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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka f18 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad"0 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 



^edi og zakona o 

>arstvu dokumentarnega in 

o arhivskega gradiva ter arhivih 

IZVDAGA) 

' Drva obravnava ■ EPA 1430 - III 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
vlada 

^ 2004-3511-0011 
kvi'ka: 037-05/2004-1 
lUb|jana, 13.07.2004 

6i5V8Z' 2 dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. '2-02/92-1/7 EPA 1430-111 z dne 5.7.2004 in na podlagi 115. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, Vlada 
Republike Slovenije pošilja popravek k predlogu zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - 
prva obravnava in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA:. 2004-3511-0011 
L,.

Vilka: 037-05/2004-1 
lub|iana, 01.07.2004 

rt!?đa RePublike Slovenije je na 83. redni seji dne 1.7.2004 đol°eila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA 
IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH, 

ki 9a poši|ja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

19-folij 2004 3 poročevalec, št. 95 



Popravek k predlogu zakona o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih - prva obravnava 

EVA: 2004-3511-0011 

Besedilo popravkov k členom: 

6. člen 

»Dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine 
mora biti ves čas trajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali 
okrnitvijo celovitosti ter dostopna pooblaščenim uporabnikom ali 
uporabnicam (v nadaljevanju uporabnikom).« 

Drugi odstavek 34. člena 

» (2) V primeru nejasnosti, ali je predmet obravnave šteti za 
arhivsko gradivo, za muzealijo ali za knjižnično gradivo, odloči 
ministrica ali minister (v nadaljevanju minister), pristojen oziroma 
pristojna za arhive, z odločbo.« 

Peti odstavek 38. člena 

»(5) Delavci ali delavke (v nadaljevanju delavci), ki delajo z 
dokumentarnim gradivom, morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo 
in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem 
arhivu.« 

Prvi odstavek 42. člena 

> »(1) Filmsko arhivsko gradivo je zmontirani originalni slikovni in 
tonski negativ filma, posnet na filmskem traku in ena projekcijska 
kopija istega filma ter filmi, posneti na digitalnih ali analognih nosilcih, 
ki jih izdelajo slovenski ali tuji producenti ali producentke (v 
nadaljevanju producenti) oziroma so izdelani v koprodukciji 
slovenskih in tujih producentov v Republiki Sloveniji in veljajo za 
slovenski film.« 

Drugi odstavek 43. člena 

»(2) Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za 
katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, izvajajo 
pristojni arhivi. Pristojni arhivi v evidenci vodijo za namene 
izvrševanja tega zakona tiste osebne in druge podatke iz 
evidentiranega dokumentarnega gradiva, ki so potrebni za 
ustrezno oceno ali označitev gradiva. V evidenci se vodijo tudi 
podatki o lastniku ali lastnici (v nadaljevanju lastnik) oziroma 
posestniku ali posestnici (v nadaljevanju posestnik) gradiva in 
sicer za fizično osebo osebno ime, uradno dodeljena 
identifikacijska oznaka in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ter za pravno osebo ali osebo, registrirano za 
opravljanje dejavnosti, naziv ali firmo, sedež, poslovni naslov in 
uradno dodeljene identifikacijske oznake (davčna številka, 
matična številka in podobno). Podatki se v evidenci hranijo trajno.« 

Prvi odstavek 65. člena 

»(1) Vlada Republike Slovenije imenuje izmed strokovnja^^ 
strokovnjakinj (v nadaljevanju strokovnjaki) s področja ^ 
uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo, ki °P 
naslednje naloge: 

- daje obvezujoča mnenja v spornih primerih d°l°^tv® ^a; 
nedostopnosti arhivskega gradiva iz 64. člena tega z ^ 
daje mnenja o izjemnem skrajšanju in podaljšani 
nedostopnosti.« 

Prvi odstavek 78. člena 

»(1) Pooblaščena oseba za opravljanje inšpekcijskega 
po tem zakonu glede arhivskega gradiva in arhivske javne 
je inšpektor ali inšpektorica (v nadaljevanju inšpektor) za P .^„ja 
arhivske dejavnosti, ki mora izpolnjevati poleg drugih tudi na 
posebna razpisna pogoja: 

opravljen strokovni izpit iz arhivistike; 
najmanj deset let delovnih izkušenj v arhivu.« 

Drugi odstavek 84. člena 

»(2) Če predlagatelj ali predlagateljica (v nadaljevanju PredlaJa
j
,
n i/ 

tako zahteva, državni arhiv potrjena pravila javno obja _ 
registru potrjenih notranjih pravil označi ta pravila kot p ^ 
notranja pravila, ki jih lahko prevzamejo tudi druge osebe " 

Napovedni stavek prvega odstavka 90. člena 

»(1) 2 globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaZ"^zniK 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik PoS® anju 
oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadalj 
samostojni podjetnik posameznik):« 

Napovedni stavek tretjega odstavka 90. člena 

»(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se ka*nU
vgnju 

prekršek posameznik ali posameznica (v nadalj0 

posameznik), če stori dejanje iz prvega odstavka." 

97. člen 

»Minister, pristojen za arhive: 

- predpiše podrobnejše pogoje za čas priPravnižtVJj0nih 
opravljanje strokovnih izpitov, vodenje seznama o °P13 zfl 
strokovnih izpitih ter pridobivanje strokovnih naziv 
uslužbence v arhivih; eizK118 

predpiše merila za strokovno usposobljenost in Pre jv 
strokovne usposobljenosti uslužbencev ali usIužd® z 
nadaljevanju uslužbencev) javnopravnih oseb, M ae 

dokumentarnim gradivom; r$e 
• podrobnejše pogoje in način vodenja evidence 

javnega arhivskega gradiva ter nadomestila stroškov up 
konzerviranja in restavriranja arhivskega gradiva." 

poročevalec, št. 95 4 19. julij2004 



PREDLOG zakona o varstvu 
u°kumentarnega in arhivskega 

GRADIVA TER ARHIVIH 
(ZVDAGA) 

'■UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon0 artlivskega gradiva je bilo v Sloveniji do sedaj urejeno z 
l9g7 

0 arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA; Ur. I. RS, št. 20/ 
Pr8dst ■ 7 " popr')' 24/2003)' ki področje ureja celovito in 
kot k T''3 d°bro pravno P°dla9° za varstvo arhivskega gradiva 
p0d ' ne9a spomenika. Vendar pa veljavni zakon ne ureja 
2ara(j. j

a elektronskega varstva dokumentarnega gradiva, ki je 
ve{jn 1 ,ehnološkega razvoja postalo izjemno pomembno. Če je 

| ° vPrašanj elektronskega poslovanja v Republiki Sloveniji 
eiekt- a uredil Zakon o elektronskem poslovanju in 
pado

0nskeni podpisu (ZEPEP; Ur. I. RS, št. 57/2000, 30/2001), 
k{ n ®ec*ai nismo imeli ustrezne pravne ureditve varstva gradiva, 
2a£rtS, *ne P" takšnem poslovanju. Bistvene usmeritve je sicer 
tor8j ie vendar pa je potrebna tudi prilagoditev področne, 
»d do ske zakonodaje. Hkrati pa je to področje bistveno širše 
varstv

Sedai U|pejenega zgolj varstva arhivskega gradiva in zajema 
v jav 

0 celotnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki tako 
naprJJ« kot ,udi zasebnem sektorju. Zato je ob upoštevanju 
p°tr , ka Republike Slovenije na področju informacijske družbe 
varst 

no dopolniti veljavno zakonsko ureditev in celovito urediti 
di0J° dokumentarnega in še posebej arhivskega gradiva v 

«"aini obliki. 
Hir 
in ds! P® i0 na dosedanjih področjih varstva arhivskega gradiva 
*akon°Van'a iavne arhivske službe praksa uporabe veljavnega 
Pr9c 

a dovolj obsežna in glede na vrste arhivskega gradiva tudi 
obsJ ^nolika ter je zato dobra podlaga za oceno, da je večina 
Ličink'6 re®itev 9|ede varstva arhivskega gradiva uspešna in 
P°trd?V'ta" Tako 'e uporaba v Praksi večino zakonskih rešitev 
frianji3 kot pravilne, vendar pa je hkrati pokazala tudi na nekatere 
tudi 9 Pomanjkljivosti oziroma odprta vprašanja. Pokazalo se je 
°fqa '8 S0danja ureditev državnega arhiva kot državnega 
kot rwf V ses,avi pristojnega ministrstva in regionalnih arhivov 
p^bnih javnih zavodov nepotrebna in bi bilo po mnenju 
Ur8d Jne9a ministrstva smotrneje državno arhivsko službo v celoti 
lotrl'.J* ®n0m državnem organu s teritorialno razpršenimi 
Uvel,- n!imi organizacijskimi enotami (izpostavami). Zaradi 
bilo d V'tVe 2akona o dostopu do informacij javnega značaja pa je 
SJfadivg6^0 delno sPremeniti tudi ureditev dostopa do arhivskega 

j 
Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

deiov°' in'ormacijske tehnologije je prinesel številne novosti v 
Ojiro

ani0 državne uprave in širše javne uprave, v poslovni 
n9s I*13 zasebni sektor in nenazadnje tudi v vsakdanjik vseh 
Spre 

,.Posamezn'kov- Z razvojem sodobnih tehnologij se 
p**jo načini dela in komunikacij: delo z elektronskimi 
tr30. 0vr|irni bazami in dokumenti v elektronski obliki izpodriva 
nad'C'0naln° pisarniško poslovanje, elektronska pošta 
°b me^a klasično pošiljanje papirnatih dopisov, papirnate 
naj. Ce.'n vl°9e nadomeščajo elektronske vloge in še bi lahko 
Up0r 

vali. Hkrati je konvergenca medijev povzročila, da vse več 
r®ziif ,ako v zasebnem kot poslovnem življenju uporablja 
l^oh?9 naPrave informacijsko komunikacijske tehnologije "na telefonija, osebni računalniki, pametni televizijski 

sprejemniki in podobno) za elektronsko komunikacijo. Tako nastaja 
vse več podatkov v elektronski oziroma točneje digitalni obliki in 
vse večkrat uporabniku tudi ne bo na razpolago možnost natisniti 
tako prejete ali obdelane podatke oziroma bi s tiskanjem na papir 
izgubili nekatere bistvene značilnosti podatkov (npr. elektronski 
podpis). 

