakonskim spremembam in ugotovljenim 
potrebnim spremembam za učinkovito poročanje. Na področju 
vzajemnih pokojninskih skladov je Agencija že začela z uvajanjem 
novega elektronskega poročanja. Predvideno je sicer testno 
obdobje, vendar se bodo ti podatki obravnavali kot pravi podatki 
poročanja ob dodatni kontroli glede na pogoje testnega obdobja. 
Na področju borznoposredniških družb so bili izvedeni novi testi, 
ob manjših spremembah pa se bo nov sistem poročanja začel 
uporabljati v letu 2004. Na področju poročanja investicijskih 
skladov se novo izdelani sistem elektronskega poročanja še 
prilagaja novi zakonodaji. 

Glede na vse večji obseg podatkov in informacij, ki jih Agencija 
mora obvladovati za kvalitetno delo in hitre odzive na trg 
vrednostnih papirjev, se je na Agenciji začela priprava nove 
zasnove informacijskega sistema. Sistem naj bi v najširšem smislu 
zaobjel informacije oziroma podatke, ki jih potrebuje za svoje delo 
Agencija. Poudarek je na digitalizaciji in računalniški povezavi 
vseh dokumentov na različnih področjih, ki se pojavljajo pri delu. 

Tudi v letu 2003 je Agencija dopolnjevala svojo podatkovno bazo 
s podatki o vseh poslih na organiziranem trgu in naprej razvijala 
iskalne algoritme za kontrolo trga vrednostnih papirjev. 

Agencija je v letu 2003 razvila tudi program za spremljanje vhodne, 
izhodne in interne pošte, ki upošteva posebnosti na področju 
delovanja Agencije. 

Agencija je tudi začela z novim projektom postavitve nove spletne 
strani Agencije. Projekt je v fazi nove vsebinske opredelitve, ki ga 
namerava Agencija predstaviti na spletnih straneh. Poudarek je 
na preglednejši, popolnejši in ažurnejši predstavitvi podatkov in 
informacij, ki jih Agencija posreduje javnosti. 

Sprejeto na 126. seji strokovnega sveta 30. 6. 2004. 

dr. Miha Juhart, l.r. 
predsednik strokovnega sveta 
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SEZNAM PODZAKONSKIH PREDPISOV, 
izdanih na podlagi ZISDU -1 

1. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter 
dokumentaciji; 

2. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi 
za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe 
za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je 
podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna 
opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov; 

3. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o 
prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov; 

4. Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih 
skladov; 

5. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi 
za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe 
za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti ali bodo 
imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 
skladov deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji 
v investicijske sklade po zakonu o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje; 

6. Sklep o dodatni dokumentaciji, na podlagi katere lahko Agencija 
za trg vrednostnih papirjev oceni vpliv spremenjene naložbene 
politike na obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada; 

7. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja 
in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi 
pravil upravljanja; 

8. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih 
kuponov oziroma delnic investicijskega sklada o prenosu 
upravljanja investicijskega sklada in o podrobnejši vsebini 
javne objave obvestila o prenosu upravljanja; 

9. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikov investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada o začetku likvidacije vzajemnega 
sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o 
začetku likvidacije vzajemnega sklada; 

10. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila delničarjem investicijske 
družbe o začetku likvidacije investicijske družbe in o 
podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije 
investicijske družbe; 

11. Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe; 
12. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic 

investicijske družbe; 
13. Sklep o okoliščinah in kriterijih, kdaj se šteje poslovanje 

investicijskega sklada za ogroženo; 
14. Sklep o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, 

postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma 
jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno zaustaviti 
odkup enot premoženja; 

15. Sklep o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev 
investicijskega sklada; 

16. Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi 
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje; 

17. Sklep o podrobnejših kriterijih in pogojih za ugotavljanje 
pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja; 

18. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe 
za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje 
o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za 
upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, 
investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih 
vlagateljev; 

19. Sklep o podrobnejši vsebini pravil o omejitvi nastanka j() 
interesov pri upravljanju premoženja dobro P 
vlagateljev in premoženja investicijskih skladov s stra 
za upravljanje; transaW 

20. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo an8m 
z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organi 
,rgu: , nia »videne« 21. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenj«* ° 
imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov; vsebini 

22. Sklep o vrstah in shemah računovodskih izkazov. g. 
prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upra >0]l 

23. Sklep o shemah letnih in polletnih računovodskih ^ 
investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s P gtavkv 

analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja P°0(jnOsti 
računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vr 
sredstev investicijskega sklada; 

24. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega 
oziroma polletnega poročila investicijskega sklada, ^ebjni 

25. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšemu obsegu ter za 
revizijskega pregleda in revizijskega poročila dru g3 
upravljanje in o podrobnejši vsebini povzetka revi 
letnega poročila družbe za upravljanje; vsebini 

26. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ^ 
revizijskega pregleda in revizijskega poročila investic j 
skiada; vs0bini 

27. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšemu obsegu '« nju 
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila o pos 

vzajemnega pokojninskega sklada; 
28. Sklep o naložbah investicijskega sklada; tožba"1' 
29. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z na 

investicijskega sklada; . drufbe 
30. Sklep o podrobnejših pravilih o obvladovanju tvegan] 

za upravljanje; |n za 
31. Sklep o podrobnejših pogojih za priznanje ind d0|0žev 

izključitev naložb na indeksni osnovi iz izračunavanja 
naložb investicijskih skladov; _na(Tia 

32. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu izdelave se 
povezanih oseb; . -pega 

33. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzaje 0 
sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske ^e- 
vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske . 

34. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali za 
čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega skla ■, 

35. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka r 
vzajemnega sklada; 

36. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzaje 
sklada; p0Kta 

37. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka Pr 

investicijske družbe; ciovnil1 

38. Sklep o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih In po jn 
dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravi 
investicijskih skladov, ki jih upravlja; . oS|ih 

39. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah m v 
skrbnika premoženja investicijskega sklada; e s 

40. Sklep o poročanju podružnice družbe za upray, nici a1' 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državi c Sla v 
tuji državi, in podružnice investicijskega sklada s sede 
Republiki Sloveniji, ki posluje v državi članici ali tuji dr 'j 

41. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev i 
objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu- 
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Agencija za trg 
vrednostnih papirjev 

POROČILO O STANJU NA TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

V LETU 2003 
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UVOD 

Na podlagi 292. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02, v nadaljnjem besedilu ZTVP -1) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) 
letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in 
razmerah na trgu vrednostnih papirjev. To je deseto letno poročilo. 

Njegov osnovni del je pripravljen na podlagi drugega odstavka 
292. člena ZTVP - 1 in obsega podatke o javnih ponudbah 
vrednostnih papirjev, trgovanju na organiziranih trgih vrednostnih 
papirjev s podatki o obsegu in sestavi prometa z vrednostnimi 
papirji, sprejetju vrednostnih papirjev na organizirani trg in trgovanju 
z vrednostnimi papirji zunaj organiziranih trgov vrednostnih 
papirjev. 

OSNOVNI PODATKI 

V letu 2003 je bilo na primarnem trgu javno ponujenih za 541,83 
milijarde SIT vrednostnih papirjev. Med njimi je bilo za 4,03 milijarde 
SIT vrednostnih papirjev podjetij in bank, kar je več kot leto poprej 
(3,04 milijarde SIT). Najpomembnejša izdajateljica je bila še vedno 
Republika Slovenija, saj je izdala za 537,80 milijarde SIT 
vrednostnih papirjev. 

Leta 2003 je bilo sedem prevzemov podjetij, kar je manj kot leto 
poprej (18). 

V letu 2003 se je število dolgoročnih vrednostnih papirjev, s katerimi 
se je trgovalo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, d. d., 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu Ljubljanska borza), znižalo na 

254 dolgoročnih vrednostnih papirjev na dan 31.12- 2003- ^ 
31.12. 2003 je bilo na borznem trgu 106 vrednostnih pap'H ^ 
tega 32 delnic in 74 obveznic, na prostem trgu P3 i8.J ^mic 
vrednostnih papirjev, od tega 104 delnice javnih družb, g 
pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljnjem (5eseC"'UbveZnic. 
delnic investicijskih družb (v nadaljnjem besedilu ID) in 18 od 

V letu 2003 je bil promet na organiziranem trgu za 29,3 % n^j-a|a 
v letu 2002. Skupna vrednost prometa je v letu 2003 z za 
340.2 milijarde SIT. Prometa z delnicami javnih družb je z 
149.3 milijarde SIT, z obveznicami za 129,7 milij3 0gnj'rni 
delnicami (P) ID za 60,8 milijarde SIT in s kratkor 
vrednostnimi papirji za 0,4 milijarde SIT. 

Indeks delnic SBI 20 je konec decembra 2003 znašal ^(£)(n 
točke in je bil nominalno za 17,7 % višji kot pred enim 
Indeks PIX se je v letu 2003 povečal za 23,5 %• 

Tržna kapitalizacija vseh vrednostnih papirjev na Ljubljanski ^ ^ 
je 31.12.2003 znašala 2.442 milijard SIT, kar je za 12,3 . n 31. 
31.12.2002. Tržna kapitalizacija vseh delnic na borzi je na pj 
12. 2003 znašala 1.339,7 milijarde SIT, ne upoštevaje de ^ 
ID, katerih tržna kapitalizacija je znašala 227 milil^||jjarde 
Kapitalizacija obveznic je konec leta 2003 znašala 875,3 m 
SIT. 

V letu 2003 se je močno znižala tržnost delnic, izraćuna
(S pa 

količnik med letnim prometom na trgu in tržno kapital'23 J gje 
zadnji dan obdobja, in sicer z 0,23 na 0,11. Tržnost obvezni h) 
v letu 2003 znižala z 0,16 na 0,15, tržnost delnic (poobla 
investicijskih družb pa z 0,35 na 0,27. 

Tabela 1: Osnovni podatki o organiziranem trgu 
31.12. 98 31. 12.99 31.12.00 31.12.01 31.12. 02 31.12. 03 

Tržna kapitalizacija (mrd SIT) 628 795 967 1.218 1.930 2.215 
Delež tržne kapitalizacije v BDP (%) 19,3 21,9 2',0 26,8 36,3 39,1"* 
Tržna kapitalizacija (P)ID (mrd SIT) 82 125 172 162 243,8 227,0 
SBI 20 (SBI) 1.706 1.806 1.808 2.152 3.340 3.932 
BIO 108,2 108,5 109,0 109,2 111,0 117,5 
PIX - 1.483 1.521 1.588 2.730 3.372 
Število vrednostnih papirjev 173 237 267 270 265 254 

Delnice, 122 180 197 193 172 162 
od tega delnice PID 30 46 44 37 29 18 

Obveznice 51 56 68 76 92 92 
Pokojninski bon 0 1 1 1 1 0 

Promet (mrd SIT)* 173 266 270 348,6 481,0 340,2 
Delež prometa v BDP (%) 5,3 7,3 6,7 7.7 9,0 6,0*** 
Tržnost delnic ** 0,28 0,30 0,21 0,28 0,23 0,11 
Tržnost obveznic 0,15 0,16 0,22 0,14 0,16 0,15 
Tržnost delnic (P)ID 0,12 0,43 0,37 0,34 0,35 0,27 

Opombe: * Promet od 1. 1. do 31.12. vsakega posameznega leta. 
** Pri tržnosti delnic v prometu in kapitalizaciji niso upoštevane delnice PID. 

*** Prva letna ocena BDP za leto 2003 (5.671 mrd SIT), vir Statistični urad Republike Slovenije 

Vir: Agencija 
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1 PODROČJE PRIMARNEGA TRGA 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN PREVZEMOV 

1,1 Javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji 
(Javni primarni trg) 

u 2003 je bila javno ponujena ena izdaja obveznic. 

Tabela 2: Javne ponudbe vrednostnih papirjev (VP) v letu 20 03 
Za p. 
It 

Izdajatelj VP Vrsta vrednostnega 
papirja 

Nominalna vrednost 
emisije 

1. Abanka Vipa, d. d., 
Ljubljana 

obveznica na ime 17.300.000 EUR 

Skupaj 4.029.384.520 SIT« 

Opomba: * Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu BS) na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir Agencija 

Tabela 3: Javni primarni trg v letih 1994-2003 (nominalna vrednost v mio SIT) 
Bančni VP VP drueih izdajateljev 

izdaja delnic izdaje dolžnrtkih 
VP 

izdaja delnic izdaje dotiniikiti 
VP 

Leto Št Nom. 
vred. 

št Nom. 
vred. 

Št Nom. 
vred. 

Št Nom. 
vred. 

Skupaj 

1994 6 5.600 5 3.480 0 0 I 4.000 13.080 
1995 5 632 7 4.509 3 373 2 703 6.217 
1996 2 865 8 7.809 1 314 1 724 9.712 
1997 0 0 5 8.163 2 324 1 1.000 9.487 
1998 0 0 3 3.080 1 66 I 2.000 5.146 
1999 0 0 3 3.317 1 779 3 2.706 6.802 
2000 0 0 4 9.313 1 450 1 2.000 11.763 
2001 0 0 1 2.154 0 0 0 0 2.154 
2002 0 0 1 3.038 0 0 0 0 3.038 
2003 0 0 1 4.029 0 0 0 0 4.029 
Skupaj 13 7.097 38 48.892 9 2.306 10 13.133 71.428 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan 
izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir: Agencija 

Tabela 4; Javni primarni trg v letih 1994-2003 (tržna vrednost v mio SIT) 
Bančni VP VP drueih izdajateljev 

izdaja delnic izdaje doliniikih 
VP 

izdaja delnic izdaje doliniikih 
VP 

Leto Št Tržna 
vred. 

Št Tržni 
vred. 

Št Trlna 
vred. 

Št Tržna 
vred. 

Skupaj 

1994 6 8.591 5 3.488 0 0 1 4.049 16.128 
1995 5 1.167 7 4.309 3 894 2 707 7.077 
1996 2 888 8 8.400 1 314 1 724 10.326 
1997 0 0 5 8.167 2 443 1 1.000 9.610 
1998 0 0 3 3.081 1 135 1 2.000 5.216 
1999 0 0 3 3.319 1 1.016 3 2.726 7.061 
2000 0 0 4 9.319 1 473 1 2.000 11.792 
2001 0 0 1 2.154 0 0 0 0 2.154 
2002 0 0 1 3.038 0 0 0 0 3.038 
2003 0 0 1 4.029 0 0 0 0 4.029 
Skupaj 13 10.646 38 49.304 9 3.275 10 13.206 76.431 

Opomba: Tržne vrednosti primarnih izdaj so izračunane na podlagi prodajnih cen, ki ne vključujejo 
količinskih popustov, obresti (revalorizacijskih in realnih), in so v primeru, da so vrednostni 
papiiji minirani v tuji valuti, preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan začetka javne 
ponudbe. 

Vir Agencija 
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Poleg izdajateljev, ki za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
potrebujejo dovoljenje Agencije, je vrednostne papirje javno 
ponudila še Republika Slovenija. Slednja za javno ponudbo ne 
potrebuje dovoljenja Agencije. 