Posledica prodora novodobnih tehnologij v prav vse sfere 
delovanja pravnih in fizičnih oseb je zato velik porast količine 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. Tako zasebni in javni 
sektor kot tudi posamezniki se zato srečujejo s številnimi vprašanji, 
ki jih prinaša delo z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki. 
Med zahtevnejšimi je tudi vprašanje elektronske hrambe 
dokumentarnega gradiva in elektronsko arhiviranje, saj bo le-to 
zadovoljivo rešeno šele z zagotovitvijo enotnega in varnega 
sistema za hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. 

Takšen sistem hrambe pa mora podpirati tudi učinkovita, 
racionalna in kakovostna infrastruktura. Zagotovitev takšne 
infrastrukture je kompleksno področje, kjer je potrebno s tržnimi 
in upravno-nadzornimi mehanizmi zagotoviti primerne ponudnike 
ter učinkovite in racionalne postopke vzpostavitve in upravljanja 
infrastrukture. Ponudniki infrastrukture, ki bodo vključeni v 
reformiranje hrambe gradiva, morajo zagotoviti storitve hrambe 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, prostor za takšno 
hrambo, primerno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in 
spremljajoče storitve (npr. pretvorba papirnatega gradiva, 
uničevanje, odbiranje gradiva za hrambo, itd.). 

Temeljni cilj predlaganega zakona je zato celovito urediti varstvo 
dokumentarnega in znotraj tega še posebej arhivskega gradiva 
in sicer z dodatno ureditvijo zajema in hrambe tega gradiva tudi v 
digitalni obliki ter hkrati tudi z odpravo nekaterih v praksi 
ugotovljenih nejasnosti oziroma problemov. Razen na področju 
zajema in hrambe v digitalni obliki predlagane rešitve ne posegajo 
bistveno v sam koncept varstva dokumentarnega in posebej 
pomembnega arhivskega gradiva oziroma v načela sedaj 
veljavnega zakona. Tako bodo tudi po sprejemu predlaganega 
zakona ostala v veljavi zaradi tehnološkega razvoja nekoliko 
dopolnjena temeljna načela, kot jih določa veljavni zakon in so že 
desetletja uveljavljena v arhivski praksi pri nas in v tujini. 

Predmet urejanja nove zakonske ureditve sodobnega varstva 
dokumentarnega gradiva in znotraj tega še posebej arhivskega 
gradiva je relativno širok in obsega tako hrambo gradiva, ki 
nastane v klasični kot tudi v elektronski obliki. Hkrati se seveda 
tako različno nastalo gradivo hrani na klasičen ali elektronski 
način, kar seveda lahko pomeni zaradi potreb hrambe tudi 
pretvorbo gradiv iz ene v drugo obliko. Ureditev teh različnih 
scenarijev sodobne hrambe dokumentarnega gradiva je seveda 
odvisna tudi od vrste oziroma pomembnosti dokumentarnega 
gradiva (različen rok hrambe, ali gre za arhivsko gradivo, itd.). 

Povedano je morda najlaže predstaviti, če si zamislimo tabelo, 
kjer ob eni stranici navedemo različne vrste dokumentarnega 
gradiva: 

gradivo, katerega hramba ni predpisana; 
gradivo, katerega rok hrambe je predpisan v letih ali pa ga je 
potrebno hraniti trajno; 
arhivsko gradivo. 

Ob drugi stranici tabele pa navedemo tri različne scenarije 
ravnanja z dokumentarnim gradivom: 

gradivo nastane v klasični obliki (npr. na papirju) in se v klasični 
obliki tudi hrani: 

- gradivo nastane v klasični obliki (npr. na papirju), vendar se 
za potrebe hrambe pretvori v elektronsko oziroma točneje 
digitalno obliko; 

l9-folij 2004 5 poročevalec, št. 95 



gradivo nastane v digitalni obliki (npr. elektronske vloge, 
elektronska pošta) in se v digitalni obliki tudi hrani. 

Po sedanji ureditvi pravna vprašanja hrambe dokumentarnega 
gradiva urejata predvsem dva zakona in sicer Zakon o arhivskem 
gradivu in arhivih in Zakon o elektronskem poslovanju in 

Arhivsko gradivo 

Gradivo z rokom 
hrambe 

Običajno gradivo 

Po predlagani ureditvi bi pravna vprašanja hrambe 
dokumentarnega gradiva uredil predlagani zakon, ki bi v celoti 
nadomestil in razširil današnji Zakon o arhivskem gradivu in arhivih 

Arhivsko gradivo 

Gradivo z rokom 
hrambe 

Običajno gradivo 

3. Primerjalni pregled v državah članicah Evropske 
unije in obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda 
ES 

AVSTRIJA 

Arhiviranje in uporabo arhivskega gradiva na zvezni ravni v Avstriji 
ureja Zvezni zakon o varstvu, hrambi in uporabi arhivskega 
gradiva (Bundesgesetz uber die Sicherung, Aufbevvahrung und 
Nutzung von Archivgut des Bundes, krajše Bundesarchivgesetz, 
BGBI. I Nr. 162/1999). 

Konkretnejše aktivnosti na področju elektronske hrambe gradiva 
so v Avstriji začeli 26. julija 2001, ko so v posebnem organu 
avstrijske zvezne vlade (Kommunikationstechnologie - Board) 
pripravili poseben okvirni program za tehnološke zahteve uvajanja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v postopek ravnanja z 
dokumentarnim gradivom v javni upravi. Njihov namen je bil 
pospešiti razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije in 
pomagati pri njeni implementaciji in koordinaciji v okviru organov 

poročevalec, št. 95 6 

■ ta razlik"3 

elektronskem podpisu, ki vsak na svojem področju ureja . ^jo 
vprašanja. Hkrati pa samo hrambo in rok hrambe Pre> P 
tudi številni drugi področni zakoni. Seveda pa obstaja 
podzakonskih predpisov, ki posegajo na to področje. 

Točneje je ureditev razvidna iz spodnje tabele. 

ter nadgradil določbe Zakona o elektronskem pos'° 
elektronskem podpisu. 

ie tat>®!0' Točneje je predlagana ureditev področij razvidna iz spod") 

javne uprave. Okvirni program se pri konkretizaciji za ^ 
elektronsko hrambo in elektronsko arhiviranje sklicuje ^ 
neformalna standarda in sicer ELAK27 in DOMEA. ELAK J® P^to 
v okviru avstrijskih projektov e-uprave, ki želi uvesti c ^ 
elektronsko poslovanje v delu celotne zvezne vlade, to ^ 
zveznih ministrstev. Do sedaj je bila v okviru ELAK P ^ 
uspešno uvedena organizacijsko, tehnološko in finanž00 Pn_zn0rn 
rešitev za poslovanje brez papirja v Zvezni Vladi in Zv 

zunanjem ministrstvu. V letu 2003 želijo v okviru projekta ^ 
podobne rešitve v vse organe Zvezne vlade in ga nato u P^ 
zaključiti v sredini leta 2004. V okviru tega programe je pre ^ga 
tudi normativna rešitev za elektronsko hrambo dokumen nS|<i 
gradiva. Le ta bo temeljila na dejstvu, da se dokument v ele (fla 
obliki šteje za izvirnik, uporaba papirnega gradiva pa bo dop ^ 
le v času uveljavljanja programa. Pravno podlago za k ^ 
ELAK predstavljajo veljavni pravni predpisi s P° ^gi 
elektronskega poslovanja, varstva osebnih podatkov in s,a 
relevantni predpisi. Pod referenčno točko projekta 3- y 
predvidena tudi elektronska hramba in elektronsko arfl'vira ces0 
okviru tega koraka znotraj celovitega elektronskega Pr 

— 

ZAGA ZAGA, ZEPEP 

PODROČNI ZAKONI PODROČNI ZAKONI ZEPEP IN PODROČNI 
ZAKONI 

ZEPEP 

Klasičen nastanek Klasičen nastanek in Elektronski nastanek In 
In hramba elektronska hramba elektronska hramba 



f6le 
r°nske9a poslovanja bo vse dokumentarno gradivo, ki je 

reiev
antno 23 že zaključene postopke oziroma gradivo katerih 
antnost je vezana na roke, ki so že potekli, hranjeno v 

^ [°nski obliki in, če tako določajo drugi materialni predpisi, 
Eu^

n°. Pri postopku hrambe in arhiviranja predvideva koncept 
eiekj dv°stopenjsko ravnanje. Prvi del je posredovanje 
k0rak°nske9a gradiva v hrambo, kar je obligatorni korak. Drugi 
Po Pa ie parafiranje glede na vnaprej določene kriterije za 
^ec vrst0 9radiva-Ta korak J® fakultativen. ELAK koncept 
St%kti navai3, da so k ravnaniu pod točko 3.14 zavezani vsi 

slekt na ,6m mes,u na) omenimo povezan institut enakost 
Avstr°nSka in klasične oblike dokumentarnega gradiva, ki ga v 
(Burin'' uva'a Zvezni zakon o elektronskem podpisu 
Sign ,s9esetz iiber elektronische Signaturen, krajše 
I Nr ,^r9esetz> BGBI. I Nr. 190/1999, BGBI. I Nr. 137/2000, BGBI. • J2/2001, BGBI. I Nr. 152/2001). 

'Rska 

Drj 
^ifll artliv lrske (An Chartlann Naisiunta) je bil ustanovljen 
tjenc 

88- Ustanovljen je bil z združitvijo Službe za javne evi- 
S|Uif (Pu»lic Record Office of Ireland), ustanovljene leta 1867 in 
Usta 8 23 doku™entarno gradivo (State Paper Office), 
j6 bi| ovl'ene leta 1702. Državni arhiv Irske (v nadaljevanju arhiv) 
Po<wtanov'jen 2 Zakonom 0 državnem arhivu, poleg tega pa to 
tudj.°c'e Pokriva še približno petnajst drugih predpisov, med njimi 

3,. 
65 ^!en Zakona o statistiki (Statistics Act, 1993); 
92 ,,6n Zakona o lokalni upravi (Local Government Act, 1994); 
47 č|8n ^akona 0 Pristaniščih (Harbours Act, 1996); 
In®«.6n Zak°na o državnih kulturnih institucijah (National Cultural 
Prete °nS Act 1997>: 
d0rn 

del Zakona o svobodi informacij javnega značaja (Free- of Information Act, 1997). 

s0 jj°Vornosti oziroma pristojnosti za delovanje državnega arhiva 
arhiv S ^asom Prenašale na različne organe, danes pa je državni 
rned 

v Pristojnosti Ministrstva za umetnost, šport in turizem, 
prjSt 6ni Ko je Urad predsednika vlade zadržal določene 
kater lnt0S,i 9lede nekaterih vrst gradiva posameznih organov, za a 'ahko tudi omeji dostop. 

kdain ° državnem arhivu določa, da lahko Minister za finance 
n,Ja predpise o primernem ravnanju in načinu hranjenja gradiva 
2ak0 

9V,to je tistega gradiva, ki še ni bilo predano arhivu. 
niati 

n 0 svobodi informacij javnega značaja (Freedom of Infor- 
i n ^°t) iz leta 1997 določa, da je Minister za finance pristojen 

orfla 
a'° Predpisov glede upravljanja in vzdrževanja gradiva javnih 

q0v 
0v na splošno. Poleg tega Zakon o lokalni upravi (Local 

dedi^ent Act) iz leta 2001, pooblašča Ministra za okolje, 

^al h ° 'n lokalno uPrav°i da svetuje lokalnim upravam glede 
p "lh 9radiv in arhivov. Zakon o pristaniščih iz leta 1996 pa 
ia n a Ministra za komunikacije, pomorstvo in naravne vire 
Pom nad hranjenjem dokumentarnega gradiva pristanišč in 0rskih uprav. 
2ai^on 
min|. 

0 dfžavnem arhivu se v prvi vrsti nanaša na gradiva 
s9 "®tev, sodišč in ostalih državnih organov. Po tridesetih letih, 
r^S^diva ministrstev prenesejo v arhiv in so dostopna javnosti, 
njjh v Primeru, ko se ta gradiva še uporabljajo ali pa javnost do 
^ko"8 $me dostoPat' zaradi razloga, ki je izrecno naveden v 
ACt *1° 6' člen Zakona 0 državnem arhivu (National Archives 
katj 986, Regulations, 1988) določa, da lahko uničenje 
arhive9akoli 9radiva ministrstva odobri zgolj direktor državnega 

Arhiv je pristojen za podatke o rojstvih, podatke o porokah in 
umrlih, datirane do leta 1871, ker je zakonodaja iz leta 1875 in 
1876 te podatke opredelila kot javno gradivo. Kljub temu, da gre 
za javno gradivo je bila do nedavnega večina tega gradiva hranjena 
v župnijah dokler ni bilo gradivo preneseno v Knjižnico 
predstavniškega cerkvenega telesa (the Representative Church 
Body Library). 

Zakon o državnem arhivu dovoljuje arhivu tudi pridobivanje 
gradiva iz zasebnih virov, običajno gre tu za zbrano 
korespondenco pomembnih literarnih osebnosti (Flanagan, Duffy, 
Monsell, Cantvvell). 

Gradivo za katero je pristojen arhiv je v Zakonu o državnem 
arhivu določeno kot arhivsko gradivo, državni arhiv pa je pristojen 
za varstvo tega gradiva. Poleg tega državni arhiv pripravlja in 
objavlja opise, vodiče, sezname in popise arhivskega gradiva. 
Kopije le-teh pa morajo biti dostopne javnosti. 

NEMČIJA 

V Nemčiji ureja področje arhiviranja Zakon o varovanju in uporabi 
zveznega arhivskega gradiva (Gesetz iiber die Sicherung und 
Nutzung von Archivgut des Bundes (krajše Bundesarchivgesetz, 
BArchG) z dne 6. januarja 1988 (BGBI. I S.62), na zadnje 
spremenjen 13. marca 1992). Zakon uporablja dva termina, ki 
opredeljujeta vrsto gradiva. Prvi je arhivsko gradivo (nemško 
Archivgut), drugi pa gradivo (nemško Unterlage), ki je opredeljen 
kot gradivo za katerega se štejejo dokumenti (nemško Akten), 
pisna gradiva (nemško Schrrftstucke), zemljevidi, načrti kot tudi 
nosilci podatkov, slik, tona in drugih oblik zapisov, ki nastanejo pri 
zavezancih oziroma jih le-ti drugače pridobijo. 

Zakon uvodoma določa obveznost varovanja arhivskega gradiva 
ter omogočanja njegove uporabe, pri čemer posebej izpostavlja 
uporabo v znanstveno-raziskovalne namene. Izčrpno našteti 
zavezanci za posredovanje gradiva pristojnemu Zveznemu 
oziroma deželnemu arhivu so dolžni posredovati vso gradivo, 
razen kadar bi bilo takšno ravnanje v nasprotju s predpisi s 
področja varovanja tajnih podatkov. Posebna ureditev velja za 
zakonodajne organe. Le-ti lahko samostojno odločijo, katero 
gradivo bodo posredovali pristojnemu arhivu. 

Zakon opredeljuje pogoje in roke hrambe in uporabe arhivskega 
gradiva ter pri tem pooblašča Zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve, da to področje podrobneje uredi s podzakonskimi predpisi. 
Dostop do arhivskega gradiva je mogoč na zahtevo in po preteku 
30-tih let po smrti osebe, na katero se gradivo navezuje, če 
predpisi ne določajo drugače. V primeru, da datum smrti ni 
natančno določljiv, je rok 110 let od rojstva te osebe. Za določene 
oblike arhivskega gradiva veljajo posebni roki (npr. 80 let za 
nekatere dokumente s področja bančništva in financ). Roke je 
mogoče skrajšati, če so izpolnjeni predvideni pogoji (npr. s 
privolitvijo prizadete osebe, če za uporabo obstaja posebej 
utemeljen znanstveni namen in podobno). Poleg rokov pa so za 
uporabo arhivskega gradiva pomembne tudi izjeme oziroma 
zakonsko določeni primeri nedopustnosti uporabe arhivskega 

gradiva (npr. obstoj možnosti ogrozitve javnega reda, kršitve 
varovanja tajnosti podatkov in prizadetosti varovanega interesa 
tretjih oseb). 

Zakon ne opredeljuje institucionalne organizacije arhivske službe, 
niti ne vsebuje natančnih in izčrpnih določb o nalogah Zveznega 
in deželnih arhivov. Določa le, da lahko Zvezna vlada na Zvezni 
arhiv prenese tudi naloge, ki jih zakon ne določa, če so povezane 
z arhivom oziroma nemško zgodovino. 
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Za normativno urejanje elektronske hrambe gradiva je posebej 
pomemben že omenjen osmi odstavek drugega člena, ki določa, 
da se kot gradivo po tem zakonu štejejo tudi ne-papirnate oblike 
zapisa na različnih nosilcih podatkov. Naveden zakon deloma 
uredi omenjeno področje tudi z določilom petega odstavka drugega 
člena, kjer opredeljuje ravnanje z arhiviranimi podatki in dokumenti, 
ki se nahajajo v taki obliki, ki je uporabljiva le s pomočjo strojne 
opreme (machinell lesbare Datentraeger). Posebej izpostavlja 
dejstvo, da je pri takih dokumentih potrebno upoštevati tudi način 
prenosa arhiviranih podatkov. Pri tem se ne sklicuje na izrecno 
določen tehnični standard, temveč določa, da je potrebno pri 
arhiviranju dokumentov v elektronski obliki in določanju prenosa 
teh dokumentov upoštevati splošno priznana pravila tehnike 
(allgemein anerkannte Regeln der Technik). 