V letu 2003 je Republika Slovenija izvedla 10 iavnl gSežniti 
obveznic, 52 dražb za zbiranje ponudb za nakup eno 
zakladnih menic, 12 dražb za zbiranje ponudb z akup 
trimesečnih zakladnih menic, 6 dražb za zbiranje ponudo za 
šestmesečnih zakladnih menic in 6 dražb za zbiranje P 
nakup dvanajstmesečnih zakladnih menic. 

Tabela 5: Javne ponudbe vrednostnih papirjev Republike Slovenije v letu 2003 
Vrednostni papir Izdaja št Razpisana vrednost 

emisije (v SIT) 
Vpisana oz. vplačana 
vred. emisije (v SIT)* 

Datum izdaje 

Kratkoročni vrednostni papirji 
enomesečne 
zakladne menice 

EZ87 5.010.000.000 3.1.2003 

EZ88 5.010.000.000 9.1.2003 
EZ89 5.010.000.000 16.1.2003 
EZ90 5.020.000.000 23.1.2003 
EZ91 5.000.000.000 30.1.2003 
EZ92 5.000.000.000 6.2.2003 
EZ93 5.000.000.000 13.2.2003 
EZ94 5.000.000.000 20.2.2003 
EZ95 5.010.000.000 27.2.2003 
EZ96 5.010.000.000 6.3.2003 
EZ97 5.000.000.000 13.3.2003 
EZ98 3.440.000.000 20.3.2003 
EZ99 5.010.000.000 27.3.2003 
EZI00 5.020.000.000 3.4.2003 
EZ101 5.010.000.000 10.4.2003 
EZ102 5.010.000.000 17.4.2003 
EZ103 5.000.000.000 24.4.2003 
EZ104 5.010.000.000 5.5.2003 
EZ105 5.020.000.000 8.5.2003 
EZI06 5.000.000.000 15.5.2003 
EZ107 5.040.000.000 22.5.2003 
EZ108 5.000.000.000 29.5.2003 
EZ109 5.000.000.000 5.6.2003 
eziio 5.000.000.000 12.6.2003 
EZU1 5.000.000.000 19.6.2003 
EZ1I2 5.010.000.0CC 26.6.2003 
EZ113 5.000.000.000 3.7.2003 
EZU4 5.000.000.000 10.7.2003 
EZ11J 5.010.000.000 17.7.2003 
EZ116 5.020.000.000 24.7.2003 
EZ1I7 5.010.000.000 31.7.2003 
EZ1I8 5.000.000.000 7.8.2003 
EZ119 5.010.000.000 14.8.2003 
EZI20 5.010.000.000 21.8.2003 
EZ121 5.000.000.000 28.8.2003 
EZ122 5.010.000.000 4.9.2003 
EZ123 5.010.000.000 11.9.2003 
EZI24 5.000.000.000 18.9.2003 
EZ125 5.020.000.000 25.9.2003 
EZI26 5.000.000.000 2.10.2003 
EZ127 5.010.000.000 9.10.2003 
EZ128 5.010.000.000 16.10.2003 
EZI29 5.020.000.000 23.10.2003 
EZI30 5.000.000.000 30.10.2003 
EZI3I 5.020.000.000 6.11.2003 
EZ132 5.010.000.000 13.11.2003 
EZ133 5.000.000.000 20.11.2003 
EZ134 5.010.000.000 27.11.2003 
EZ135 5.000.000.000 4.12.2003 
EZI36 5.000.000.000 11.12.2003 
EZ137 5.000.000.000 18.12.2003 
EZ138 5.030. JOO.OOO 29.12.2003 

trimeseCne 
zakladne menice 

TZ57 5.000.030.000 30.1.2003 

TZ58 5.000.010.000 27.2.2003 
TZ59 5.000.020.000 27.3.2003 
TZ60 5.000.000.000 24.4.2003 
TZ61 5.000.010.000 29.5.2003 
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TZ62 5.000.000.000 26.6.2003 
TZ63 5.000.010.000 24.7.2003 
TZ64 5.000.010.000 28.8.2003 
TZ65 5.000.020.000 25.9.2003 
TZ66 5.000.010.000 30.10.2003 
TZ67 5.000.010.000 27.11.2003 
TZ68 5.000.020.000 29.12.2003 

Šestmesečne 
zakladne menice 

SZ2I 5.000.000.000 27.2.2003 

SZ22 5.000.000.000 24.4.2003 
SZ23 5.000.010.000 26.6.2003 
SZ24 5.000.000.000 28.8.2003 
SZ25 5.000.000.000 30.10.2003 
SZ26 5.000.010.000 29.12.2003 

dvanajstmesečne 
zakladne menice 

DZ17 5.000.000.000 30.1.2003 

DZ18 5.000.000.000 27.3.2003 
DZ19 5.000.000.000 29.5.2003 
DZ20 5.000.000.000 24.7.2003 
DZ21 5.000.010.000 25.9.2003 
DZ22 5.000.020.000 27.11.2003 

skupaj kratkoročni vrednostni papirji 378JS0.200.000 

Dolgoročni vrednostni papiiji 
devetnajstletne 
obveznice 

RS49 29.788.960 EUR 29.788.960 EUR— 
6.870.043.153 SIT 

10.1.2003 

desetletne 
obveznice 

RS50 
1. izdaja 

61.281.800 EUR 18.216.800 EUR— 
4.216.795.717 SIT 

24.2.2003 

RS50 
2. izdaja 

43.065.000 EUR— 
10.044.596.870 SIT 

2.6.2003 

triletne 
obveznice 

RS51 
1. izdaja 

44.470.500.000 SIT 24.392.500.000 24.2.2003 

RS JI 
2. izdaja 

20.078.000.000 2.6.2003 

petletne 
obveznice 

RS52 
1. izdaja 

40.ooo.ooo.ooo srr 15.558.000.000 8.4.2003 

RS52 
2. izdaja 

24.442.000.000 16.7.2003 

petnajstletne 
obveznice 

RS53 
1. izdaja 

100.000.000 EUR 36.384.100 EUR— 
8.450.090.795 SIT 

8.4.2003 

RS53 
2. izdaja 

63.615.900 EUR— 
14.895.287.650 SIT 

16.7.2003 

Desetletne 
obveznice 

RS 54 
1.izdaja 

30.000.000.000 srr 30.ooo.ooo.ooo srr 15.10.2003 

Skupaj dolgoročni vrednostni papirji 158.947J14.185 
Skupaj kratkoročni in dolgoročni vrednostni papirji 537.797.514.185 

Opomba: * Navedeni so podatki o skupni nominalni vrednosti izdanih vrednostnih papiijev, vpisanih v 
centralni register Centralne klirinSko depotne družbe. 

•• Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan 
izdaje vrednostnega papirja. 

Vir: Agencija 
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Tabela 6: Javni primarni trg izdaj vrednostnih papirjev Banke Slovenije in 
  Republike Slovenije v letih 1997-2003 (nominalna vrednost v mio SIT) 

Vrednostni papirji 
Republike Slovenije 

Vrednostni papirji 
Banke Slovenije 

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dol eoročni 
Leto ŠL Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Skupaj 

1997 0 0 2 10.000 4 35.000 0 0 45.000 
1998 8 19.503 4 19.257 4 80.000 0 0 118.760 
1999 12 32.333 1 6.304 5 40.753 0 0 79.390 
2000 24 64.585 12 37.272 0 0 0 0 101.857 
2001 53 189.444 12 52.289 0 0 0 0 241.733 
2002 76 395.020 27 377.556 0 0 0 0 772.576 
2003 76 378.850 10 158.947 0 0 0 0 537.797 
Skupaj 249 1.079.735 68 661.625 13 155.753 0 0 1.897.113 

Vir Agencija 

1.2 Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev 

V primeru, da so ob izdaji vrednostne papirje kupili (dobili) vnaprej 
znani investitorji in javne ponudbe ni bilo, mora izdajatelj za 

organizirano trgovanje pridobiti dovoljenje Agencije. Po P 
omenjenega dovoljenja se lahko z vrednostnimi P®pir'da|a 11 
trgovati na organiziranem trgu. V letu 2003 je Agencija i 
dovoljenj za organizirano trgovanje. 

Tabela 7: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letu 2003 
Za p. 
h. 

Izdajatelj VP Vrsta vr. papirja Vrednost izdaje 

1. AKTIVA fNVEST, d. d., Ljubljana delnice na ime 775.110.000 SIT 

2. NARAVNI PARK TERME 3000, d. d., 
Moravske Toplice 

delnice na ime 322.601.000 SIT 

3. BTC, d. d., 
Ljubljana 

obveznice na ime 40.000.000 EUR — 
9.316.496.000 SIT 

4. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., 
Ljubljana 

obveznice na ime NLB9: 10.847.400.000 SIT 
NLB10: 10.824.300.000 SIT 
NLBtl: 26.326.000 EUR—6.140.989.674 SIT . 

5. PROBANKA, d. d., 
Maribor 

obveznice na ime 6.500.000 EUR —1.520.646.400 SIT 

6. MERKUR, d. d., 
Naklo 

delnice na ime 3.020.000.000 SIT 

7. FOND INVEST, d. d., 
Ljubljana 

delnice na ime 336.655.000 SIT 

8. BANKA CELJE, d. d., 
Celje 

obveznice na ime 10.000.000 EUR —2.350.736.000 SIT 

9. NOVA LJUBLJANSKA BANKA. d. d.. 
Ljubljana 

obveznice na ime 8.000.000.000 SIT 

10. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., 
Ljubljana 

obveznice na ime 11.733.500.000 SIT 

II. POSTNA BANKA SLOVENUE, d. d.. 
Maribor 

obveznice na ime 10.000.000 EUR —2.365.027.000 SIT 

Skupaj 67.553.461.074 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem teCaju BS na dan 
izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir: Agencija 
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Tabela 8: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letih 1994-2003 
(nominalna vrednost v mio SIT) 

Bančni VP VP drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžnilkih 

VP 
izdaja delaic izdaje dolžniikih 

VP 

Leto 
St Nom. 

vred. 
5t Nom. 

vred. 
St Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Skupaj 

1994 0 0 0 0 2 4.591 0 0 4.591 
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 0 0 1 542 0 0 1 3.096 3.638 
1997 0 0 2 1.828 4 7.655 1 2.079 11.562 
1998 0 0 2 901 6 13.238 0 14.139 
1999 0 0 2 5.643 5 5.696 1 2.172 13.511 
2000 1 531 2 4.000 3 7.424 1 1.034 12.989 
2001 0 0 4 9.877 0 0 0 9.877 
2002 0 0 5 17.862 4 5.427 1 953 24.242 
2003 0 0 6 53.783 4 4.454 I 9.316 67.553 
Skupaj 1 531 24 94.436 28 48.485 6 18.650 162.102 

Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan 
izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir Agencija 

3 ohl'a dovolienj za obvezno javno ponudbo za °akup in zbiranje pooblastilo po Zpre 

3,1 ponudbe za odkup vrednostnih papirjev 
e,u 2003 je Agencija izdala 8 dovoljenj za ponudbo za odkup. 

Tabela 9: Dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 2003 

Za p. 
it 

Prevzemnik Ciljna družba Način plačila UipeSnost/datum 
odločbe o uspeinosti 

1. PR1FO, podjetje za 
financiranje, d. d., Koper 

MODRA LINIJA HOLDING, d. d., 
Koper 

denar uspeina, 19.5. 2003 

ATENA P1D, pooblaščena 
investicijska družba, d. d., 
Ljubljana 

INTERTRADE ITS, d. d., Ljubljana denar uspeina, 4.6. 2003 

AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

PINUS TKI, d. d., Rače denar uspeina, 19.6.2003 

4. AKTIVA HOLDINGS B. V., 
Nizozemska 

AKTIVA INVEST, d. d., Ljubljana denar uspeina, 18. 8. 2003 

5. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

AKTIVA AVANT, finančna družba, 
d. d., Ljubljana 

denar uspeina, 27.11.2003 

POSLOVNI SISTEM 
MERCATOR, d. d., Ljubljana 

ŽIVILA KRANJ, d. d., Naklo denar uspeina, 20. 11.2003 

7. INTERTRADEITS, d. d., 
Ljubljana 

CERT1US INVEST. d. d., Ljubljana denar uspeina. 5. 12.2003 

8. SAVA d. d., Kranj NARAVNI PARK TERME 3000, 
d. d.. Moravske Toplice 

denar uspeina. 2.3.2004 

Vir: Agencija 
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Tabela 10: Prevzemi v letih 1998-2003 (v mio SIT) 

Leto Uspešni prevzemi Neuspehi prevzemi 
Število 

prevzemov 
Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna vrednost 
prevzemov 

Število 
prevzemov 

Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna vrednost 
prevzemov 

1998 0 0 0 2 2.505 6.157 
1999 8 8.513 13.928 l 1.451 3.483 
2000 10 10.891 31.573 0 0 0 
2001 14 24.362 119.951 0 0 0 
2002 18 34.061 290.953 0 0 0 
2003 7 6.258 17.098 0 0 0 
Skupaj 57 84.085 473.503 3 3.956 9.640 

Vir Agencija 

1.3.2 Izdaja potrdil o prejeti najavi zbiranja pooblastil 

Oseba ali več oseb, ki želijo na skupščini delniške družbe 
uresničevati glasovalno pravico na podlagi organizirano zbranih 
pooblastil, morajo o tem predhodno obvestiti Agencijo ter ji predložiti 
vzorec pooblastila. Agencija je v letu 2003 izdala 200 potrdil o 
prejeti najavi zbiranja pooblastil za glasovanje. 

1.4 Nejavni primarni trg 

V letu 2003 je Agencija prejela obvestilo o 74 nejavnih ponudbah 
vrednostnih papirjev. Za primarno nejavno prodajo vrednostnih 
papirjev ni treba izpeljati postopka javne ponudbe, zato tudi ni 
treba pridobiti dovoljenja Agencije. Z vrednostnimi papirji, izdanimi 
na podlagi nejavne ponudbe, se ne sme trgovati na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev niti jih kako drugače javno ponujati. 

V letu 2003 je Agencija izdala tri dovoljenja za prvo prodajo 
vrednostnih papirjev brez javne ponudbe. Gre za dovoljenje, ki 
ga Agencija izda v primeru, ko izdajatelj dokaže, da je izdaja 
namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitorjem, prve 
prodaje vrednostnih papirjev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, v 
primeru katerih 18. člen ZTVP -1 izdajateljem avtomatično dovoljuje 
izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. 

znašala 
Skupna nominalna vrednost 27 nejavnih izdaj cjeln'c^njf1 izdaj 
9.692 mio SIT. Skupna nominalna vrednost štirih ne|3 de|nic 
bančnih delnic je znašala 1.126 mio SIT, 23 n0iavnih«Z

raZiogiza 
podjetniškega sektorja pa 8.566 mio SIT. Najpogostejši arnjni 
izdajo delnic so bili: povečanje osnovnega kapitala s 
vložkom, povečanje osnovnega kapitala iz sre 6 o0jjtve in 

konverzije terjatev v delnice, izdaje delnic zaradi Pr'P 
investiranje novih razvojnih programov. 

h tpoa Izvedenih je bilo tudi 23 nejavnih ponudb obveznic, oa M
s)lUpna 

bančnih izdaj in dvanajst izdaj podjetniškega sek,or'fveZnic ie 

nominalna vrednost enajstih nejavnih izdaj bančnih o znic 
znašala 62.098 mio SIT, dvanajstih nejavnih izda) ^z|0g 
podjetniškega sektorja pa 15.506 mio SIT. Najp°g°s sreCjstev' 
za izdajo obveznic je bil zagotovitev dolgoročnih virov n0ni 
nadomestitev dolgoročnih virov ali pridobitev virov z n 
uresničevanja naložbene politike. 