Konkretna pravna pravila o elektronski hrambi uvaja nemški 
Zakon o pobiranju dajatev (Abtjabenordnung) oziroma njegova 
sprememba z dne 1. januarja, ki je uvedla obvezno elektronsko 
arhiviranje nekaterih poslovnih listin, pomembnih za davčno 
poslovanje podjetij. §146 navedenega predpisa v petem odstavku 
zahteva, da se dokumente, ki so bili ustvarjeni po elektronski poti 
hrani v elektronski obliki in ne izključno v natisnjeni (papirnati) 
obliki oziroma na mikrofilmih. Navedeno spremembo je uvedlo 
nemško zvezno finančno ministrstvo v okviru sprejema sklopa 
zakonodaje, s katerim želi znižati davčne obremenitve za podjetja. 
§146 in §147 tako zahtevata, da se vse dokumente, ki so ustvarjeni 
po elektronski poti s pomočjo programske opreme za vodenje 
notranjega poslovanja podjetij, hranijo in arhivirajo v elektronsko 
obliki. V taki obliki morajo biti na voljo tudi za inšpekcijske preglede 
pristojnih organov. Obveznost hrambe in arhiviranja v elektronski 
obliki velja ves čas trajanja roka obvezne hrambe gradiva, ki ga 
predpiše področni zakon. Inšpekcijski davčni pregledi lahko 
potekajo izključno s pregledom elektronskih gradiv. Če davčni 
zavezanec ne more predložiti zahtevanih dokumentov v 
elektronski obliki (oziroma ne more omogočiti inšpektorju vpogleda 
v elektronsko bazo), temveč mu predloži zgolj papirnato obliko 
dokumenta, krši zakon. Enako velja za predložitev dokumentov 
na mikrofilmu. V primeru, da je potrebno v postopku inšpekcijskega 
pregleda pristojnim posredovati kakršenkoli zahtevan dokument, 
se le ta posreduje na primernem nosilcu elektronskih zapisov, ki 
onemogočajo naknadno spreminjanje vsebine zapisa (CD ROM, 
optični WORM - mediji). 

Zvezno finančno ministrstvo Nemčije je 18. junija 2001 sprejelo 
tudi Pravila o dostopu in preverjanju digitalnih dokumentov 
(Grundsaetze zum Datenzugriff und zur Pruefbarkeit digitaler 
Unteriagen), ki določajo navodila za nadzor nad dostopom do 
elektronskih dokumentov in hkrati za njihovo preverjanje. Pravila 
so vezana na prej opisan Zakon o pobiranju dajatev, saj omogočajo 
njegovo izvajanje. 

Čeprav ne gre za pravni predpis, je za samo uvedbo In razvoj 
elektronske hrambe gradiva v Nemčiji ključnega pomena projekt 
DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische 
Archivierung). Gre za koncept o elektronskem upravljanju z 
dokumenti in elektronskem arhiviranju v nemški javni upravi. 
Projekt DOMEA se izvaja že od leta 1996 in sicer pod okriljem 
posebnega koordinacijskega in svetovalnega organa zvezne 
vlade za informacijsko tehnologijo In zvezno upravo, imenovanega 
KBSt (Koordinierungs-und Beratungsstelle der Bundesregierung 
fOr Informationstechnik in der Bundesvervvaltung). Pravna podlaga 
za uvajanje rešitev projekta DOMEA je bila zagotovljena leta 2000 
s podpisom okvirne pogodbe med podjetjem SER (eGovernment 
Deutschland GmbH) in nemško zvezno vlado. 

Končno opredelimo še regulacijo izenačevanja papirnate in 
elektronske oblike zapisa, ki se praviloma pojavi pri uvajanju 
normativnih rešitev elektronskega arhiviranja zapisov. V nemški 

zakono"1 ^ 
pravni ureditvi je to področje urejeno s Posebnim.h Dfedpis°v 

prilagoditvi pravil o obliki civilnega prava in dru9 /Lassung 
modernim oblikam pravnega prometa (Gesetz zur P 
der Formvorschriften des Privatrechts und anclere rqbi2001 

an den modernen Rechtsgeschaftsverkehr, 18.7.2001, nern$|d 
I, S. 1542). Naveden zakon v prvem členu spremi") aUgUsta 
civilni zakonik (Buergerliches Gesetzbuch, BGB, z dne ■ uvec)bo 
1896, RGBI. S. 195, BGBI. III400-2). Izhodiščna norma* l268.Ta 
enakosti elektronske in papirnate oblike je prav gotovo s 
člen se po novi ureditvi glasi tako, da v tretjem odstav onS|(o 
da se lahko pisna oblika pravnega posla nadomesti z e nS|<a 
obliko, če iz zakona ne izhaja drugače. Prav tako je ® 0njeno 
oblika uvedena z novima členoma §§ 126a9 in 126b10. st0pku 
področje pa je vključeno tudi v Zakon o c'v''nern JLnien i" 
(Zivilprozessordnung, BGBI. I S. 533, zadnjič spre l30ai6 
dopolnjen 27. decembra 2003, BGBI. I S. 3022), ki v ^ e(jloživ 

določa, da, če je za določene akte, ki jih lahko stranka P ^ 
postopku, predvidena pisna oblika, potem se lahko rab0 
predložijo tudi v taki elektronski obliki, ki je primerna za 
dokumenta v sodnem postopku. 

VELIKA BRITANIJA 

Funkcijo arhiva Anglije, Walesa in Združenega kraljestva op^g 
Služba za javno dokumenarno gradivo (Public Records ^ in 
PRO). PRO skrbi za hranjenje dokumentarnega gradiva 
sodišč, datiranih od 11. stoletja do danes. 

Škotska 
Škotska in Severna Irska imata ločene arhive. 
dokumentacijska služba (Scottish Record Office), hran'v služb3 

škotskih sodišč, fizičnih oseb in organizacij terministrs'? ' peco^ 
za javno dokumentarno gradivo Severne Irske (The Pub

istrstev 
Office of Northern Ireland) hrani dokumentarno gradivo mi 
Severne Irske, provinc in lokalne uprave ter dokumentarno g 
nekaj fizičnih oseb in podjetij. 

javno 
Državni arhiv Velike Britanije združuje Službo z sko 
dokumentarno gradivo (PRO) in Komisijo za zgo ^g 
dokumentarno gradivo (Historical Records Comrnissio 
zagotavlja upravi informacije in navodila za upravljanje z g ^ 
Skrbi torej za proces arhiviranja od kreiranja dokum 
morebitnega uničenja le-tega ter prenosa v državni arhi ■ 

' ost 
Zakon o javnem dokumentarnem gradivu od9ov°rn

m0ntiv 

upravljanje z dokumentarnim gradivom (vključno z d°*u nuj« 
elektronski obliki) nalaga ministrstvom. Vsako ministrstvo ^ 
uslužbenca (Departmental Records Officer), ki odgovarja 
za upravljanje z dokumentarnim gradivom, ki je del PH'trajno, 
odločajo o tem, katero dokumentarno gradivo je treba hran djVOm 
pripravljajo priročnike za ravnanje z dokumentarnim 9 p0 v 
ter skrbijo za to, da je to pravilno pripravljeno in Pren 

državni arhiv. 
*jh letirt; 

Ko dokumenti niso več v aktivni uporabi (običajno po p1 

se jih večina ohrani, to je z izjemo tistih, ki so popolnoma ne P 
in se jih uniči. Po preteku 15 do 25 let se naredi dru9® jrapju. 
dokumentarnega gradiva, kjer se odloča trajnem arf]'a j,olj 
Sistem dvojne revizije naj bi zagotavljal priložnost 
premišljeno presojo o historični vrednosti gradiva. 

nt^hrt6 

Bela knjiga o modernizaciji uprave (Modernising Governme z 
Paper), je kot cilj zastavila informatizacijo uPrapL0\aW 
dokumentacijo v upravi oziroma uvedbo e-poslovanja. P g} 
v sodelovanju z e-Envoy (agencija za e-upravo) nad^'r^u(Tient'- 
razvoja in implementacije elektronskega upravljanja z do kega 
Do konca leta 2004 tako načrtujejo implementacijo elektr° v|janj® 
upravljanja z dokumentacijo znotraj uprave iz zago 
elektronskih storitev do leta 2005. 
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Strg 
diSa^''3 e"P°slovania ie postavila tudi številne cilje za poslovanje jsk 

v"e9a arhiva, vključno s spletnim dostopom do najpogosteje 
kko d ®rad'v 'n Popolnoma informatiziran sistem za raziskovalce, 
®nak '^hko v elektronski obliki zaprosijo za podatke ter jih na 
aitiiv na^'n tu^' pridobijo in plačajo. Prav tako pa namerava državni Id 0 P°skrbeti za elektronsko dostopen katalog vsega gradiva, 
upo K

ran''° 'n zagotavljanje informacij in odgovorov na vprašanja 
^fitra^07 Preko elektronske pošte in spletnega kontaktnega 

r^^,'e9a bo državni arhiv razvil sistem za ocenjevanje, izbiro, 

9'ad ni6, prenos in hranjenje elektronskega dokumentarnega 
9rhi '■fa' ta^° 'ntem°. kot po ministrstvih. Standardi za elektronsko 
upošt'ranie 'z 'eta so a*ur'rani v ,e'u 2002, tako da 
aci 

,evajo upravne in mednarodne standarde. Za podporo med- 
UDn C'lskemu sodelovanju in učinkovitejši izmenjavi podatkov rahljajo XML standard. 