Agencija je bila obveščena tudi o 15 izdajah kratkoročnih do^.^ 
vrednostnih papirjev, in sicer 12 izdajah komercialnl. ^pos1' 
izdajatelja iz podjetniškega sektorja v skupni nominalni is0v 
vseh izdaj 115,7 mio SIT in treh izdajah blagajniškin ^ 
izdajatelja iz podjetniškega sektorja v skupni nominalni 
5,4 mrd SIT. 

Tabela 11: Nejavne ponudbe vrednostnih papirjev v letih 1997-2003 
 (nominalna vrednost v mio SIT)    

Bančni VP VP drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolin ilkih 

VP 
izdaja delnic izdaj e doliniikih 

VP 
Leto Št Nom. 

vred. 
Št Nom. vred. Št Nom. 

vred. 
Št 

1
1

 

Skupaj 

1997 i 558 2 1.320 19 7.929 5 819 10.626 
1998 0 0 2 1.177 3 590 3 140 1.907 

1999 1 418 5 7.588 20 5.658 7 2.650 16.314 

2000 0 0 5 6.846 26 29.590 7 3.703 40.139 

2001 6 6.263 6 12.923 18 15.092 16 11.521 45.799 

2002 4 1.653 7 17.876 31 16.740 8 6.707 42.976 
2003 4 1.126 U 62.098 23 8.566 12 15.506 87.296 
Skupaj 17 10.018 38 109.828 140 84.165 58 41.046 245.057 

Vir. Agencija 

Wgflj S® 
za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanj0- (aV(ii 
vpisujejo podatki o izdajatelju in vrednostnem papinu- 
del registra za posameznega izdajatelja so tudi prospektz jj|$ 
ponudbo oziroma organizirano trgovanje, revidirana letna Pg|g 
in njihovi povzetki, polletna poročila in njihovi povzetki ter P 
o poslovnih dogodkih. 

1.5 Vodenje registrov in drugih javnih podatkov ter 
obvezne objave javnih družb 

1.5.1 Javni registri 

71. člen ZTVP -1 Agenciji nalaga vodenje registra izdanih dovoljenj 
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'^■2Objave podatkov o poslovanju javnih družb 

šta/i 
'avn^ dnižb se nenehno spreminja. Konec leta 2003 je 

vrprt„ status javne družbe po ZTVP - 1 156 družb izdajateljic Mn°stnih papirjev. 
^lQt p,** je Agencija prejela 147 revidiranih letnih poročil in 140 
1 2 'kov revidiranih letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 
fevid' 0 12. 2002. Stoštirideset javnih družb je povzetke ,ranih letnih poročil tudi objavilo. 

Porrtf v'6 A9enciia prejela 32 polletnih poročil in povzetkov polletnih 
32 j! lavnih družb za obdobje od 1.1. 2003 do 30.6.2003. Vseh 
LjubliVn'h. družb, katerih delnice so uvrščene v kotacijo na lanski borzi, je polletne poslovne rezultate tudi objavilo. 
Vl6( 

Pošlo S0 'avne družbe objavile 1.320 obvestil o pomembnih 
p*** dogodkih, Agencija pa je prejela tudi 187 obvestil o 
Prev> "Vatl kvalificiranega deleža v skladu z Zakonom o 
2pfe®mu (Uradni list RS, št. 47/97 in 56/99, v nadaljnjem besedilu 

sekundarni trg vrednostnih papirjev 

^ j 
Trgovanje, z vrednostnimi papirji na organiziranih 

|<jirnj?nCU leta 2003 je bilo skupaj 29 pooblaščenih udeležencev, 
'° dovoljenje Agencije oziroma Banke Slovenije za opravljanje 

poslov z vrednostnimi papirji, od katerih 2 v letu 2003 še nista 
pričeli s poslovanjem. Med pooblaščenci je 11 bank in 18 
borznoposredniških družb. Seznam pooblaščenih udeležencev 
je v Tabeli 15. 

2.1.1 Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani 
trg 

V borzno kotacijo so bile v letu 2003 sprejete obveznice Republike 
Slovenije z oznakami RS49, RS50, RS51, RS52, RS53 in RS54, 
nadalje obveznice BTC druge izdaje, obveznice NLB9, NLB10, 
NLB11, NLB12 in NLB13, obveznice Abanke Vipe sedme izdaje 
in obveznice Banke Celje sedme izdaje. Z borznega trga so bile 
izključene delnice družbe Lek (oznaki LEKA in LEKB), delnice 
Banke Vipe in delnice Banke Koper. Z borznega trga so bile 
izključene obveznice Republike Slovenije z oznakami RS4E, RSH 
(15. izdaja) in RSI (15. izdaja). Zapadle so obveznice Republike 
Slovenije osme, štirinajste, šestnajste, devetnajste in dvajsete 
izdaje, obveznice Probanke prve in druge izdaje, obveznice banke 
Nova KBM prve izdaje, obveznice SKB banke tretje izdaje in 
obveznice Slovenske razvojne družbe prve izdaje. 

Na prostem trgu se je začelo trgovanje s 15 delnicami podjetij, z 
eno obveznico, z dvema pooblaščenima investicijskima 
družbama in s štirimi investicijskimi družbami. S prostega trga so 
bile izključene delnice 14 podjetij, 13 pooblaščenih investicijskih 
družb in ena obveznica ter pokojninski bon. Zapadle so obveznice 
Name Ljubljana prve izdaje. 

STANJE 31.12.02 Delnice Obveznice ID PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 36 73 0 0 0 109 
Prosti trg 103 19 4 29 1 156 
Skupaj 139 92 4 29 1 265 

NOVI Delnice Obveznice ID PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 0 14 0 0 0 14 
Prosti trg 15 1 4 2 0 22 
Skupaj novi 15 15 4 2 0 36 

UMAKNJENI Delnice Obveznice ID PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 4 13 0 0 0 17 
Prosti trg 14 2 0 13 1 30 
Skupaj umaknjeni 18 15 0 13 I 47 

SPREMEMBA Delnice Obveznice ID PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg -4 1 0 0 0 -3 
Prosti trg I -l 4 -11 -1 -8 
Skupaj sprememba -3 0 4 -11 -1 -11 

STANJE 31.12. 03 Delnice Obveznice ID PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 32 74 0 0 0 106 
Prosti trg 104 18 8 18 0 148 
Skupaj 136 92 8 18 0 254 

Vir Ljubljanska borza, Agencija 
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2.1.2 Struktura in obseg prometa z vrednostnimi 
papirji na organiziranem trgu 

obveznicami (za 17,3 %), najbolj pa se je znižal promet z delnica 
javnih družb (za 46,4 %). 

Tabela 13: Obseg prometa z vrednostnimi papirji (VP) na organiziranem trgu 
Leto Obseg prometa (v mrd SIT) 

Delnice Obveznice (P)ID Pokoj, boni Dolgoročni VP Kratkoročni VP Skupaj 
1995 45,2 22,7 0,0 0,0 67,9 20,1 88,1 
1996 67,1 13,2 0,0 0,0 80,3 6,7 87,0 
1997 87,6 11,5 0.0 0,0 99,1 9,2 108,3 
1998 133,8 22,1 10,0 0,0 165,9 7,5 173,4 
1999 168,4 35,3 53,8 1,7 259,2 6,4 265,6 
2000 145,3 56,4 62.8 1,9 266,4 3,2 269,6 
2001 237,1 51,6 55,4 1.7 345,8 2,8 348,6 
2002 278,8 110,6 85,7 5,2 480,3 0,7 481,0 
2003 149,3 129,7 60,8 0,0 339,8 0,4 340,2 

Vir Ljubljanska borza 

V letu 2003 se je na organiziranem trgu povečal le promet z 

V strukturi obsega prometa so v letu 2003 obveznice pridobile 

V letu 2003 je bilo sklenjenih povprečno 1.373 poslov na trgovalni 
dan. Njihovo število se je v primerjavi z letom 2002 znižalo za 
25,1 %. V letu 2003 je bilo 341.802 poslov, v letu 2002 pa 452.805 
poslov. 

Povprečna dnevna vrednost sklenjenih poslov v letu 2003 je 
znašala 1,37 milijarde SIT, kar je za 29,8 % manj kot v letu 2002. 

15,1 strukturne točke, delež prometa z delnicami pa se je zn 

za 14,1 strukturne točke. 

Povprečna vrednost posameznega posla je v letu 2003 zn^2. 
0,99 milijona SIT, kar je za 0,07 milijona SIT manj kot v letu 

V letu 2003 je bilo največ sklenjenih poslov z delnica ^ 
(pooblaščenih) investicijskih družb (49,5 % delež), sledijo p° 
delnicami (41,8 % delež) in posli z obveznicami (8,7 % de® 

Tabela 14: Struktura prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu 
Leto Sestava prometa (v %) 

Delnice Obveznice (P)ID Pokoj, boni Kratkoročni VP Skupaj 
1995 51,4 25,8 0,0 0,0 22,8 100,0 
1996 77,1 15,2 0,0 0,0 7,7 100,0 
1997 80,9 10,6 0,0 0,0 8,5 100,0 
1998 nj2 12,7 5,8 0,0 4,3 100,0 
1999 63,4 13,3 20,3 0,6 2,4 100,0 
2000 53,9 20,9 23,3 0,7 1,2 100,0 
2001 68,0 14,8 15,9 0,5 0,8 100,0 
2002 58,0 23,0 17,8 M 0,1 100,0 
2003 43,9 38,1 17,9 0,0 0,1 100,0 

Vin Ljubljanska borza 
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Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 2003 

jan feb m ar maj jun jul avg sept okt nov dcc 

□ Delnice »Obveznice O ID OPID ■Kratk.VP 

Tabela 15: Obseg prometa članov Ljubljanske borze v letu 2003 
Čiio Borzni trg 

(v SIT) 
Prosti trg 

(v SIT) 
Slaiptj 
(»srn 

Delci čtant v 
skupnem prometu 

ABANKA VIPA 58.255.729.263 36.597.758.084 94.853.487.347] 13.94% 

PERSPEKTIVA BPD 75.051.014.561 7.352.324.137 82.403338.698 12.11% 

NLB 54.500.323.696 24.557.476.840 79.057.800.53^ 11.62% 

PROBAN KA 19.042334.129 19.310.179.684 38.352.513.813 5,64% 

POTEZA 16.951.173.685 17.654.739.700 34.605.913.385 5.09% 

SKB BANKA 27.110.168364 6335.790.730 33.445.959.094 4,92% 

[LIRIKA 16.653.387.460 16.449.523.251 33.102.910.711 4,86% 

MARIBORSKA BPH 21.457.346.436 7.964.625.055 29.421.971.491 4.32% 

FACTOR BANKA 17 981.655.350 10.051.991.151 28.033.646.501 4,12% 

PM&ABPD 15.697.664.753 10.085.549.I10 25.783.213.863 3.79% 

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 17.532.867.789 5.775.462.610 23.308.330.399 3.43% 

AC - BPH 7.882.094.183 10.507.963.230 18.390.057.413 2.70% 

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA 6.272.652.593 11.553.547.116 17.826.199.709 2.62% 

SZKB 7.994.647.418 9.561.658.862 17.556306.280 2,58% 

ARGONOS BPH 7.070.542.622 9.599.325.393 16.669.868.015 2.45% 

PUBLIKUM 9.191.764.829 7.058.924.896 16.250.689.725 2.39% 

GBD BPD 5.899.172.852 8.107.347.925 14.006.520.777 2,06% 

MEDVEŠEK PUSNIK 9.592.736.874 3.929.540.601 13.522.277.475 1.99% 

PFCINTERFIN 6.680.999.845 5.316.297.490 11.997.297.335 1,76% 

BANKA KOPER 8.054.919.588 2.835.277.852 10.890.197.440 1.60% 

CERT1US BPH 3.293.770.864 7.228.887.445 10.522.658.309 1.55% 

CELJSKA BPH 4.899.925.045 4.600.833.568 9.500.758.613 1.40% 

COGITO BIS B.H. 5.859.112.049 1.654.586.693 7.513.698.742 1.10% 
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6» Borzni trg 
(v sm 

Prtu ti irj 
(v srn 

Skupaj 
(v srn 

Detel Jlana v 
skupnem Dro metu 

MOJA DELNICA BPH 3.975.943.4IJ 3.099.773.163 7.075.716.576 1.04% 

VE RIT AS BH 1.413.001.722 2.180.199.184 3.593.200.90« 0.53% 

BPH 1.069.095.104 1.158.080.251 2.227.175.355 0,33% 

GORENJSKA BANKA 307.746.042 254.019.483 561.765.525 0.08% 

KDBPD* 0 0 a 0,00% 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK* 0 0 0 0.00% 

Skupaj 429.691.790.529 250.781.683.504 680.473.474.033 100.00% 
Opomba: * V letu 2003 še nista pričeli s poslovanjem. 
Vir Agencija 

2.1.3 Dejavnosti nerezidentov na organiziranem trgu trga zaradi prevzema družbe s strani švicarske družbe Nova 

Leto 2003 je zaznamoval umik delnic družbe Lek iz organiziranega 

Tabela 16: Promet (v mio SIT) in delež nerezidentov v prometu z delnicami na 
 organiziranem trgu     

Leto Celotni promet 
z delnicami 

Promet 
nerezidentov 

Delež 
nerezidentov, v % 

Neto nakupi 
nerezidentov 

1998 143.793 14.334 10,0 2.761 
1999 223.887 3.163 1.4 -2210 
2000 209.988 4.296 2,0 208 
2001 294.194 10.556 3,6 4.500 
2002 369.808 39.403 10,6 -11.895 
2003 210.171 11.916 5.7 521,2 

Vir: Banka Slovenije 

Delež nerezidentov v lastništvu slovenskih podjetij je konec opazneje povišal lastniški delež nerezidentov v investicijs 1 

decembra 2003 dosegel 5,91 %, kar je za 13,8 strukturne točke NFD 1 in v Mercatorju, znižal pa v Kolinski in v Krki. 
manj kot konec leta 2002. V letu 2003 se je med izbranimi podjetji 

Tabela 17: Lastništvo nerezidentov v izbranih podjetjih in investicijskih družbah 
Podjetje, ID Delež (v %) 

31.12. 2000 31.12.2001 31.12.2002 31. 12. 2003 
TS Ormož, d. d. 29,67 30,92 30,92 30,92 
Istrabenz, d. d. 25,13 25,17 25,20 25,58 
Droga, d. d. 23,09 20,59 19,34 19,73 
NFD 1. ID 27,33 0,16 0,06 4,51 
PS Mercator, d. d. 2,21 2,00 2,45 3,71 
Terme Čatež, d. d. 8,06 5,03 3.17 3,16 
Krka, d. d. 8,26 8,84 3,49 2,60 
Gorenje, d. d. 0,82 0,78 1.47 1,64 
Kolinska, d. d. 5,68 4,37 4,46 1,38 
Petrol, d. d. 1.81 0,89 0,49 1,29 
Triglav Steber I, d. d. 9,80 13,24 0,69 0,79 
Radenska, d. d. 0,11 0,16 0,19 0,22 
Luka Koper, d. d. 0,06 0,08 0,07 0,11 

Vir: KDD 
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Slika 2: Neto nakupi nerezidentov na organiziranem trgu in sprememba indeksa delnic 
SBI 20 v letu 2002 in v letu 2003 

-sprememba SBI20 

-neto nakupi nerezidentov na org. trgu 

Vir: BS, Ljubljanska borza 

Slika 3: Delež nerezidentov v tržni kapitalizaciji delnic na organiziranem trgu in vrednost 
indeksa delnic SBI 20 v letu 2002 in v letu 2003 

Vir: Ljubljanska borza 
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2.1.4. Poslovanje s svežnji 

V letu 2003 je bilo sklenjenih 1.220 poslov s svežnji, kar je za 21,5 
% manj kot v letu 2002 in za 19,3 % manj kot v letu 2001. V letu 
2003 je bilo sklenjenih poslov s svežnji za 176,3 milijarde SIT, kar 
je za 19,5 % manj kot v letu 2002 oziroma za 10,7 % manj kot v 
letu 2001. 

Vrednost poslov s svežnji je v letu 2003 predstavljala 51,8 % 
celotnega prometa na Ljubljanski borzi, v letu 2002 je isti kazalec 
znašal 45,5 %, v letu 2001 pa 56,6 %. Povprečna vrednost posla 

V letu 2003 je število poslov s svežnji, kjer je vrednost 
posameznega svežnja znašala od 30 milijonov SIT do 50 milijonov 
SIT, znašalo 408 in so predstavljali 33,4 % delež v številu vseh 
poslov s svežnji. V letu 2002 je bilo enakih poslov 521 in so 
predstavljali 33,5 % delež, v letu 2001 pa je bilo takih poslov 508 
in so imeli 33,6 % delež. 

V letu 2003 je število poslov s svežnji, kjer je vrednost 
posameznega svežnja znašala od 50 milijonov SIT do 100 milijonov 
SIT, znašalo 327 in so predstavljali 26,8 % delež v številu vseh 
poslov s svežnji. V letu 2002 je bilo enakih poslov 443 in so 
predstavljali 28,5 % delež, v letu 2001 pa je bilo takih poslov 486 
in so imeli 32,1 % delež. 

s svežnji je v letu 2003 znašala 144 milijonov SIT, kar jeza 

več kot v letu 2002 in za 9,9 % več kot v letu 2001. 
letu 20"' Glede na število poslov s svežnji so borzni člart v 10 z 

večino poslov s svežnji (69,1 % vseh poslov s svežnji) s ^ 
vrednostnimi papirji borzne kotacije, kar je več kot v le g 
(67, 4 %) in v letu 2001 (65,7 %). Glede na vrednostm^.^ 
poslov s svežnji so borzni člani v letu 2003 sklenili z vre goOŽ j® 
papirji borzne kotacije 68,9 % vseh poslov svežnji, v letu 
isti kazalec znašal 65,8 %, v letu 2001 pa 70,1 %• 

Tabela 18: Trgovanje s svežnji od 2001 do 2003 (ločeno po vrednosti poslov) 

Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
Razredi Število poslov Delež Število poslov Delež Število poslov Delež 
30 mio SIT 14 0,93% 6 0,39% 1 0,08% 
nad 30 mio SIT do 40 mio SIT 300 19,84% 328 21,09% 239 19,59% 
nad 40 mio SIT do 50 mio SIT 194 12,83% 187 12,03%| 168 13,77% 
nad 50 mio SIT do 60 mio SIT 155 10,25% 140 9,00%l 97 7,95% 
nad 60 mio SIT do 80 mio SIT 1691 11,18% 171 11,00% 105 8,61% 
nad 80 mio SIT do 100 mio SIT 162 10,71% 132 8,49% 125 10,25% 
nad 100 mio SIT do 200 mio SIT 267 17,66% 312 20,06% 243 19,92% 
nad 200 mio SIT do 500 mio SIT 204 13,49% 217 13,95% 191 15,66% 
nad 500 mio SIT do 1000 mio SIT 38 2,51% 52 3,34% 39 3,20% 
nad 1000 mio SIT 9 0,60% 10 0,64% 12 0,98% 
Skupaj 1.512 100,00%| 1.555 100,00% 1.220 100,00% 

Vir Agencija 

■ „rfidn"5' V letu 2003 je število poslov s svežnji, kjer je vi 
posameznega svežnja znašala nad 100 milijonov SIT, z -j 
485 in so predstavljali 39,7 % delež v štev:lu vseh poslov s sv ^ 
V letu 2002 je bilo enakih poslov 591 in so predstavlja1' ^ ^ 
delež, v letu 2001 pa je bilo takih poslov 518 in so imeli 3^ 
delež. 

2.1.5 Borzni indeksi 

Indeks delnic SBI 20 je 31. 12. 2003 dosegel vrednost 3.9^ 
točke in je bil za 17,7 % oziroma za 591,4 točke višji v Prirn vjpi 
z 31. 12. 2002. Najvišjo vrednost v letu 2003 in v svoji zg° .p 
nasploh je dosegel 5. decembra, in sicer 4.034,5 točke. Naj 
naraščal v novembru (za 7,8 %) in v septembru (za 7,5 *)■ 
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Slika 4: Slovenski borzni indeks v letu 2003 

Promet z delnicami na borznem trgu in hdeks SBI20 

<s> 
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Vir: Ljubljanska borza 

15 3 '® 'nđeksa delnic SBI20 se opravlja štirikrat na leto, in sicer 
Sfi, j« 5' 6->15- 9- in 15.12. Od 3. 2. 1997 se vrednost indeksa 
de|nic Np računa kot serija tržnih vrednosti izbrane košare 
'*ražs sestavni deli so kapitalizacije posameznih delnic, 
Prin, "e v tolarjih, popravljene s faktorjem, ki zagotavlja 
Posg 'IVOst med obdobji kljub vključevanju in izključevanju 
*a vkr 6fn'^ delnic> ki sestavljajo indeks. Redne delnice morajo 

Vel k v indeks SBI 20 izpolnjevati merila, ki se nanašajo 
p°Vp ' 0st tržne kapitalizacije izdaje delnic na dan revizije indeksa, 
apiika "° absolutno dnevno velikost prometa (brez svežnjev in 
Pred .z določeno izdajo delnic v zadnjih dvanajstih mesecih 
VrecJ) ®v'2ijo, povprečno število poslov (s svežnji in aplikacijami 
krilih đo'°^eno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih oziroma v 
Prom dvanajstih mesecih na trgovalni dan, vrednostni obrat 
PovPrJ 'brez svežnjev in aplikacij), razmerje med prometom in 
likvidn tržno kaP''alizacijo v obdobju na trgovalni dan (relativna 
PreSec.°st d®lnice). Delež posameznega izdajatelja ne sme 
SB|2q 0/0 kapitalizacije košare vseh delnic, ki sestavljajo 

Od dne 1. 4. 2003 so v indeks SBI 20 vključene delnice 15 družb: 
Krke, Petrola, Mercatorja, Pivovarne Laško, Intereurope, Gorenja, 
Save, Merkurja, Luke Koper, Istrabenza, Droge, Kolinske, Žita, 
Term 3000 in Kompasa MTS. 

Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Laspeyresov 
indeks trenutnih enotnih tečajev obveznic, vključenih v BIO, v 
primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v baznem obdobju. Pon- 
der je vrednost prometa s posamezno obveznico. Indeks se 
revidira štirikrat na leto, in sicer 15.3., 15.6., 15.9. in 15.12. Pogoji 
za vključitev obveznice v indeks so: vključitev obveznice v borzno 
kotacijo najmanj dvajset trgovalnih dni pred datumom revizije 
indeksa, čas zapadlosti obveznice je daljši od enega leta, 
trgovanje z obveznico je najmanj 40 % razpoložljivih trgovalnih 
dni v preteklem trimesečnem obdobju. 

Dne 31.12. 2003 so indeks BIO sestavljale štiri obveznice: RS53 
(z utežjo 51,66 %), RS50 (z utežjo 30,13 %), RS26 (z utežjo 
10,55 %) in RS29 (z utežjo 7,66 %). 

Vrednost indeksa obveznic BIO je konec leta 2003 znašala 117,3 
točke, to je za 5,7 % več kot leto poprej. 
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Slika 5: Borzni indeks obveznic v letu 2003 

Vir: Ljubljanska borza 

Indeks delnic (pooblaščenih) investicijskih družb (PIX) je 
Ljubljanska borza začela izračunavati 1. 2.1999. Revizije sestave 
indeksa PIX potekajo štirikrat na leto, in sicer 15. 3., 15. 6., 15. 9. 
in 15.12. Po reviziji 15.12.2003 ga je sestavljalo 15 delnic (P) ID: 
Triglav Steber I, NFD 1, Infond ID, KD ID, ID Maksima, Zlata 
Moneta 1, Atena PI D, Pomurska investicijska družba 1, Krona 
Senior, Arkada Ena, PID Zvon Dva, Modra Linija PID, PID Triglav 
Steber, Infond PID in PID Maksima. 

Indeks PIX je izračunan kot serija tržne kapitalizacije izbranih 
dvajsetih (pooblaščenih) investicijskih družb, zato je gibanje 
vrednosti indeksa PIX primerljivo z gibanjem indeksa SBI 20, ki 
se izračunava po enaki metodologiji (le da je upoštevana celotna 
tržna kapitalizacija delnic). Redne delnice (pooblaščenih) 

investicijskih družb morajo za vključitev v indeks PlX izP° 
merila, ki se nanašajo na: velikost tržne kapitalizacije 'zcla'®0|j|«)St 
na dan revizije indeksa, povprečno absolutno dnevno v 
prometa (brez svežnjev in aplikacij) z določeno izdajo ^ 
zadnjih dvanajstih mesecih pred revizijo, povprečno števi^dnP" 
(s svežnji in aplikacijami vred) z določeno izdajo delnic v |nj 
treh mesecih oziroma v zadnjih dvanajstih mesecih na y c|j), 
dan, vrednostni obrat prometa (brez svežnjev in aP'cjj0v 
razmerje med prometom in povprečno tržno kapita|iz 

obdobju na trgovalni dan (relativna likvidnost delnice). 

Indeks PIX je ob koncu leta 2003 znašal 3.372 točk in i® v 

2003 pridobil 23,5 % (v letu 2002 71,9 %). 

Slika 6: Borzni indeks (pooblaščenih) investicijskih družb v letu 2003 

Promet z delnicami inwsticijskihskladovin indeks PIX 

c? sS5 .<S> <S> 
f J? j* f ^ / # 

«?> o5 

& f & 

Vir: Ljubljanska borza 
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pijag'ansl<a borza izračunava pest panožnih indeksov (hrana in 
Podat' 'a' na^a in P'in' tr3nsPort. trgovina), katerih namen je 
Posa' 0snovne informacije o gibanjih tečajev delnic znotraj 
vSe panog. V posamezni panožni indeks so vključene 
kjpit ®. ne delnice z borznega in prostega trga, katerih tržna 
tolarj l2aciia delnice na dan revizije znaša vsaj dve milijardi 
Ni lJlin'malno povprečno število sklenjenih poslov z delnico 
***» v treh koledarskih mesecih pred revizijo indeksa pa 
se m 

1 vsai 1,5 posla na en razpoložljivi trgovalni dan, z delnico 
trgo J"a trgovati najmanj petdeset odstotkov vseh razpoložljivih 
d6lnj 

n'h dni v zadnjih treh mesecih pred revizijo indeksa in 
tr9ova? ,rri0ra uv|Pžčena na organizirani trg najmanj dvajset 

C*" SV0tovni indeksi delnic so v letu 2003 pridobili na 
W°sti' največ indeks NASDAQ 100, in sicer 49,12 %. Sledi 
US p®rformance lndex, ki je pridobil 37,08 %. Indeks NYSE 0 ie bil višji za 20,61 % in je presegel letno donosnost 

Na dan 31. 12. 2003 so bile v indeks hrane in pijače vključene 
delnice družb: Pivovarne Laško, Droge, Kolinske, Žita in Mipa. 
Indeks kemije so sestavljale delnice družb: Save, Heliosa in 
Cinkarne Celje. V indeks nafte in plina so bile vključene delnice 
družbe Petrola in Istrabenza, v indeks transporta pa delnice družbe 
Intereurope, Luke Koper in Aerodroma Ljubljana. Indeks trgovine 
so sestavljale delnice družb: Mercatorja, Merkurja, Salusa, 
Lesnine, Živil Kranj, Kompasa MTS in Slovenijalesa. 

Izmed panožnih indeksov je v letu 2003 dosegel najvišjo donosnost 
indeks nafte in plina (porast za 35,1 %). Sledi indeks transporta z 
32,5-odstotno donosnostjo, indeks trgovine z 19,4-odstotnim 
porastom ter indeks hrane in pijače s 13,1-odstotnim porastom. 
Indeks kemije je porasel za 8,3 %. 

slovenskega borznega indeksa SBI 20 (17,71 %). Izmed izbranih 
indeksov je najmanjšo donosnost dosegel indeks FT-SE 100 
(13,62 %). 

Slika 7: Panožni indeksi v letu 2003 
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Vir: Ljubljanska borza 
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Slika 8: Svetovni in slovenski indeksi delnic v letu 2003 

VVwkKBt indeksovvletu2003 

Vir: Wor1d Federation of Exchanges members 

2.1.6Tržna kapitalizacija vrednostnih papirjev na 
organiziranem trgu 

Tržna kapitalizacija vseh vrednostnih papirjev na borzi (cena 
vrednostnega papirja, pomnožena s številom vrednostnih papirjev, 
ki kotirajo na borzi) je konec leta 2003 znašala 2.442 mrd SIT, kar 
je za 12,3 % več kot v decembru 2002. Tržna kapitalizacija vseh 
delnic na borzi (pooblaščene investicijske družbe in investicijske 
družbe niso vključene) je konec decembra 2003 znašala 1.339,7 

mrd SIT in bila za 8,6 % višja kot konec decembra 2002. ^[C 
tržne kapitalizacije vseh delnic je posledica porasta tecaj^ je 
na Ljubljanski borzi. Tržna kapitalizacija vseh obveznic n 
konec decembra 2003 znašala 875,3 mrd SIT in bila P h, 
zaradi uvrstitve novih obveznic na organizirani trg z ^pjc 
višja kot konec decembra 2002. Tržna kapitalizacij zna§aia 
(pooblaščenih) investicijskih družb je konec leta 200 
227 mrd SIT, kar je za 6,9 % manj kot konec leta 200Z. 