Pols 'Udi na splošno ^iri obseg gradiva, dostopnega preko spleta. 
gradfv

ka,al°g°v 'n osta'''1 informacij so nekatera najbolj iskana a že pretvorili tudi v elektronsko obliko in so dostopna na 5Pletu. 

felTEV HRAMBE V DIGITALNI OBLIKI V 
v«0PSKI UNIJI 

Ure*'0'113 gre ugotoviti, da Evropska unija na komunitarni ravni 
jn J Sam° tista vprašanja, ki so nujno potrebna za organizacijo 
ki s 0van)e unije oziroma notranjega trga oziroma tista vprašanja, 

.v državah članicah urejena različno in s tem povzročajo n10 pri pretoku blaga, storitev, ljudi ali kapitala. 

na področju elektronskega poslovanja zaslediti relativno 
Po rr0pskih Pravnih aktov, saj so določene zadeve že same 
član ' ure'Gne enako oziroma harmonizirano v vseh državah 
pu 

ICatl (npr. enakost elektronske oblike s pisno in podobno). Če 
- 11110 ob strani področje intelektualne lastnine, kjer se počasi 
(pr ''a enotni evropski zakonik, in vprašanje infrastrukture 
Posi VSerri elektronskih komunikacij) je na področju elektronskega 
leta°

Vania zaslediti predvsem dve pomembnejši direktivi. Prva iz 
20On 9 '8 namenjena elektronskim podpisom, druga iz leta 
Pot fa. nekaterim vprašanjem elektronskega poslovanja (varstvo 
dirflU| kov- odgovornost ponudnikov in podobno). Ker je prva 
red 3 že dobra tri leta povsem prenesena v slovenski pravni 
Pod * ^akonom o elektronskem poslovanju in elektronskem 
29l?'Su, druga pa delno z letošnjo novelo tega zakona in delno z 
na t°

norn o varstvu potrošnikov, se velja osredotočiti predvsem 
hr k doku|Tiente Evropske unije, ki so neposredno povezani s 
6Lu dokumentarnega oziroma ožje arhivskega gradiva v 
bonski obliki. 
Na' 
1<wrei velja omeniti Sklepe Sveta Evropske unije z dne 17. junija 
qj, 0 širšem sodelovanju na področju arhiviranja (94/C 235/ 

tolfo '<a,er''1 'e določeno, da so arhivi pomemben del evropske 
prj 

Urne dediščine ter da izkoriščanje arhivskega gradiva lahko 
SVg( 

ni0re k izboljšanju znanja o kulturi in zgodovini Evropejcev. 
vSe ,'e zato takrat pozval Evropsko komisijo, da vključi arhive v 
i>n 

korr>unikacije o kulturni dediščini Evropske skupnosti, in MOSta., II ■ i i ,   °stavii naslednja pomembna področja: 
0r9anizacija multidisciplinarnega foruma, ki bi bil organiziran 
v okviru Skupnosti o vprašanjih upravljanja, shranjevanja, 
°nranjanja in ponovnega vpogleda v gradivo, berljivo s strojno 
°Premo; 
skupaj s posameznimi državami članicami spodbujati 
^menjavo študentov in arhivistov v okviru že obstoječih 
KQmunitarnih izobraževalnih programov; 

pripraviti in spodbujati izdajo publikacij v vseh uradnih jezikih 
skupnosti, ki bi bile zasnovane v obliki vodnika po arhivih za 
uporabnike; 

- pripraviti in spodbujati izdajo publikacije, ki bi čim širšemu 
krogu evropskih državljanov predstavila delo na področju 
tehnologije ohranjanja in restavriranja arhivskega gradiva; 
spodbujati publikacijo raznovrstnih informacij o arhivskem 
gradivu. 

Glede tehnoloških zahtev pa velja opozoriti še na en dokument 
Evropske unije in sicer Model zahtev za upravljanje elektronskih 
dokumentov (Model requirements for the Managment of Elec- 
tronic Records, v nadaljevanju MoReq). Model zahtev za 
upravljanje elektronskih dokumentov je namreč dokument, ki je 
nastal pod okriljem komunitarnega programa IDA (Interchange of 
Data betvveen Administrations programme) v letih 2000 in 2001. 
Pobuda za začetek urejanja področja upravljanja z elektronskim 
gradivom pa izvira že iz leta 1996, ko jo je kot eno izmed desetih 
akcijskih točk izrazil DLM forum (»Donnees Lisibles par Ma- 
chine« ali »machine-readable data«), ki temelji na prej omenjenih 
Sklepih Sveta Evropske unije (94/C 235/03). Vsebina specifikacije 
so predvsem funkcionalne zahteve za upravljanje z elektronskim 
gradivom, ki naj se izvajajo v okviru posebnega sistema za 
upravljanje z elektronskim gradivom (Electronic Record Man- 
agement System, v nadaljevanju ERMS). 

Specifikacija MoReq je široko uporabljiva, saj je napisana tako, 
da je primerna za uvajanje ERMS v javni ali zasebni sektor, ali pa 
le za dopolnitev že obstoječih ERMS - prav tako v obeh sektorjih. 
Smisel takega pristopa je, da se uporabnikom pusti dovolj prostora, 
da lahko generično specifikacijo MoReq dopolnijo glede na 
posebnosti, zahteve in želje okolja, v katerem se ERMS uvaja. 
Tudi krog uporabnikov MoReq naj bi bil širši, kot le administracija 
in arhivske službe. Pri tem se avtorji opirajo na splošen postulat 
uvedbe elektronskih postopkov upravljanja z gradivi - le 
sodelovanje vseh subjektov, ki delajo z gradivom od njihovega 
nastanka in vse do morebitnega arhiviranja lahko zagotovi 
kakovostno in učinkovito uvedbo upravljanja z elektronskim 
gradivom. Tako je lahko specifikacija MoReq zanimiva za sedanje 
in potencialne uporabnike ERMS, za organizacije, ki izvajajo 
izobraževanje za administrativnih organov in drugih uporabnikov 
ERMS ter tudi za podjetja, ki s ukvarjajo z zagotavljanjem 
infrastrukture za ERMS. V manjšem obsegu se MoReq ukvarja 
tudi z elektronskim upravljanjem gradiva v drugih oblikah (imenuje 
jih »fizične oblike«, npr. mikrofilmi, papir ipd.). Glede teh oblik 
gradiva daje le osnovne smernice glede ravnanja z njim, ne 
predvidi pa kakršnihkoli natančnejših usmeritev. Druge samostojne 
teme, ki so v tesni povezavi z upravljanjem z elektronskim 
gradivom v MoReq niso zajete, čeprav jih specifikacija upošteva 
(npr. sredstva za ustvarjanje elektronskega gradiva). Prav tako 
specifikacija ne daje napotkov, kako predvidene napotke 
implementirati. 

Pri ustvarjanju specifikacije MoReq so avtorji imeli v mislih 
predvsem željo, da ustvarijo dokument, ki bo imel veliko praktično 
vrednost in bo zlahka uporabljiv pri uvajanju ERMS. Tako 
specifikacija upošteva obstoj papirnatih in elektronskih oblik 
gradiva in poskuša predvideti rešitve za oboje, saj se ne želi 
pridružiti zbirki programskih dokumentov, katerih primarna vloga 
je začrtati idejne zasnove upravljanja z elektronskim gradivom, 
pri tem pa povsem pozabiti na praktičen del uvajanja dokaj 
radikalnih sprememb na področje upravljanja z gradivom. Potrebno 
je tudi dodati, da specifikacija MoReq ne zajema praktičnih vidikov 
upravljanja z elektronskim gradivom (izjema so zahtevane 
lastnosti programske opreme). Prav tako se MoReq ogiba 
razpravljanju o teorijah arhiviranja, filozofiji upravljanja z gradivom, 
sprejemanju odločitev in o podobnih temah. Poleg prej poudarjene 
praktičnosti specifikacije, se osredotoči na sisteme upravljanja z 
elektronskim gradivom z vidika uporabnika. 
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4. Zakonodajni postopek sprejemanja zakona 

Predlagan je sprejem zakona po rednem postopku. 

5. Finančne posledice zakona 

S predlaganim zakonom bodo nastali stroški zaradi novih 
zaposlitev v Arhivu Republike Slovenije v višini 26 milijonov SIT, 
ki so potrebne za izvajanje dodatnih nalog na področju varstva 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki (potrjevanje notranjih 
pravil, registracija in akreditacija ponudnikov, strokovne naloge in 
drugo). Center Vlade RS za informatiko po iz že zagotovljenih 
proračunskih sredstev zagotovil dodatno potrebno standardno 
informacijsko komunikacijsko opremo. 

6. Druge posledice 

Predlagani zakon bo omogočil hrambo dokumentarnega gradiva 
v elektronski obliki in s tem povečal konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva ter pospešil elektronsko poslovanje organov javne 
uprave, za kar je javna uprava dobro pripravljena. 

7. Vpliv zakona na inflacijo 

Predlagani zakon ne bo imel vpliva na inflacijo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. Predmet varstva 

1. člen 

Ta zakon ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo 
zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski 
obliki, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva, 
varstvo arhivskega gradiva in pogoje za njegovo uporabo, naloge 
arhivov in javne arhivske službe ter s tem povezane storitve in 
nadzor nad izvajanjem. 

2. Definicije izrazov 

2. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

dokumentarno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, 
risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, 
magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je 
bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb; 

- oblika zapisa so tiste organizacijske in tehnološke 
značilnosti, ki določajo, kako je vsebina zapisana, hranjena 
in prikazana v procesu hrambe; 
nosilec zapisa je klasičen ali elektronski nosilec zapisa, na 
katerega se zapiše vsebina v skladu z obliko zapisa; 
dokumentarno gradivo v fizični obliki je dokumentarno 
gradivo na fizičnem nosilcu zapisa, ki omogoča reprodukcijo 

vsebine brez uporabe informacijsko komunikacijski a1' 
sorodnih tehnologij (npr. na papirju, filmu, itd.); )arn0 

- dokumentarno gradivo v digitalni obliki je dol<"Jne
ns|(em 

gradivo v digitalni obliki zapisa in shranjeno na elektro 
nosilcu zapisa; (arn0 

- dokumentarno gradivo v analogni obliki je dokum ^ 
gradivo v analogni obliki zapisa in shranjeno na elektro 
nosilcu zapisa; jkj je 
dokumentarno gradivo v elektronski ob 
dokumentarno gradivo v digitalni ali analogni obliki; 

- dokumentarno gradivo v digitalni obliki za do'90 a v 
hrambo pomeni gradivo, katerega vsebina je zaP|S 

digitalni obliki in shranjena na elektronskem nosilcu z 
pri čemer tako digitalna oblika kot tudi nosileCxteVanje 
zagotavljata učinkovito dolgoročno hrambo in upos 
tehnološkega napredka v skladu s tem zakonom; ,jV0, 
izvirno dokumentarno gradivo je dokumentarno g 
ki je nastalo, bilo prejeto ali bilo poslano osebi, ki nr 
gradivo; ,|v0i ki 
zajeto dokumentarno gradivo je dokumentarno gra ' v 
je nastalo ob zajemu izvirnega dokumentarnega gra v 
hrambo s pretvorbo izvirnega dokumentarnega gra 

novo digitalno obliko zapisa ali na mikrofilm; (raj9n 
- arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo, ki ima ^ 

pomen za znanost in kulturo ter trajen pomen za P 
varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih a . 
javnopravne osebe so državni organi, organi sarn°L'P nih 
lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajale I 
slu.žb: . • • lokalni" pristojni arhivi so državni arhiv in arhivi i° 
samoupravnih skupnosti; Hhereiz 

- javno arhivsko gradivo je arhivsko gradivo, ki se 0 kovnih 
dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb po stro 
navodilih pristojnega arhiva; .^gjh 

- zasebno arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo ^ 
pravnih in fizičnih oseb, ki ima lastnosti arhivskega gr j 
in je kot arhivsko gradivo določeno na podlagi tega zako 
odločbe državnega arhiva; . (0ga 

- hramba gradiva je tista hramba izvirnega ali za' konu 
dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje pogoje po tem z 
in zagotavlja uporabnost vsebine hranjenega gradiva, 
dolgoročna hramba gradiva je hramba gradiva za ca 
obdobje daljše od 5 let; ki s0 

- storitve hrambe gradiva v digitalni obliki so storitve. 
neločljivo povezane z ohranjanjem vsebine gradiva v d,9 ^ 
obliki, vendar ne gre za ponudbo opreme za takšno hra 

- spremljevalne storitve so storitve, ki so povezane s nra 
gradiva v digitalni obliki, vendar ne gre za storitve hra ^ 
gradiva v digitalni obliki ali ponudbo opreme za tako hr 
(uničenje, poizvedovanje in analiziranje gradiva, itd-); ^ 

- notranja pravila zajema in hrambe gradiva v dig'e:lT1e 
obliki so pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt spr 

oseba glede hrambe svojega gradiva. 

3. Temeljna načela zakona 

3-c,en roma 
(Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oz»° 

uporabnosti njegove vsebine) 

Hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje izV'^a. 
dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega 9ra ^ 
Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka^ 
zajetega gradiva, če zagotavlja zajetemu gradivu vse u 
izvirnega gradiva (uporabnost vsebine gradiva). 
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4. člen 
(Načelo trajnosti) 

9ra<f ^ dokumentarnega gradiva mora zagotavljati trajnost tega IVa oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine. 

5. člen 
(Načelo celovitosti) 

nesn"'39 dol<umentarnega gradiva mora zagotavljati 
reD ®rnenliivost in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma 

°ziro ci'e nie9ove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva 
<w'na ni09ove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega Va (Provenience). 

6. člen 
(Načelo dostopnosti) 

S°o;a
Urn

h
9ntarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine 

okrnit " V8S čas ,rajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali 
Up k'° celovi,os,i 'er dostopna pooblaščenim uporabnikom ali 

nicam (v nadaljevanju uporabnikom). 

7. člen 
(Načelo varstva kulturnega spomenika) 

9radivo je kulturni spomenik in mora biti varovano kot 

II. DOKUMENTARNO GRADIVO 

Zajem gradiva, ki je izvirno nastalo v digitalni 
obliki 

8. člen 
(Zajem gradiva izvirno v digitalni obliki) 

Zai6? 9radiva, ki je v digitalni obliki, mora biti urejen tako, da se 
rfi-. 0v' učinkovit zajem za posamezno enoto gradiva (zajem 
jg. Podatkov, komunikacijskih podatkov, podatkov, potrebnih 

s®binsko ali oblikovno neokrnjen prikaz, itd.). 

Zajem gra(jiva, ki je izvirno nastalo v fizični ali 
e|ektronski analogni obliki 

9. člen 
(Pretvorba gradiva v digitalno obliko) 

ne t ' 9radiva, ki je izvirno v fizični obliki ali v elektronski, vendar 
Urej v digitalni obliki (npr. analogni audio/video zapis), mora biti n 'ako, da se zagotovi zanesljiva pretvorba. 

10. člen 
(Zanesljiva pretvorba) 

*anesijivo pretvorbo se šteje pretvorba: 
* Ls . 

'z zajetega gradiva zagotavlja reprodukcijo vseh bistvenih 
sestavin vsebine izvirnega gradiva glede na naravo in namen 
Posameznih enot izvirnega gradiva (ohranjanje celovitosti 
SJfadiva); 

ki ohranja uporabnost vsebine izvirnega gradiva; 
ki zagotavlja avtentičnost gradiva z zajemom ključnih vsebin 
izvirnega gradiva ali s strogo kontroliranim in dokumentiranim 
dodajanjem vsebin, ki potrjujejo enako avtentičnost zajetega 
gradiva, kot jo je imelo izvirno gradivo; 

- ki vsebuje primerno število kontrol pravilnosti in kakovosti 
pretvorbe ter se odpravijo napake oziroma odstopanja; 
pri kateri se posebej in jasno ločeno od izvirne vsebine shranijo 
dodane vsebine ter vse pomembne opombe in podatki glede 
postopka pretvorbe in glede izvirnega gradiva; 

- pri kateri se hrani primeren obseg dokumentacije, s katero 
se dokazuje, da uporabljene metode in postopki redno 
zagotavljajo zanesljivo pretvorbo in 

- izpolnjuje pogoje, ki jih dodatno predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

3. Pretvorba zajetega gradiva v digitalno obliko za 
dolgoročno hrambo 

11. člen 
(Pretvorba v obliko za dolgoročno hrambo) 

Če je predpisano trajanje hrambe gradiva za obdobje več kot 5 
let, se zajeto gradivo iz običajne digitalne oblike pretvori v digitalno 
obliko za dolgoročno hrambo. 

12. člen 
(Zanesljiva pretvorba v obliko za dolgoročno hrambo) 

Za zanesljivo pretvorbo v digitalno obliko za dolgoročno hrambo 
se šteje pretvorba, ki ohranja celovitost in uporabnost vsebine 
zajetega gradiva v običajni digitalni obliki. Če se avtentičnost 
zajetega gradiva dokazuje s vsebinami, ki s tekom časa izgubljajo 
ali povsem izgubijo vrednost oziroma se izničijo, se avtentičnost 
zajetega gradiva v digitalni obliki za dolgoročno hrambo zagotovi 
s strogo kontroliranim dodajanjem vsebin (npr. ponoven e-podpis 
vsebin), ki potrjujejo avtentičnost zajetega gradiva. Takšne vsebine 
se lahko dodajajo na ravni posameznih enot ali na ravni celotnega 
zajetega gradiva. 

4. Uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva 

13. člen 
(Uničenje pretvorjenega izvirnega dokumentarnega 

gradiva) 

Če je opravljena pretvorba izvirnega dokumentarnega gradiva v 
dokumentarno gradivo v digitalni obliki ali na mikrofilmu, ki izpolnjuje 
enake pogoje uporabnosti kot izvirno dokumentarno gradivo, in 
je zagotovljena hramba v skladu z določbami tega zakona glede 
hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki ali na mikrofilmu, 
se izvirno dokumentarno gradivo lahko uniči, če ta ali drug zakon 
ne določa drugače. 