Tabela 19: Tržna kapi talizac ija vred. papirjev na Ljubljanski borzi (v mio SIT) 
31.12.00 Dtlrf 

(*%) 
31.12.01 Delci 

<v%) 
31.12.02 Dele* 

(»%) 
31.12.03 Delci 

(v%) S
 

i o 0Q 808.009 70.98 985.291 71.40 1.533.214 71,44 1.696.123 69,46 
Delnice 579.44« 50,90 697.253 50.53 1.010.570 46,48 978.082 40,05 
Obveznice 228.563 20.08 288.038 20.87 542.644 24.96 718.041 29,40 
Prosti trs 158.«01 13,95 232.309 16.83 377.182 1735 S18J71 21,25 
Delnice 125.64« 11,04 152.735 11,07 222.537 10,24 361.601 14,81 
Obveznice 26.452 2J2 72.881 5.28 148.095 6,81 157270 6.44 
Pok. boni 6.703 0.59 6.693 0.48 6.550 0,30 0 0,00 
(P)ID 171.621 15.08 162-368 11.77 243.811 lUl 226.997 9,30 
Skupaj 1.138.431 100,00 1-379.968 100,00 2.174.207 100,00 2.441.991 100.00 

Vin Ljubljanska borza 
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2,17 Sektorska 
"ornj 

analiza vrednostnih papirjev 

2003 v vrednost delnic, ki so vpisane v KDD, se je konec leta 
SlT02 

Primeriavi s koncem leta 2002 povišala za 95.221 milijonov r°ma za 7,3 %. Nominalna vrednost obveznic, ki so vpisane 

v KDD, se je v letu 2003 povišala za 147.291 milijonov SIT oziroma 
za 15,2 %. Konec leta 2003 je bila nominalna vrednost delnic za 
25,6 % višja kot nominalna vrednost obveznic, konec leta 2002 
pa za 34,9 %. 

Tabela 20: Delnice, vpisane v KDD, po sektorjih izdajateljev in sektorjih imetnikov 

Izdajatelji Nefinan. 
družbe 

Banke Drugi 
finančni 

posredniki 

Pomožne 
finančne 

delavnosti 

Država Zavarovalnice Skupaj Deleži, 
v% Imetniki 

Nefinančne 
družbe 

279.325 14.064 85.651 798 0 9.128 388.966 27,77 

Banke 19.171 6.903 23.226 231 0 2.482 52.013 3,71 
Drugi finančni 
posredniki 

186.971 3.382 30.844 116 0 2.206 223.519 15,96 

Pomožne 
finančne dej. 

6.885 307 4.843 432 0 51 12.519 0,89 

Zavarovalnice 16.873 2.199 4.129 200 0 8.592 31.993 2,28 
Država 217.008 12.948 317 50 9.000 20.455 259.778 18,55 
Prebivalstvo 162.931 2.024 136.631 2.743 0 973 305.303 21,80 
Tujina 75.074 40.463 3.794 56 0 7.051 126.438 9,03 
Skupaj 964.238 8X290 289.435 4.626 9.000 50.939 1.400.529 100,00 

Vir Banka Slovenije 

Tabela 21: Obveznice, vpisane v KDD, po sektorjih izdajateljev in sektorjih 
 imetnikov obveznic na dan 31.12. 2003 (v mio SIT, po nom. vred.) 
Izdajatelji Nefinan. 

družbe 
Banlu Drugi 

finančni 
posredniki 

Pomožne 
finančne 

dejavnosti 

Država 
 ,   - 
Zavarovalnice Skupaj Deleži. 

v% Imetniki 

Nefinančne 
družbe 

8.983 26.268 414 461 19.515 2.612 58.253 5X3 

Banke 1.769 20.337 442 681 454.355 3.313 480.896 43,15 
Drugi finančni 
posredniki 

3.023 18.530 226 186 29.094 1.974 53.033 4,76 

Pomožne 
finančne dei. 

17 293 0 0 X833 3 3.146 0X8 

Zavarovalnice 4.476 46.089 1.944 1.129 225.372 1.881 280.891 25,20 
Država 2.644 22.887 101 214 37.702 414 63.962 5,74 
Prebivalstvo 2.143 5.428 143 46 132.641 795 141.196 12,67 
Tujina 5X88 2.929 39 0 24.946 0 33.202 X98 
Skupaj 28J42 14X760 3.309 2.716 926.459 10.993 1.114.579 100.00 

Vin Banka Slovenije 

2.1.8 

d 
2na$a ^ese,ih delnic, s katerimi se je največ trgovalo v letu 2003, 

®2,25 % celotnega prometa z delnicami, v letu 2002 pa je 

2|ranem trgu 
vrednostni papirji na bil 69,48 %. To pomeni, da je koncentracija prometa z desetimi 

najprometnejšimi delnicami znižala. Največ prometa je bilo z 
delnicami Krke, Petrola in Mercatorja. Med delnicami niso 
upoštevane delnice (P)ID. 
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Zap.it Delnica Promet (v SIT) Delež v skupnem 
prometu delnic*(v %) 

Tržnost** 

1. Krka 25.810.541.230 17,28 0,14 
2. Petro 1 13.246.854.278 8,87 0,11 
3. Mercator 12.239.740.687 8,20 0,12 
4. Gorenje 8.913.999.997 5,97 0,15 
5. Pivovarna Laško 8.460.356.036 5,67 0,13 
6. Helios 6.228.701.246 4,17 0,21 
7. Kolinska 5.586.172.058 3,74 0,30 
8. Luka Koper 4.465.160.559 2,99 0,09 
9. Lesnina 4.248.785.532 2,85 0,29 
10. Intereuropa 3.758.074.956 2,52 0,09 

Skupaj 92.958.386.579 62,25 0,14 
Druge delnice 56.368.652.268 37,75 0,09 
VSE DELNICE I49J27.038.847 100,00 0,11 

Opombi: * Brez delnic (P)ID. 
** Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papirjem in njegovo 

kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vir. Ljubljanska borza, Agencija 

Med desetimi najprometnejšimi obveznicami je bilo v letu 2003 
devet obveznic Republike Slovenije s 33,11 % deležem v celotnem 
prometu z obveznicami. Deset najprometnejših obveznic je 
predstavljalo 48,28 % vsega prometa z obveznicami, v letu 2002 
je bil ta delež 64,79 %, kar pomeni, da se je koncentracija prometa 

z obveznicami močno znižala. Najprometnejši sta bil' 0 ^jice 
Slovenske odškodninske družbe druge izdaje in . 
Slovenije triinpetdesete izdaje, s katerima je bilo ustvarje 
% prometa z obveznicami. 

Tabela 23: Deset najprometnejžih obveznic na organiziranem trgu v letu 2003 
Za p. št Obveznica Promet (v SIT) Delež v skupnem 

prometu obveznic (v •/•) 
Tržnost* 

1. Slov. odškod. družba 2. izdaja 19.678.339.629 15,17 0,15 
2. Republika Slovenija 53. izdaja 15.177.950.851 11,70 0,61 
3. Republika Slovenija 39. izdaja 10.113.037.730 7,80 0,34 
4. Republika Slovenija 50. izdaja 7.130.471.968 5,50 0,47 
5. Republika Slovenija 38. izdaja 6.799.472.972 5,24 0,26 
6. Republika Slovenija 54. izdaja 5.776.975.822 4,45 0.18 
7. Republika Slovenija 48. izdaja 5.503.077.163 4,24 3,68 
8. Republika Slovenija 51. izdaja 4.382.701.396 3,38 0,09 
9. Republika Slovenija 41. izdaja 4.201.514.015 3.24 0,33 
10. Republika Slovenija 35. izdaja 3.543.387.917 2,73 0,23 

Skupaj 62.628.589.834 48,28 0,19 
Druge obveznice 67.088.723.990 51,72 0,12 
VSE OBVEZNICE 129.717J13.824 100,00 0,15 

Opombi: * Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papitjem in njegovo 
kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vir Ljubljanska borza. Agencija 

V letu 2003 je bilo z desetimi najprometnejšimi delnicami (P) ID 
opravljeno za 71,4 % vsega prometa z delnicami (P) ID, kar je 
manj kot v letu 2002 (73,6 %). Veliko koncentracijo prometa se 

a 
lahko pripiše odločilnemu vplivu velikosti na obseg trgo ^ 
prometu je izstopala investicijska družba Triglav Steber 
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Tabela 24: Deset najprometne. 
Zap.it (P)ID Promet v SIT Delež v skupnem 

prometu delnic (P)ID 
(v %) 

Tržnost* 

I. Triglav Steber I, ID 13.488.364.821 22,17 0,32 
2. NFD l, investicijski sklad 6.197.130.276 10,19 0,16 
3. Zlata Moneta I, ID 3.817.218.673 6X1 0,27 
4. Krona Senior 3.459.473.022 5,69 0,40 
5. KD ID 3.046.432.640 5,01 0,21 
6. PID Zvon Ena 2.881.163.183 4,74 0,14 
7. ID Maksima 2.817.014.604 4,63 0,18 
8. NFD 2 PID 2.627.856.428 4,32 0,14 
9. PID Zvon Dva 2.607.393.477 4,29 0,35 
10. Infond ID 2.516.794.924 4,14 0,15 

Skupaj 43.458.842.048 71,43 0,22 
Druge delnice (P)ID 17.385.432.309 28,57 0,59 
VSE DELNICE (P)ID 60.844.274.357 100,00 0,27 

Opomba: * Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papiijem in njegovo 
kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vir: Ljubljanska borza, Agencija 

trga"2 vrednostn'mi Papirji zunaj organiziranega 

Porodniške družbe in banke morajo Agenciji sporočati 
°rgani 

6 0 vseh poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo zunaj 
Poslov 'rane9a tr9a-v letu 2003 ji je bilo sporočeno 16.062 takih 
k°t v | J skupni vrednosti 403,6 milijarde SIT, to je za 57,3 % več 
°rgan| u 2002. V letu 2003 so posli z vrednostnimi papirji zunaj 
,r9u ijrane9a 'rga pomenili 118,6 % prometa na organiziranem 

' 9,0 Poprej pa 56,7 %. 

V letu 2003 sta se znižala delež in obseg prometa z delnicami 
podjetij. V letu 2003 so delnice podjetij predstavljale 20,4 % 
celotnega prometa zunaj organiziranega trga, v letu 2002 pa 33,8 
%. 

Delež vseh obveznic v skupnem prometu zunaj organiziranega 
trga se je v letu 2003 znižal na 7,9 %, v letu 2002 pa je njihov 
delež znašal 10,3 %. 

V letu 2003 se je promet s kratkoročnimi vrednostnimi papirji 
zunaj organiziranega trga močno povišal, in sicer za 101,9 %. 

Tabela 25: Promet s posli zunaj organiziranega trga po letih 2000-2003 (v SIT) 
Vrsta vrednostnega papirja Uto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Uto 2003 
delnice 143.568.615.292 106.949.725.801 86.703.027.457 82.160.524.781 
obveznice 20.682.107.081 15.013.588.971 26.525.155.864 31.863.007.894 
kratkoroini vp 7_281.84I.997 19.228.443.335 143.409.022.095 289.611.135.638 
SKUPAJ 171.532.564.370 141.191.758.107 256.637.205.416 403.634.668.313 

Vir: Agencija 

Tabela 26: Število poslov znnaj organiziranega trga po letih 2000-2003 
Vrsta vrednostnega papirja Uto 2000 Uto 2001 Uto 2002 Uto 2003 
delnice 41.367 30.769 18.864 14.371 
obveznice 712 726 1.176 446 
kratkoročni vp 30 124 611 1.245 
SKUPAJ 42.109 31.619 20.651 16.062 

Vir: Agencija 
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2.3. Kapitalska ustreznost borzno posredniških družb 

Borzno posredniška družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga 
z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je 

2.4. Kapitalska izpostavljenost borzno posredniških 
družb 

Izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne osebe 
je vsota vseh terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti 
naložb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih 
deležev borzno posredniške družbe v tej osebi. Izpostavljenost 
borzno posredniške družbe do posamezne osebe in s to osebo 
povezanih oseb ne sme presegati višine 25 % kapitala borzno 
posredniške družbe. 

2.5. Likvidnost borzno posredniških družb 

Borzno posredniška družba mora gospodariti z viri in naložbami 
tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele 

izpostavljena pri opravljanju teh storitev. Kapi' ® n0„siT 
posredniške družbe ne sme biti nikoli manjši od 150 ml' jba ne 
oziroma od 25 milijonov SIT, če borzno posredniška opraV|ja 
opravlja dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji in n 
storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa. 

Velika izpostavljenost borzno posredniške ' osebe 
izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamez ^j)a|a 
in s to osebo povezanih oseb, ki presega višino 10 ° noSti 
borzno posredniške družbe. Vsota vseh velikih izpos ^ vjgjn0 
borzno posredniške družbe ne sme presegati 800 
kapitala borzno posredniške družbe. 

niši obveznosti. Borzno posredniška družba dosega naJm®. ' ^ruŽ"8 

likvidnosti, če količnik likvidnosti borzno posrednis 
znaša vsaj 1. 

Tabela 29: Količniki likvidnosti borzno posredniških družb (povprečje) 

31. 12.2002 31.12.2003 Indeks 

KOLIČNIKI LIKVIDNOSTI 4,90 7,27 148,37 

Vir Agencija 

Tabela 27: Kapitalska ustreznost borzno posrednižkih družb (povprečje) 
Povprečna kapitalska ustreznost BPD 

31. 12.2002 31. 12. 2003 
VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV 147,5 mio SIT 160,4 mio SIT 
KAPITAL 393,6 mio SIT 445,4 mio SIT 
KAP. ZAHTEVA ZA STROSKE 38,5 mio SIT 50,1 mio SIT 
VSOTA KAP. ZAHTEV / 
KAPITAL 

0,37 0,36 

Vin Agencija 

Tabela 28: Razmerje med vsoto velikih izpostavljenosti in kapitalom (povprečje) 

31. 12. 2002 31. 12. 2003 Indeks 

VSOTA VELIKIH IZPOSTAVLJENOSTI 
/ KAPITAL 

129,9 114,5 88,14 

Vir Agencija 
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3 
INVESTITORJI in njihove naložbe na trgu 
VREDNOSTNIH papirjev 

1 ^a|ožbe investitorjev na domačem trgu 
V|,ednostnih papirjev 

J. 

C;r6dnos< naložb Prek pooblaščenih udeležencev se je v 
®lede pove^ala za 319,2 milijarde SIT oziroma za 19,9 %. 
2003 2 'et0 2002 se i® dinamika ras,i skupnih naložb v letu 
da Se

2nižala. saj so 2002 naložbe porasle za 50 %. Podatki kažejo, 
r^li{ '9 vredn°st naložb po posameznih segmentih povečevala 
Po-"°- Najbolj so v letu 2003 porasle naložbe investitorjev na 

kovanju, in sicer za 23,9 %. 

Naložbe pooblaščenih udeležencev so se v letu 2003 povišale 
za 7,1 % in vrednostno pomenijo 19,8 % skupnih naložb ob koncu 
leta 2003 oziroma 2,4 strukturne točke manj kot leto poprej. 
Naložbe strank na gospodarjenju so konec leta 2003 v skupnih 
naložbah znašale 2 % oziroma 0,1 strukturne točke manj kot leto 
poprej. Naložbe na posredovanju so v letu 2003 porasle za 23,9 
% in so v skupnih naložbah ob koncu leta 2003 pomenile 78,2 % 
delež, kar je za 2,5 strukturne točke več kot leto poprej. 

V letu 2003 se je število strank pooblaščenih udeležencev znižalo 
za 14,3 %, v letu 2002 pa se je povečalo za 58,8 %. Število strank 
na gospodarjenju se je v letu 2003 povečalo za 8,6 %, njihov 
delež v celotnem številu strank pa se je z 1,0 % v letu 2002 
povišal na 1,3 % v letu 2003. 

Tabela 30: Naložbe na trgu vrednostnih papirjev v letih 1995-2003 
Stanje na 

dan 
Lastne 
naložbe 

Gospodarjenje Posredovanje Skupaj 

(mrd SIT) (mrd SIT) SL strank (mrd SIT) it strank (mrd SIT) št strank 
0L 01. 1995 36,3 8,2 890 30.2 7.496 74,7 8.386 
01.01. 1996 36,7 9,1 903 31,5 4.686 77,3 5.589 
31. 12.1997 77,7 9,9 721 199,4 48.955 287,1 49.676 
31. 12. 1998 108,9 13,1 860 416,5 63.630 538,6 64.490 
31. 12. 1999 116,9 19,2 1.356 516,9 103.436 653,0 104.792 
31. 12.2000 230,5 21,1 1.098 572,3 103.363 823,9 104.461 
31. 12. 2001 303,1 18,2 975 749,9 119.842 1.071,2 120.817 
31. 12. 2002 356,7 34,5 1.940 1.215,6 189.949 1.606,8 191.889 
31. 12.2003 381,9 38,1 2.108 1.506,0 162.262 1.926,0 164.370 
Vin Agencija 

dfijjL0131 so ločeno prikazane naložbe prek borznoposredniških 
Vr6dn n ^ank z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z 
Pf6k °s,n'mi papirji na dan 31. 12. 2003. Delež skupnih naložb 
v$eh anćnih pooblaščenih udeležencev v skupnih naložbah prek 
naiojr°

blaščenih udeležencev je bil 61,1 %, a se je po segmentih 
p0o. 29,0 razlikoval. Med lastnimi naložbami je teh prek bančnih 
g0s 

aščenih udeležencev 96,6 %, med naložbami na 
°darjenju 63,7 % in na posredovanju 52 %. Delež strank 

prek bančnih pooblaščenih udeležencev med vsemi strankami v 
segmentu gospodarjenja znaša 55,8 %, med strankami na 
posredovanju pa 35,5 %. 

Konec leta 2003 so bile naložbe v tržne vrednostne papirje za 
163,4 % višje kot naložbe v netržne vrednostne papirje, konec 
leta 2002 pa so naložbe v tržne vrednostne papirje za 24,7 % 
presegale naložbe v netržne vrednostne papirje. 
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Tabela 31: Pregled strank in njihovih naložb prek borzno posredniških dražb 
in bank na dan 31.12.2003 

Borzno posredniške družbe 
Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 9.452 11.215 530.169 550.836 

Delnice 8.736 10.768 481.322 500.826 
Obveznice 716 447 47.751 48.914 
Kratkoročni vred. pap. 0 0 1.096 1.096 

Netržni vrednostni papirji 3.385 1.606 174.219 179.210 
Delnice 3.225 1.593 169.196 174.014 
Obveznice 20 13 3.736 3.769 
Kratkoročni vred. pap. 140 0 1.287 1.427 

Kuponi vzajemnih skladov 68 0 0 68 
Denar in depoziti 0 1.041 18.901 19.942 
SKUPAJ 12.905 13.862 723.289 750.056 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 218.254 19*967 584.799 823.020 

Delnice 57.983 7.553 494.676 560.212 
Obveznice 159.772 12.414 80.111 252.297 
Kratkoročni vred. pap. 499 0 10.012 10.511 

Netržni vrednostni papirji 150.771 921 190.764 342.456 
Delnice 17.066 789 133.040 150.895 
Obveznice 113.921 132 41.949 156.002 
Kratkoročni vred. pap. 19.784 0 15.775 35.559 

Kuponi vzajemnih skladov 0 422 24 446 
Denar in depoziti 0 2.965 7.127 10.092 
SKUPAJ 

369.025 24.275 782.714 1.176.014 

Pooblaščeni udeleženci »kupa j 
Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Tržni vrednostni papirji 227.706 31.182 1.114.968 1.373.856 
Delnice 66.719 18.321 975.998 1.061.038 
Obveznice 160.488 12.861 127.862 301.211 
Kratkoročni vred. pap. 499 0 11.108 11.607 

Netržni vrednostni papirji 154.156 2.527 364.983 521.666 
Delnice 20.291 2.382 302.236 324.909 
Obveznice 113.941 145 45.685 159.771 
Kratkoročni vred. pap. 19.924 0 17.062 36.986 

Kuponi vzajemnih skladov 68 422 24 514 
Denar in depoziti 0 4.006 26.028 30.034 
SKUPAJ 381.930 38.137 1.506.003 1.926.070 

Vir Agencija 
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Tabela 32: Število strank prek pooblaščenih udeležencev na dan 31. 12. 2003 

Borzno posredniške družbe 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 774 100.484 101.258 
Pravne osebe 158 4.116 4.274 
SKUPAJ 932 104.600 105.532 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papir i 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 1.054 55.165 56.219 
Pravne osebe 122 2.497 2.619 
SKUPAJ 1.176 57.662 58.838 

Pooblažčenl udeleženci skupaj 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 1.828 155.649 157.477 
Pravne osebe 280 6.613 6.893 
SKUPAJ 2.108 162.262 164.370 
Vir: Agencija 

Tabela 33: Število strank na dan 31.12. 2002 in 31.12.2003 

Gospodarjenje 
31. IX 2002 31.12. 2003 

Število Delež (v %) Število Delež (v %) 
Število strank 1.940 100,0 2.108 100,0 

Fizične osebe 1.629 84,0 1.828 86,7 
Pravne osebe 311 16,0 280 13,3 

Posredovanje 
31.12.2002 31. 12. 2003 

Število Delež (v •/.) Število Delež (v %) 
Število strank 189.949 100,0 162.262 100,0 

Fizične osebe 183.2041 96.4 155.649 95,9 
Pravne osebe 6.745 3,6 6.613 4,1 

SKUPAJ 
31.12. 2002 31.12. 2003 

Število Delež (v %) Število Delež (v •/.) 
Število strank 191.889 100,0 164.370 100,0 

Fizične osebe 184.833 96,3 157.477 95,8 
Pravne osebe 7.056 3,7 6.893 4,2 

Vir Agencija 
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Iz tabele 34 sta razvidni vrednost in sestava naložb prek 
pooblaščenih udeležencev na dan 31. 12. 2002 in 31. 12. 2003. 
Konec leta 2003 je bilo od vseh naložb 72 % v delnicah, od tega 

76,6 % v delnicah, uvrščenih na organizirani trg. ^e'®f teaa 65.3 
v vseh naložbah je konec leta 2003 znašal 23,9 %. °° u 
% v obveznicah, s katerimi se trguje na organiziranem 

Tabela 34: Vrednost in sestava naložb prek pooblaščenih udeležencev 
Lastne natoibe 

31.12. 2002 31. 12.2003 
Vrednost (v nlijonih SIT) Vrednost Deki (v %i Vrednosti DHei (v %) 

frlni vrednostni papirji 159.352 44.67 227.706 59.62 
Delnice 42.532 11.92 66.719 17.47 
Obveznice 116.820 32.75 160.488 42.02 
Kratkoročni vred. pap. 0 0,00 499 0,13 

Netrtni vrednostni papigi 197.320 55.31 154.156 40,36 
Delnice 40.735 11.42 20.291 5 JI 
Obveznice 121.411 34.03 113.941 29.83 
Kratkoročni vred. pap. 35.174 9.86 19.924 5.22 

\
 

I
 59 0.02 68 0.02 

Denar in depoziti 0 0,00 0 0.00 
SKUPAJ 354.731 100.00 381.930 100,00 

Vrednost (v enUjonih SIT) 

Gospodarjenje 
31.12. 2002 31.12.2003 

Vrednost Detel (v %] Vrednost Delci (v %) 
rrfni vrednostni papirji 20.217 58.62 31.182 81.76 

Delnice 12.937 37.51 18.321 48.04 
Obveznice 7.280 21.11 12.861 33.72 
Kratkoročni vred. pap. 0 0.00 0 0.00 

NetrtnJ vrednostni papiiji 10.380 30.10 2.527 6,63 
Delnice 8.644 25.06 2.382 6.25 
Obvenuce 1.667 4.83 145 0.38 
Kratkoročni vred. pap. 69 0.20 0 0,00 

Kuponi vzajemnih skladov 461 1.34 422 1.11 
Denar in depoziti 3.446 9.99 4.006 10.50 
SKUPAJ 34.487 100.00 38.137 100,00 

Vrednost (v adU)onih SIT) 

Posredovanje 
31.12. 2002 31. 12. 2003 

Vrednost Dete* (v Vredneet Delek (v %) 
Frlni vrednostni papirji 708.271 58,27 1.114.968 74,03 

Datnics 624.297 31-36 975.998 64.81 
Obveznice jI 83.974 6.91 127.862 8,49 
Kratkoročni vred. pap. 0 0.00 11.108 0.74 

Metrtni vrednostni papirji 504.292 41.49 364.983 24.24 
Delnice 417.821 34.37 302.236 20,07 
Obveznice 59.933 4.93 45.685 3.03 
Kratkoročni vred. pap. 26.538 2.18 17.062 1.13 

Kuponi vzajemnih skladov 23 0.00 24 0.00 
Denar in depoziti 2.986 0.25 26.028 1.73 
SKUPAJ IJtSJTl 100.00 1304.003 100,00 

Vrednost (v milijonih SIT) 

SKUPAJ 
31.12.2002 31.12. 2003 

i t Delci (v %] Vrednost Delci (v %) 
Irfni vrednostni paptrji 887.840 55,26 1.373.856 7IJ3 

Delnice 679.766 42 JI 1.061.038 55.09 
Obveznice 208.074 12.95 301.211 15.64 
Kratkoročni vred. pap. 0 0,00 11.607 0.60 

i 

:o 1 1 

1
 711.992 44 JI 521 666 27.08 

Delnice 467.200 29,08 324.909 16.87 
Obveznice 183.011 11J9 159771 8J0 
Kratkoročni vred. pap. 61.781 3.84 36.986 1.92 

Kuponi vzajemnih skladov 543 0.03 514 0.03 
Denar in depoziti 6.432 0.40 30 034 IJ6 
SKUPAJ || 1.604.789 100.00 1.926.070 100.00 

Vir Agencija 
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^žb0 investitorjev na tujih trgih vrednostnih 

Zakon o h 
tuje vrnH l2nern poslovanju dopušča neomejeno vlaganje v 
?0qi od

nos,ne papine. Svet Banke Slovenije je namreč 29. 5. 
^ači ■')ravi' Podpisovanje vrste vrednostnih papirjev, ki jih "nvestitorji lahko neposredno kupujejo v tujini. 

Ob koncu leta 2003 so imele stranke naložbe v tuje vrednostne 
papirje na posredovanju pri petih bankah in osmih 
borznoposredniških družbah. O svojih naložbah je poročalo 
sedem bank in pet borznoposredniških družb. O naložbah v 
upravljanju so poročale štiri banke in šest borznoposredniških 
družb. 

Tabela 35: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 

V mio SIT 
Lastne 
naložbe 

Delež 
(%) 

Upravljanje Delež 
(%) 

Posredovanje Delež 
(%) 

Skupaj Delež 
C/.) 

Delnice 5.571 10.19 10.065 63,51 22.014 23,75 37.650 23,07 
Investicijski skladi 44 0,08 1.947 12,28 638 0,69 2.629 1.61 
Obveznice 49.013 89,69 3.269 20,63 68.740 74,17 121.022 74,17 

od tega 
evroobveznice RS 10.810 19,78 1.297 8,18 30.426 32,83 42.533 26,07 

Denarna sredstva 17 0,03 568 3,58 1.286 1,39 1.871 1.15 
SKUPAJ 54.645 100,00 15.849 100,00 92.678 100,00 163.172 100,00 

Vin Agencija 

Tabela 36: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 
vrednostnih papirjev v letih 1999-2003 

Stanje na 
dan 

Lastne 
naložbe 

Upravljanje Posredovanje Skupaj 

(mio SIT) (mio SIT) Št strank (mio SIT) ŠL strank (mio SIT) Št strank 
31. 12. 1999 22.797 0 0 3.178 117 25.976 117 
31. 12.2000 42.512 263 33 36.918 262 79.693 295 
31. 12. 2001 53.826 988 79 42.196 337 97.010 416 
31. 12. 2002 44.034 2.444 1.749 72.873 426 119.351 2.175 
31. 12.2003 54.645 15.849 1.095 92.678 1.583 163.172 2.678 

Vir: Agencija 

Sit. ^ Cu 'e,a 2003 so naložbe na tujih trgih dosegle 163,2 milijarde 
leta 2(w9 23 43,8 milijarde SIT oziroma za 36,7 % več kot konec 
letu Jon, V letu 2003 se i® število strank povečalo za 23,1 %, v 
Papirje ,Pa kar za 422,8 %. V skupnih naložbah v vrednostne 
%, l 'Probijene v tujini, je naložb strank na posredovanju 56,8 

n '? man' kot konec le,a 2002' k0 i® bil njihov delež 61 % ki So i a V strukturi vseh naložb so prevladovale obveznice, 
na|ožh ele 74.17-°dstotni delež (konec leta 2002 82,85 %). Med 
'^iatT' 26'®7 % naložb v vrednostne papirje domačih 
^PubhL S ka,erimi se ,r9uie na tujih trgih (evroobveznice 
Ufleigj lke Slovenije). Skupnih naložb prek pooblaščenih 
X naie-n°ev v vrednostne papirje, pridobljene v tujini, je bilo 8,5 
^dno^. '3re'< Pooblaščenih udeležencev na domačem trgu 
leta ?nn'n'h paP'riev na dan 31. 12. 2003. Isti kazalec je konec 

2 znašal 7,4 %, v letu 2001 pa 9 %. 

4 
,Nvesticijski skladi 

(j 
^31.12. 2003 je bilo aktivnih 20 družb za upravljanje, ki so 

18 ■ g . P°°blaščenih investicijskih družb, 
• l8'nvesticijskih družb, 
• j Posebnih vzajemnih skladov in 

Najemna sklada. 

Predvidevamo, da se bo z zaključkom preoblikovanja njihovo 
število zmanjšalo. Preostale družbe za upravljanje pa se bodo 
morale uskladiti z ZISDU - 1 in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpis. 

Agencija je v letu 2003 izdala dve dovoljenji za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov (Medvešek Pušnik, NLB Skladi), 
eno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za 
upravljanje, dve dovoljenji za oblikovanje vzajemnega sklada (MP- 
GLOBAL.SI in MP-PLUS.SI) in pet mnenj v zvezi z izdajo dovoljenja 
za opravljanje skrbniških storitev (NLB, ABANKA VIPA, BANKA 
KOPER, BANK AUSTRIA CREDITANSTALT in FACTOR BANKA). 
Na podlagi ZISDU -1 je bilo izdano prvo dovoljenje za sklenitev 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (VS Primus). 