14. člen 
(Uničenje dokumentarnega gradiva z daljšim rokom 

hrambe) 

Izvirno dokumentarno gradivo, za katerega je predpisan rok 
hrambe več kot 5 let, je dovoljeno uničiti samo, če je bilo gradivo 
pretvorjeno v digitalno obliko za dolgoročno hrambo ali zapisano 
na mikrofilm, če ta ali drug zakon ne določa drugače. 
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15. člen 
(Določitev izjem) 

(1) Uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva v fizični obliki, ki 
ima lastnosti arhivskega gradiva, po pretvorbi v digitalno obliko ali 
zapisu na mikrofilm ni dovoljeno, razen če pristojni arhiv izrecno 
ne določi drugače. 

(2) Državni arhiv lahko določi gradivo, ki se zaradi njegove kulturne 
ali zgodovinske vrednosti sploh ne sme uničiti. 

(Prevzem vzorčnih notranjih pravil) 

Oseba lahko notranja pravila iz 18. člena tega zakon® P ^ jj, 
tako, da privzame vnaprej pripravljena notranja pravn3. orab° 
pripravile druge osebe za svojo uporabo ali za j(1 ^gz 
(npr. panožna združenja), kot svoja, če v ce'°.'saVnega 

kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev privzame od o rjVZeta 
arhiva potrjena notranja pravila, se šteje, da so tako P 
notranja pravila osebe od državnega arhiva že potrjen ■ 

16. člen 
(Evidentiranje uničenja gradiva) 

Vsako uničenje gradiva je potrebno ustrezno evidentirati. 

5. Priprava oseb na zajem in hrambo 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki 

17. člen 
(Priprava in organizacija zajema in hrambe) 

(1) Vsaka oseba, ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni 
obliki, mora slediti naslednjim fazam priprave oziroma organizacije 
zajema in hrambe: 

priprava na zajem in hrambo (popis virov gradiva, priprava 
študije upravičenosti, priprava študije izvedljivosti, priprava 
analize tveganj in ukrepov za njihovo zmanjševanje); 

- priprava in sprejem notranjih pravil za sprejem in hrambo 
gradiva v digitalni obliki; 
spremljanje izvajanja notranjih pravil in ukrepanje ob 
odstopanjih v skladu z notranjimi pravili (notranji nadzor); 
spremembe in dopolnitev notranjih pravil zaradi spremembe 
veljavnih predpisov, tehnološkega napredka, spoznanj stroke 
ali ugotovitev pomanjkljivosti pri internem nadzoru. 

(2) Predpisi, ki urejajo upravno poslovanje, lahko ne glede na 
določbe tega poglavja drugače uredijo način zajema in hrambe 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. 

18. člen 
(Notranja pravila) 

Oseba, ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki, mora 
sprejeti notranja pravila v skladu s tem zakonom, na njegovi 
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi 
zahtevami ter pravili stroke (npr. arhivska stroka, informacijska 
varnost, itd.). 

19. člen 
(Potrjevanje notranjih pravil) 

(1) Notranja pravila se lahko pošljejo v potrditev državnemu 
arhivu, ki preveri njihovo skladnost z zahtevami tega zakona, na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi 
tehnološkimi zahtevami ter pravili stroke. 

(2) Javnopravne osebe obvezno pošljejo svoja notranja pravila v 
potrditev državnemu arhivu. 

(3) Državni arhiv ob potrditvi ali kasneje zaradi spremembe 
zakonodaje ali tehnološkega napredka določi tudi rok, v katerem 
je potrebno notranja pravila spremeniti oziroma dopolniti in jih 
poslati v vnovično potrditev. 

6. Spremljanje izvajanja notranjih pravil 

21. člen . 
(Spremljanje izvajanja notranjih pravil) 

(1) Osebe, ki hranijo gradivo v digitalni obliki, morajo sPr®njU v 
izvajanja notranjih pravil. Če se ob takšnem sPf.®nlLvil, i® 
konkretnih primerih ugotovijo odstopanja od notranjih p j9 
potrebna izvedba ukrepov za odpravo odstopanj in Pr 

pravilne izvedbe ukrepa. 

(2) Preverjanje se izvaja kot notranje spremljanje, v p 
hrambe pomembnega gradiva ali večjih količin gradiva P 
zunanje preverjanje. Vsako preverjanje je potrebno 
dokumentirati. 

(Obvezna novelacija notranjih pravil) 
in 

ravil Osebe, ki hranijo gradivo v digitalni obliki, moraio , 
sprejeti oziroma privzeti spremembe in dopolnitve notranj 
vedno, ko: 

se spremenijo veljavni predpisi; . |3 ko' 
se spremenijo vzorčna pravila, ki jih je oseba PrlV 

svoja notranja pravila; . str0|<e; 
to zahteva stanje tehnološkega napredka ali sPoznan'otovijo 
se pri spremljanju izvajanja notranjih pravil ufl' ^vil. 
pomanjkljivosti, ki ne pomenijo odstopanja od notran|i 
temveč pomanjkljivost samih pravil. 

7. Hramba dokumentarnega gradiva 

23. člen 
(Hramba dokumentarnega gradiva) 

(1) Dokumentarno gradivo se hrani v ustreznih prostorihin j^,0fti, 
v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred v gjrni 
požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi m anje 
škodljivimi vplivi ter zagotavlja dostopnost, kar Pomen' 
pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj p°ob a , s0ga 
uporabnikom ves čas trajanja hrambe, in celovitost, 
nespremenljivost in neokrnjenost ter urejenost tega grf 

(2) Vlada Republike Slovenije predpiše podrobnejše P 
hrambe dokumentarnega gradiva. 

24. člen 
(Izjeme) 

Določba prejšnjega člena ne velja za tiste primere, ko drug' Pri 

določajo strožje pogoje hrambe dokumentarnega gradiva- 
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8' Hramba dokumentarnega gradiva v digitalni 
obliki 

/u 25. člen ramba dokumentarnega gradiva v digitalni obliki) 

^rni)a dokumentarnega gradiva v digitalni obliki je hramba 
dok n6^a dokumentarnega gradiva ali varna hramba zajetega Urnentamega gradiva v digitalni obliki. 

(Hramba izvirnega dokumentarnega gradiva v 
digitalni obliki) 

frio?3 ^ramba izvirnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki a ves čas trajanja hrambe omogočati: 

dostopnost izvirnega gradiva, kar pomeni varovanje pred 
'*9ubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim 

. uP°rabnikom ves čas trajanja hrambe; 
^Porabnost, kar pomeni zmožnost reprodukcije in primernost 
produkcije za uporabo ves čas trajanja hrambe; 

celovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost 
r®produkcije vsebine glede na vsebino izvirnega gradiva. 

(Nra k mba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni 
obliki) 

Do?3 tlramba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki 
i*vim V8S ^as traiania hrambe omogočati reprodukcijo vsebine 
v en

n®9a dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje naslednje pogoje 
a*' meri, kot bi jih to izvirno gradivo: 

dostopnost, kar pomeni varovanje pred izgubo in stalno 
*a9otavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves 
as 'rajanja hrambe; 

uPorabnost, kar pomeni zmožnost reprodukcije in primernost 
. rePr°dukcije za uporabo ves čas trajanja hrambe; 

av,entičnost, kar pomeni dokazljivost povezanosti 
reProducirane vsebine z vsebino izvirnega gradiva oziroma 

. IZv°rom tega gradiva; 
Ce|ovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost ter 
Ur®jenost reprodukcije vsebine glede na vsebino izvirnega 
flradiva. 

Dolgoročna hramba v digitalni obliki 

28. člen 
(Dolgoročna hramba v digitalni obliki) 

in 
rnentarno gradivo se dolgoročno hrani v digitalni obliki zapisa 

a0! 
n°silcu zapisa za dolgoročno hrambo, s čimer se zagotavlja 

»0roČna ohranitev vsebine dokumentarnega gradiva. 

29. člen 
(Oblika zapisa) 

zapisa iz prejšnjega člena se šteje takšna oblika, ki 
gr«j. av'ia ohranitev vsebine gradiva in vse druge pogoje hrambe 
0^ k3 v digitalni obliki in sicer več kot 5 let ter omogoča po tem 
ijpo| 'u Pretvorbo v novo digitalno obliko zapisa, ki bo takrat nlevala pogoje vame hrambe gradiva. 

30. člen 
(Nosilec zapisa) 

Za nosilec zapisa iz 28. člena se šteje takšen elektronski nosilec 
zapisa, ki zagotavlja vse pogoje varne hrambe gradiva in omogoča 
večje število prepisov s sedanjih na bodoče nosilce zapisa. 

10. Veljavnost in dokazna vrednost dokumentarnega 
gradiva v digitalni obliki 

31. člen 
(Enakost izvirnemu gradivu na podlagi zakona) 

Na podlagi zakona se vsaka enota varno hranjenega gradiva v 
digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, 
če sta bila zajem in varna hramba opravljena v skladu s pri 
državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili ter če drug zakon 
izrecno ne določa drugače. 

32. člen 
(Presojanje enakosti izvirnemu gradivu glede na 

notranja pravila) 

Če oseba, ki varno hrani gradivo dokaže, da varno hrambo 
gradiva izvaja v skladu s svojimi notranjimi pravili ter da so ta 
pravila, čeprav niso potrjena od državnega arhiva, v skladu z 
zahtevami zakona in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami, se vsaka enota varno 
hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni 
enoti izvirnega gradiva. 