Agencija je v letu 2003 izdala štiri soglasja k sklenitvi pogodbe o 
upravljanju z drugo družbo za upravljanje (z NFD sta jo sklenili 
pooblaščeni investicijski družbi TRDNJAVA PID in TRDNJAVA t 
PID, s Pomursko družbo za upravljanje pa POMURSKA ID 1 in 
POOBLAŠČENA POMURSKA PID) in eno soglasje J< 
zadolževanju pooblaščene investicijske družbe (Zvon Dva) ter 
eno soglasje k zadolževanju pooblaščene investicijske družbe 
(Zvon Dva). 
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4.1 Pooblaščene investicijske družbe 

V letu 2003 se je nadaljeval postopek preoblikovanja pooblaščenih 
Investicijskih družb, ki se je začel v letu 2000 in bi moral biti v 
skladu z določbami Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju 
ZPSPID) zaključen do 31. 12. 2003. Večina pooblaščenih 
investicijskih družb se je do konca leta bodisi uskladila z določbami 
ZISDU, ki veljajo za investicijske družbe, bodisi razdružila v 
investicijsko družbo in redno delniško družbo, ali v celoti 
preoblikovala v redno delniško družbo. Do predpisanega roka se 
v skladu z določbami ZPSPID niso preoblikovale 3 pooblaščene 
investicijske družbe, in sicer Mercata, Mercata 1 in PID Maksima. 
Njihovo upravljanje je Agencija v skladu s 35. členom ZPSPID 
prenesla na nove upravljavce. 

V okviru preoblikovanja oziroma uskladitev pooblaščenih 
investicijskih družb je Agencija trem pooblaščenim investicijskim 
družbam izdala ugotovitvene odločbe, s katerimi je Agencija 

ijjjjO Zfl 
ugotovila, da so se uskladile z določbami ZISDU, k1* nnjja), 
investicijske družbe (Zlata moneta I, Krona senior in ™ stopl<u 
dve investicijski družbi sta bili ustanovljeni v,P .g|0do 
preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe, ko J® P ^von 
delitve na investicijsko družbo in redno delniško druz 
Ena in Vipa invest). Devetnajst pooblaščenih investicijs 
je do konca leta 2003 prilagodilo strukturo naložb in ® ^bo, 
potrebne postopke za preoblikovanje v redno delnisK ^ je 
ena pooblaščena investicijska družba (Pomurska ID I P 
preoblikovala v vzajemni sklad. 

oblažženih 

Kljub poteku zakonskega roka za preoblikovanje P° ,eV0CjnO 
investicijskih družb (31-. 12.2003), je ob koncu tega l0fa' s|e<jica 
poslovalo 18 pooblaščenih investicijskih družb, kar je P ^ za 
tega, da je veliko število družb za upravljanje za ^ ^ 
preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb vloZ.'°0(j|o5aia 
iztekom zakonskega roka, tako da je Agencija o n|i $e 
šele v začetku leta 2004, nekaj že odobrenih preoblikov 
ni bilo vpisanih v sodni register. 

Tabela 37: Preoblikovanje PID v letu 2003 
Stari subjekt Novi subjekt Vpis v sodni 

register 
Nominalna 
vrednost 

delnic (v SIT) 
DPB Vizija, PID, d. d. Vizija I, PID, d. d. 

Vizija Holding, d. d. 
28.2.2003 2.129.960.200 

2.277.503.000 

Maksima 1, PID, d. d. Maksima Holding, d. d. 
ID Maksima, d. d. 
PID Maksima, d. d. 

11.4.2003 6.622.311.000 
7.814.736.000 
7.427.577.300 

Triglav steber II, PID, d. d. Triglav steber PID, d. d. 
Triglav finančna družba, d. d. 

20.2.2003 13.179.329.100 
6.356.989.000 

PID Zvon ena, d. d. 

Zvon ena holding, finančna družba, 
d. d. 
Zvon ena ID, finančna družba, d. d. 

6.10.2003 

6.10.2003 

11.523.260.000 

2.274.176.000 

Nika PID 1, d. d. Certius invest, finančna družba, d. d. 26.8.2003 3.091.110.000 
Zlata moneta I PID, d. d. Zlata moneta ID, d. d. 17.9.2003 6.829.780.000 
Aktiva avant I PID, d. d. Aktiva avant, finančna družba, d. d 26.8.2003 2.952.004.000 

Vipa invest PID, d. d. Vipa holding, d. d. 
Vipa invest, delniška ID, d. d. 

14.10.2003 7.338.866.000 
3.087.946.000 

KD PID, d. d. KD naložbe, finančna družba, d. d. 24.10.2003 9.591.355.800 
Capinvest 2 PID, d. d. C2 naložbe, upravljanje naložb, d. d. 28.11.2003 587.690.000 

KS-sklad 2 PID, d. d. 
KS 2 naložbe, upravljanje naložb, d. 
d. 28.11.2003 4.429.324.200 

KS-sklad 4PID, d. d. 
KS 4 naložbe, upravljanje naložb, d. 
d. 28.11.2003 2.638.109.000 

Arkada ena PID, d. d. Arkada holding, d. d. 23.12.2003 6.640.609-200 

Zlata moneta II pid, d. d. 
Zlata moneta II, finančna družba, d. 
d. 27.10.2003 8.233.375.700 

NFD 2 PID, d. d. |NFD holding, d. d. 28.11.2003 29.137.965.900 

Vir Agencija 

Skupna knjigovodska vrednost sredstev PID je konec leta 2003 
znašala 131,8 milijarde SIT, kar je za 196,2 milijarde SIT oziroma 
59,8 % manj od vrednosti sredstev PID konec leta 2002. 

nhlikova"'8 

Zmanjšanje premoženja je posledica postopka preop 
pooblaščenih investicijskih družb. 
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Tabela 38: Agregatna struktura naložb PIP v obdobju 2001-2003 

Vrednost (v tisoč SIT) 
31.12.2001 31.12.2002 31. 12.2003 

Vrednost Delei 
(%) 

Vrednost Delei 
(%) 

Vrednost Delei 
(%) 

1. Denarna sredstva 264.498 0,05 4.607.254 1,40 608.861 0,46 
2. Terjatve 13.584.460 2,48 5J81-399 1,61 2441.859 1,85 
3. Kratkoročni VP (skupaj) 29.780 0,01 1.519.015 0,46 630.310 0,48 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 306.824.262 55,98 254.906.780 77,72 101.210.201 76,79 
4.1 Domači (skupaj) 306.824.262 55,98 254.906.780 77,72 101.103.973 76,71 
4.1.1 Obveznice (skupaj) 8.217.497 1,50 4.592.537 1,40 4.301.692 3,26 
4.1.1.1 Republike Slovenije 5.126.562 0,94 1.518.150 0,46 1.614.003 1,22 
4.1.1.2 Druge obveznice 3.090.935 0,56 3.074.387 0.94 2.687.689 2.04 
4.1.2 Delnice (skupaj) 298.606.765 54,48 250.314.243 76,32 96.802.281 73,44 
4.1.2.1 na org. trgu VP 132.946.165 24,26 89.776.619 27.37 28.042.002 21,28 
4.1.2.2 zunaj org. trga VP 165.660.600 30,22 160.537.623 48,95 68.760.279 52,17 
4.2 Tuji (skupaj) 0 0.00 0 0,00 106.228 0.08 
4.2.1 Obveznice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4.2.2 Delnice 0 0,00 0 0,00 106.228 0,08 
5. Drugi VP 33.504.519 6,11 45.911.590 14,00 15.905.567 12,07 
6. Depoziti v bankah in DFO 14.089.693 W7 13.877.663 4,23 9.604.833 7,29 
7. Nepremičnine 469.690 0,09 1.888.224 0,58 1.402.041 1,06 
8. Neizkoriščeni last certifikati 179.328.551 32,72 0 0,00 0 0,00 
9. Skupaj (1+2+5+4+5*6+7+8) 548.095.454 100,00 327.991.924 100,00 131.803.672 100,00 
10. Skupaj brez last cert 368.766.903 67,28 327.991.924 100,00 131.803.672 100,00 
Vir Agencija 

Slika 9: Agregatna struktura naložb PID v letu 2003 (v %) 

Vir: Agencija 

Trjna i 
% trjn P',a'i2aciia vseh PID je ob koncu leta 2003 pomenila 3,1 
P|Q v kapitalizacije celotnega organiziranega trga (z delnicami 
trj0e ®°). to je 75,2 milijarde SIT od skupno 2.442 milijard SIT 
kapita.. aP'lalizacije. Delež tržne kapitalizacije PID v celotni 

Raciji se je v letu 2003 znižal za 3,8 strukturne točke. 

0r9an[e^na ,r*na cena, ki so jo dosegle delnice PID na *lranem trgu, izračunana kot netehtana aritmetična sredina 

enotnih tečajev vseh delnic PID, uvrščenih na organizirani trg, je 
ob koncu leta 2003 znašala 74,7 SIT za delnico, kar je za 13,7 % 
več kot konec leta 2002. Pri tem ne gre zanemariti, da se je v 
opazovanem obdobju zmanjšalo število PID, s katerimi se je 
trgovalo organizirano, in da so imeli PID različno strukturo naložb. 
Povprečna knjigovodska vrednost delnic PID z upoštevanimi 
lastninskimi certifikati se je od decembra 2002 do decembra 2003 
znižala za 8,5 %. 
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Slika 10: Povprečne tržne cene delnic PID (enotni tečaj) in njihove povprečne 
knjigovodske vrednosti od decembra 2001 do decembra 2003 

179 
160 l64 162 162 I56 156 159.3159"2 156 ]56 

dec.01 mar.ce jun.02 sep.02 dec.02 mar.03 jin.03 sep.03 dec.03 

■ Tržna cena (enotni tečaj) q ttijcpvociska vrednost dehce brez certif katov p Knjgovodsla vrednost delnice s certiileti 

Vir: Agencija 

Slika 11: Gibanje diskonta povprečne tržne cene glede na povprečno knjigovodsko 
vrednost delnic PID od marca 2001 do decembra 2003 

Vir: Agencija 

. j o/ in y'» 
Povprečne tržne cene, ki so jih dosegale delnice PID na organiziranem trgu, so v letu 2003 znašale med 40, i " 

knjigovodske vrednosti delnice. 
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4,2 lr»vesticijske družbe (ID) 
Konec i 

eta 2003 je poslovalo 8 posebnih investicijskih družb, ki 

so nastale s preoblikovanjem PID. Posebne ID se morajo do 03. 
01. 2005 uskladiti z določbami ZISDU-1. 

Tabela 39: Agregatna struktura naložb ID konec leta 2002 in 2003 

Vrednost (v tisoč SIT) 
31. 12. 2002 31.12. 2003 

Vrednost Delež 
(%) 

Vrednost Delei 
<%) 

1. Denarna sredstva 1.022.778 0,74 2.200.859 1,03 
2. Terjatve 3.410.665 2,46 873.128 0,41 
3. Kratkoročni VP (skupaj) 250.572 0.18 648.955 0.30 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 121.8-2.484 87,99 206.278.804 96,28 
4.1 Domači (skupaj) 121.872.484 87.99 205.247.676 95,79 
4.1.1 Obveznice (skupaj) 5.144.204 3,71 9.493.643 4,43 
4.1.1.1 Republike Slovenije 2.551.462 t,84 2.792.893 1,30 
4.1.1.2 Druge obveznice 2.S92.742 1,87 6.700.750 3,13 
4.1.2 Delnice (skupaj) 116.728.280 84,28 195.754.033 91,36 
4.1.2.1 na org. trgu VP 87.702.071 63,32 157.473.766 73,50 
4.1.2.2 zunaj org. trga VP 29.026.209 20,96 38.280.267 17,87 
4.2 Tuji (skupaj) 0 0,00 1.011.128 0,47 
4.2.1 Obveznice 0 0,00 255.560 0,12 
4.2.2 Delnice 0 0.00 755.568 0,35 
5. Drugi VP 0 0,00 0 0,00 
6. Depoziti v bankah in DFO 11.943.425 8,62 4.257.167 1,99 
7. Nepremičnine 0 0,00 0 0.00 
8. Neizkoriščeni lastninski certifikati 0 0,00 0 0,00 
9. Skupaj (1+2+3+4+5+6+7+8) 138.499.224 100,00 214.258.913 100,00 
10. Skupaj brez last cert 138.499.224 100,00 214.258.913 100.00 
Vin Agencija 

^ 3 \/ 
Najemni skladi 

koriQyri|V2aiemnih skladih je prišlo do spremembe, tako da sta ob 
Usta 

a 2003 poslovala 2 vzajemna sklada (VS), ki sta bila 
<%na že na podlagi določb ZISDU-1, in 18 posebnih 
2 do|o*K skladov, ki svojega poslovanja še niso v celoti uskladili 

ami ZISDU-1. Upravljalo jih je 11 družb za upravljanje. 

Čista vrednost sredstev vseh vzajemnih skladov je 31.12. 2003 
znašala 92,8 milijarde tolarjev, kar pomeni 67% povečanje glede 
na predhodno leto. Povečanje je posledica povečanega priliva 
sredstev v vzajemne sklade, ki so ga Dovzročili dvig borznih 
tečajev oziroma visoka donosnost naložb v vzajemne sklade v 
zadnjih letih in znižanje obrestnih mer bančnih vlog. 

Tabela 40: Čista vrednost sredstev vseh VS ob koncu leta 2001,2002 in 2003 
Vzajemni sklad 31.12.2001 (v SIT) 31.12.2002 (v SIT) 31. 12.2003 (v SIT) 

Galileo 6.729.798.074 24.118.000.612 35.665.829.040 
Ras tko 2.264.261.577 8.479.309.815 14.024.542.588 
Alfo 1.225.254.345 7.152.171.443 11.126.796.554 
Skala 569.652.555 3.161.262.807 4.565.433.291 
DelniSki 129.666.916 1.666.788.533 3.147.940.680 
Zajček 322.400.344 1.636.131.702 2.405.094.564 
Modra kombinacija 235.881.394 1.437.518.474 3.965.816.135 
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Vzajemni sklad 31. IZ 2001 (v SIT) 31. 12. 2002 (v SIT) 31.12.2003 (v SIT) 
Hrast 317.648.131 1.123.520.926 1.675.891.677 
KDBond 232.863.539 972.933.348 3372.497.521 
SPD 146.444.540 945.585.768 1.196.063.683 
Vipek 513.174.534 823.896.818 1.101.177.135 
Polžek 294.978.181 812.138.464 1.326.620.219 
Živa 212.888.021 718.841.178 1.038.818.035 
Vizija (DVS) 182.193.607 660.635.679 3.775.074.554 
LBM Piramida 475.657.813 561.776.765 682.649.039 
Sova 389.515.010 548.344.824 687.105.778 
Pika 256.167.481 366.408.987 620.563.872 
Renta (Triglav) 130.483314 174.712.285 222.860.396 
MP-Global.si 0 0 875.095.395 
MP-Plus.si 0 0 1.407.138.165 
Skupaj 14.628.929376 55359.978.428 92.783.008321 

Vin Agencija 

Največ vzajemnih skladov je upravljala Abančna družba za 
upravljanje, ki je ob koncu leta 2003 upravljala štiri posebne 
vzajemne sklade, družbi za upravljanje KBM Infond in KD Invest- 
ments vsaka po tri posebne vzajemne sklade, Primorski skladi 

7i J dv® 
dva posebna vzajemna sklada, Medvešek Pušnik setjni 
vzajemna sklada preostale družbe za upravljanje pa po en p 

vzajemni sklad. 

Tabela 41: Deleži posameznih DZU pri upravljanju vseh vzajemnih skladov na dan 
 31.12. 2003, merjeno po obsegu čiste vrednosti sredstev v upravljanju 

DZU Vrednost (v SIT) Delež (v %) Št VS v upravljanju 
KD Investments 52.962.869.149 57,08 3 
Probanka DZU 11.126.796.554 11,99 1 
KBM Infond DZU 6.019.896.040 6,49 3 
Abanina DZU 5.519.997.696 5,95 4 
Krekova družba DZU 4.565.433391 4,92 1 
Ilirika DZU 3.965.816.135 4,27 1 
Vizija DZU 3.775.074.554 4,07 1 
MedveSek Puinik 2.282.233.560 2,46 2 
Primorski skladi 1.659.381.907 1,79 2 
LB Maksima 682.649.039 0,74 1 
Triglav DZU 222.860.396 034 1 
Skupaj 92.783.008321 100,00 20 

Vir. Agencija 

Med naložbami posebnih vzajemnih skladov prevladujejo naložbe 
v delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev. Teh je bilo ob koncu leta 2003 za 54,2 milijarde SIT 
oziroma 59,7 % vseh naložb. V letu 2003 so se naložbe v delnice, 

s katerimi se trguje na organiziranem trgu, glede na I® .^$10 
povečale za 19,3 milijarde SIT, to je kar 54,5 % skupnega p 
naložb v vzajemne sklade v letu 2003. 
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Tabela 42; Agregatna struktura naložb posebnih VS v obdobju 2001-2003 

Vrednost (v tisoč SIT) 

31.12. 2001 31. 12. 2002 31.12.2003 
Vrednost Delež (v %) Vrednost Delež (v %) Vrednost Delež (v %) 

1. Denarna sredstva 235.731 1,61 1518-370 4,54 2.905.478 3,20 
2. Terjatve 148.959 1,01 187334 0,34 460.272 031 
3. Kratkoročni VP 

(skupaj) 105.549 0,72 1.900.711 3,43 4.890.811 539 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 13.488.873 91,85 48.289.921 87,13 80.418.422 8838 
4.1 Domači (skupaj) 13.299.825 90,56 47.837.370 86,32 73.911.722 81,41 
4.1.1 Obveznice (skupaj) 1.820.146 12,39 12.607.235 22,75 19.433.145 21,41 
4.1.1.1 Republike Slovenije 711.927 4,85 5.716.998 .10,32 7.575.656 8,34 
4.1.1.2 Druge obveznice 1.108.219 7,55 6.890.237 12,43 11.857.489 13,06 
4.1.2 Delnice (skupaj) 11.479.679 78,; 7 35.230.136 63,57 54.478.577 60,00 
4.1.2.1 na org. trgu VP 11.411.735 77,70 34.903.800 62,98 54.197.793 59,69 
4.1.2.2 zunaj org. trga VP 67.944 0,46 326.336 0,59 280.784 0,31 
4.2 Tuji (skupaj) 189.048 1,29 452.550 0,82 6.506.700 7,17 
4.2.1 Obveznice (skupaj) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4.2.2 Delnice (skupaj) 189.048 1,29 452.550 0,82 6.506.700 7,17 
5. Drugi VP 0 0,00 17.058 0,03 230.655 035 
6. Depoziti v bankah in 

DFO 707.228 4,82 2.508.172 433 1.885.609 2,08 
7. Skupaj (1+2+3+4+5*6) 14.686340 100,00 55.421.566 100,00 90.791.247 100,00 

Vir: Agencija 

Tabela 43; Agregatna struktura naložb vzajemnih skladov* na dan 31.12.2003 

Vrednost (v tisoč SIT) 

31.12. 2003 
Vrednost Delež (v •/.) 

I. Dodatna likvidna sredstva 153.094 6,58 
2. Depoziti 0 0,00 
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga 2.079374 8936 
3.1 Vrednostni papiiji 2.079.574 89,36 
3.1.1 Vrednostni papiiji izdajateljev iz RS 131.220 5,64 
3.1.1.1 Delnice 131.220 5,64 
3.1.2 Vrednostni papirji izdajateljev izven RS 1.948.354 83,72 
3.1.2.1 Delnice 1.948.354 83,72 
3.2 Instrumenti denarnega trga 0 0,00 
3.2.1 Instrumenti denarnega trga izdajateljev iz RS 0 0,00 
3.2.2 Instrumenti denarnega trga izdajateljev izven RS 0 0,00 
4. Enote premoženja oziroma delnice investicijskega sklada 58.957 233 
5. Izvedeni finančni instrumenti 0 0,00 
6. Instrumenti denarnega trga (denarni trg) 0 0,00 
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti 

denarnega trga 0 0,00 

8. Posojila za zavarovali« najetih posojil kot tehnik 
upravljanja tečajnih tveganj 0 0,00 

9. Lastne delnice investicijske družbe 0 0,00 
10. Terjatve 35.478 132 
11. SKUPAJ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 2327.103 100,00 

Opomba: »Usklajen z določbami ZISDU-1. 

Vir: Agencija 
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Stika 12: Agregatna struktura naložb posebnih VS v letu 2003 (v %) 
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Vir: Agencija 

Zaradi povečanega zanimanja vlagateljev za nalaganje sredstev 
v vzajemne sklade se je število vlagateljev v vseh vzajemnih 
skladih do konca leta 2003 povečalo na 58.684, to je za 54,6 % 
več kot leto poprej. V treh največjih vzajemnih skladih po številu 

Donosnost vzajemnih skladov na letni ravni, merjena z 
spremembo vrednosti enote premoženja (VEP), se je gibala med 
9,82 % in 23,59 %. Tehtano povprečje tako merjenih nominalnih 
donosnosti pa je znašalo 17,01 %. Pri izračunu tehtane povprečne 
donosnosti oziroma spremembe VEP je bil kot utež upoštevan 
delež čiste vrednosti sredstev posameznega sklada v čisti 
vrednosti sredstev vseh skladov. Če primerjamo povprečni porast 
VEP s spremembo indeksa delnic SBI20 je bil ta za 0,7 strukturne 
točke nižji. V letu 2002 je tehtana povprečna nominalna donosnost 

vlagateljev je bilo konec leta 2003 kar 70,3 % vseh v'a^a |8to 
kar pomeni, da je tržna koncentracija zelo visoka. Glede 

2002 se je njihov delež znižal za 5,3 strukturne točke. 

to^e 
vzajemnih skladov znašala 54,56 %, to je za 0,7 °dsto,n^i0rjavi 
manj kot je znašala letna donosnost indeksa SBI 20. Pfi P"banj0rfi 
nominalne tehtane donosnosti vzajemnih skladov z g1 _a(ja 
indeksa SBI 20 je treba upoštevati, da indeks SBI 20 zar^ginlCe, 
dividendno donosnost delnic, ki so vanj vključene, da so ^ 
vključene v SBI 20, le del vrednostnih papirjev, ki jih '^^o, n'!i 
naložbami vzajemni skladi, in da niti izračun indeksa Sd '.g 
izračun VEP ne upoštevata stroškov posameznega vlag 

Slika 13: Gibanje števila vlagateljev v VS od decembra 2000 do decembra 2003 

Vir: Agencija 
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Slika 14: Porast vrednosti enote premoženja posebnih vzajemnih skladov 
od 31.12. 2002 do 31.12. 2003 
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Vir: Agencija 

Slika 15: Spremembe indeksov SBI20, BIO, PIX in tehtanega povprečja letnih 
sprememb VEP posebnih vzajemnih skladov v letu 2003 

Vir: Agencija 

2°03 je bilo v vzajemne sklade vplačano 26,1 milijarde SIT neto vplačil, kar je za 2,6 milijarde SIT manj kot v letu 2002. 
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Slika 16: Letni obseg vplačil in izplačil v vse vzajemne sklade v obdobju 1995-2003 
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Vir: Agencija 

4.4 Vzajemni pokojninski skladi 

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 20/04 v nadaljnjem besedilu ZPIZ -1) je Agencija 
od leta 2000 pristojna za izdajo dovoljenj za oblikovanje vzajemnih 
pokojninskih skladov in za nadzor njihovega poslovanja. 
Ustanavljanje in poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov se je 
začelo v letu 2001, ko je Agencija izdala petim upravljavcem šest 

dovoljenj za oblikovanje vzajemnega pokojninskega s |5) 
konca decembra 2003 so delujoči vzajemni pokojni"5' nQV g|t 
pridobili 35.557 zavarovancev in dosegli 12.159 nn' ''^ge#10 

čiste vrednosti sredstev. Ker morajo upravljavci skladov 
zagotavljati zajamčen donos, ki je določen v pokojninske^ ^ksnirti 
so skladi svoje naložbe usmerili predvsem v naložbe 
donosom, to je v obveznice in bančne depozite. 

Tabela 44: Delež posameznega upravljavca pri upravljanju vzajemnih 
 pokojninskih, skladov, merjen z obsegom čiste vrednosti sredstev 

Upravljavec 
31.12J002 31.12.2003 

Vrednost (v SIT) Delež (v %) Vrednost (v SIT) Delež (v %) 
Kapitalska družba polcoj. in 
invalidskega zavarovanja 

4.689.554.420 80,56 9.442.994.610 77,67 

Banka Koper 475.392.660 8,17 1.141.670.414 9,39 

Generali Zavarovalnica 372.556.856 6,40 791.376.637 6,51 
Probanka 104.768.547 1,80 321.537.986 2,64 

Abanka 178.722.875 3,07 460.971.741 3,79 

Skupaj 5.820.995.358 100,00 12.158.551.388 100,00 

Vir Agencija 
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Slika 17: Delež posameznega upravljavca pri upravljanju vzajemnih pokojninskih 
skladov, merjen z obsegom čiste vrednosti sredstev 

90 

KAD Banka Koper Generali Zav. Probanka Abanka 

Vir: Agencija 

PovegJa na'°žb vzajemnih pokojninskih skladov se spreminja. sestave naložb vzajemnih pokojninskih skladov je posledica 
hkrati® S9 namreč delež na,ožb v dolgoročne vrednostne papirje sprememb na trgu, predvsem znižanja obrestnih mer. *manjšuje delež naložb v bančne depozite. Sprememba 

Tabela 45: Sestava sredstev vzajemnih pokojninskih skladov 

Sredstva 

31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 
Vrednost 
(v SIT) 

Delež 
(v %) 

Vrednost 
(v SIT) 

Delež 
(V/.) 

Vrednost 
(v SIT) 

Delež 
(v %) 

1. Denarna sredstva 26.545.164 2,29 81.417.058 1,39 122.953.259 1,01 
2. Kratkoročni VP (skupaj) 152.519.877 13,14 138.904.352 2,36 265.214.538 2,17 
3. Dolgoročni VP (skupaj) 665.950.813 57,37 3.919.833.843 66,72 9.086.977.963 74,31 

4. 
Investicijski kuponi in 
delnice investicijskih 
skladov 

352.862 0,03 151.362.469 2,58 357.218.877 2,92 

5. Naložbe v posojila 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
6. Bančni depoziti 311.954.602 26,87 1.574.252.025 26,79 2.378.998.391 19,45 

7. Nepremičnine in druge 
stvarne pravice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8. Drugo (terjatve in aktivne 
časovne razmejitve) 3.548.715 0,31 9.608.951 0,16 17.369.824 0,14 

9. Skupaj 1.160.872.032 100,00 5.875-378.699 100,00 12.228.732.852 100,00 
Vir Agencija 

Tabela 46: Obseg poslovanja pokojninskih skladov in zavarovalnic 
Datum 31.12. 2001 31. 12. 2002 31.12. 2003 

Pokojninski sklad Vrednost 
(v mio SIT) 

Delež 
(v %) 

Vrednost 
(v mio SIT) 

Delež 
(v •/.) 

Vrednost 
(v mio SIT) 

Delež 
(v %) 

Vzajemni 
pokojninski skladi 

1.161 18,00 5.875 32,20 12.229 25,00 

Zavarovalnice 1.982 30,73 2.965 16,25 8.913 18,23 
Pokojninske družbe 3.307 51,27 9.407 51,55 27.762 56,77 
Skupaj 6.450 100,00 18.247 100,00 48.904 100,00 
Opomba: Pri zavarovalnicah in pokojninskih družbah so upoštevane vplačane bruto premije, pri 

vzajemnih pokojninskih skladih pa obseg sredstev. 
Vin Ministrstvo za finance. Agencija 
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Slika 18: Obseg poslovanja pokojninskih skladov in zavarovalnic 
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□ Pokojninske družbe 

Vir: Agencija 

Dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika zavarovanja pri 
katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z 
zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo. Zajamčeni donos, 
ki je izražen z letno stopnjo donosnosti in za katerega jamči 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, ne sme biti nižji 
od 40% povprečne letne obrestne mere na državne VP z 

dospelostjo nad enim letom. 

Tabela 47 prikazuje minimalno zajamčeno donosnost, pre P^ j0 
s strani ministra za finance in zajamčeno donosnos, 
dosegali vzajemni pokojninski skladi. 

Tabela 47: Mesečna donosnost vzajemnih pokojninskih skladov in minimalna 
zajamčena donosnost v letu 2003 

1 KVPS LEON 2 OVPS 
Banke Koper AIII DELTA Minimalna zajamčena 

donosnost 
jan.03 0,84% 0,80% 1,06% 0,83% 1,59% 0,60% 
feb.03 0,54% 0,58% 1,27% 0,67% 0,55% 0,56% 
mar.03 0,80% 0,68% 0,71% 0,73% 0,33% 0,53% 
apr.03 0,77% 0,87% 0,63% 0,69% 0,82% 0,54% 
maj.03 0,75% 0,99% 0,58% 0,65% 0,32% 0,49% 
jun.03 0,77% 0,81% 0,95% 0,77% 0,48% 0,53% 
jul. 03 1,00% 1,01% 1.38% 1,15% 1.67% 0,54% 
avg.03 0,82% 0,67% 1,16% 0,97% 1,74% 0,53% 
sep.03 1,11% 1,28% 1,55% 1,25% 1,98% 0,49% 
okt03 0.79% 0,84% 1,00% 0,74% 0,93% 0,47% 
nov.03 1,36% 1,51% 1,48% 1,21% 0,88% 0,46% 
dec.03 0,87% 0,96% 1,42% 0,99% 0,12% 0,46% 

Vir Agencija 

Sprejeto na 126. seji strokovnega sveta 30. 6. 2004. 

dr. Miha Juha^|0ta 
predsednik strokovneg 
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