33. člen 
(Presojanje enakosti izvirnemu gradivu v konkretnih 

primerih) 

(1) Če oseba, ki hrani gradivo, hrambe nima urejene z notranjimi 
pravili, se enota hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako 
posamezni enoti izvirnega gradiva, če izpolnjuje pogoje varne 
hrambe v enaki meri kot enota izvirnega gradiva. 

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi: 

- v primeru hrambe v skladu z od nadzornega organa potrjenimi 
notranjimi pravili, če gre za primer, ki ga pravila ne urejajo; 

- v primeru, da oseba, ki hrani gradivo, ima notranja pravila, 
vendar v konkretnem primeru hrambe teh pravil ni spoštovala. 

III. ARHIVSKO GRADIVO 

1. Arhivsko gradivo in njegova hramba 

34. člen 
(Arhivsko gradivo) 

(1) Arhivsko gradivo se odbere iz dokumentarnega gradiva 
javnopravnih oseb po strokovnih navodilih pristojnega arhiva. 
Dokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih oseb, ki ima 
lastnosti arhivskega gradiva, postane arhivsko gradivo na podlagi 
odločbe državnega arhiva. 

(2) V primeru nejasnosti, ali je predmet obravnave šteti za arhivsko 
gradivo, za muzealijo ali za knjižnično gradivo, odloči ministrica 
ali minister (v nadaljevanju minister), pristojen oziroma pristojna 
za arhive, z odločbo. 
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35. člen 
(Hramba arhivskega gradiva) 

(1) Javno arhivsko gradivo ne glede na obliko ali nosilec zapisa 
prevzemajo v hrambo izključno pristojni arhivi. 

(2) Arhivsko gradivo v fizični obliki se trajno in strokovno 
neoporečno hrani v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih 
klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, 
biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi 
(materialno varstvo). 

(3) Hramba arhivskega gradiva v digitalni obliki je dovoljena samo 
kot dolgoročna hramba zajetega gradiva v skladu s strokovnimi 
navodili pristojnega arhiva. 

(4) Vlada Republike Slovenije predpiše podrobnejše pogoje 
hrambe arhivskega gradiva. 

36. člen 
(Poročanje pristojnemu arhivu) 

Na zahtevo pristojnega arhiva mora oseba, ki v digitalni obliki 
hrani zasebno arhivsko gradivo ali do izročitve pristojnemu arhivu 
javno arhivsko gradivo, poročati o načinu in postopkih hrambe. 
Poročilo mora vsebovati predvsem naslednje podatke: 

podatke o uporabljeni opremi in storitvah, 
podatke o uporabljenih oblikah in nosilcih zapisa, 

- podatke o zagotavljanju trajne dostopnosti podatkov, 
podatke o načrtovanih in izvedenih pretvorbah v drugo obliko 
zapisa ali prepisih na drug nosilec zapisa, 

- podatke o ukrepih za zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti 
in uporabnosti gradiva, 

- podatke o drugih pomembnih dejavnikih hrambe gradiva. 

2. Javno arhivsko gradivo 

37. člen 
(Javno arhivsko gradivo) 

(1) Javno arhivsko gradivo je last Republike Slovenije, razen 
arhivskega gradiva, za katero so pristojni arhivi lokalnih 
samoupravnih skupnosti in ki je last samoupravne lokalne 
skupnosti. 

(2) Javno arhivsko gradivo se odbere iz dokumentarnega gradiva 
na podlagi pisnih strokovnih navodil pristojnega arhiva in dodatnih 
ustnih ali pisnih strokovnih navodil predstavnikov pristojnega arhiva 
ob samem odbiranju. 

38. člen 
(Dolžnosti javnopravnih oseb) 

(1) Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialno 
varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga 
prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva 
odbrano arhivsko gradivo. Arhivu morajo zagotoviti ogled stanja, 
v kakršnem je dokumentarno gradivo, ter mu dajati podatke, ki jih 
potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem gradivu, razen če 
zakon glede gradiva varnostno-obveščevalnih služb ne določa 
drugače. 

(2) Javnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo 
že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega gradiva, 
ki mu še ni potekel rok hrambe. 

(3) Dolžnosti javnopravnih oseb pri prehodu javnega am 
gradiva v arhiv so: 

sodelovanje z arhivom pri izdelavi navodil za odbiranje iavne^ 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva; 
odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumen 
gradiva po navodilih arhiva ter izdelava seznama odD 
gradiva; 
izročanje javnega arhivskega gradiva arhivu. 

(4) Za izvajanje obveznosti iz prejšnjega odstavka 
javnopravne osebe zagotavljati ustrezne materialne, ka n 
in finančne pogoje ter določiti enega od vodij upravnega (| 
članov poslovodstva, ki je odgovoren za izvajanje teh obve 

(5) Delavci ali delavke (v nadaljevanju delavci), ki 
dokumentarnim gradivom, morajo imeti najmanj srednjo iz° ^ 
in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri Pns 

arhivu. 

(6) Minister, pristojen za arhive, predpiše podrobnejša "^.^ti 
strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usp°sob J orT1. 
delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 9ra 

(7) Evidenco preizkusov strokovne usposobljenosti c'e'^V
nad 

javnopravnih oseb vodijo pristojni arhivi zaradi nadzor z 
strokovno usposobljenostjo delavcev, ki r_avn^a turn 
dokumentarnim gradivom. Evidenca vsebuje osebno ime, . 
in kraj rojstva delavca, naziv javnopravne osebe, kjer je de se 
zaposlen, in datum ter uspeh opravljanja preizkusa. Eviden 

hrani trajno. 

39. člen 
(Izročitev arhivskega gradiva arhivu) 

(1) Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko 9'a^o: 
arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva in sicer tudi gr 

ki vsebuje osebne podatke; 0(n; 
- ki je pod posebnim varstvom tajnosti, predpisane z zal<0

noSti. 
- za katerega veljajo splošni predpisi glede varovanja zaup 

(2) Kot javno arhivsko gradivo, ki ga je javnopravna oseba doj^ 
izročiti v roku iz prvega odstavka tega člena, se šteje tui 
izvod spletnih objav, internih, službenih in poslovnih Pu 'jaVjia 
letakov, reklamnih objav in podobnega gradiva, ki ga je ouJ 
javnopravna oseba. 

(3) Zaradi strokovnih razlogov se tridesetletni rok izročitve ia^jjo 
arhivskega gradiva za posamezno gradivo izjemoma j(1 
podaljša na podlagi sporazuma med pristojnim arhiv" 
javnopravno osebo. 

set?o 
(4) V primeru spora med pristojnim arhivom in javnopravno o 
o določitvi dolžine roka iz prejšnjega odstavka odloči m"1 

pristojen za arhive. 

(5) Javnopravna oseba je dolžna izročiti javno arhivsko 9r^j,jn 
arhivu v izvirniku, urejeno, popisano, v zaokroženih in komp 
celotah ter tehnično opremljeno. 

(6) Javnopravna oseba, ki izroči javno arhivsko gradivo art1^ v 
je dolžna gradivo označiti z ustreznimi roki nedostopnosti ^ 
izročitvenem zapisniku posebej navesti morebitne ^ z 
nedostopnosti za posamezno javno arhivsko gradivo v skia 
63. členom tega zakona. 

(7) Če pristojni arhiv ugotovi, da se arhivsko gradivo, ki 
moralo biti predano v skladu z določili prejšnjih odstavkov, na 
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Pri dmgjh osebah, lahko od teh oseb zahteva, da mu to gradivo 
Qa h ' ose^e morajo to gradivo predati v primernem roku, ki aaaoi°či pristojni arhiv. 

i»> Republike Slovenije podrobneje določi način in postopek 
ranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva in 

izročanja javnega arhivskega gradiva arhivu. 

V Drin 

40. člen 
(Prenehanje javnopravne osebe) 

Prav Primeru prenehanja javnopravne osebe brez znanega 
na .nB^a nas|ednika je potrebno javno arhivsko gradivo ne glede . r'desetietni rok izročiti arhivu še pred prenehanjem 
lavn°Pravne osebe. 

[pr?
r^an' ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja statusno 

Kročrt10™0 iavn°Pravne osebe, mora zagotoviti odbiranje in teq 
ev iavnega arhivskega gradiva arhivu v skladu z določbami 

'avn 2a,COna ,er na podlagi obveznih navodil pristojnega arhiva o anju z javnim arhivskim gradivom. 

8LSs?, iz prejšnjega odstavka mora poskrbeti za nadaljnjo bo dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe. 

41. člen 
(Odtujitev arhivskega gradiva) 

'1) Javnega arhivskega gradiva ni dopustno odtujiti 

iji^'v lahko za znanstvene oziroma kulturne namene začasno 
drža V lu''no iavn° arhivsko gradivo na podlagi dovoljenja 
dov ,ne9a arhiva. državni arhiv pa brez posebnega dovoljenja. V 
iav° U za zafiasni izvoz mora bi,i določen rok za vrnitev jav 

e9a arhivskega gradiva ter način in pogoji njegovega 

3, 

ivanja v času izposoje, 

filmsko arhivsko gradivo 

42. člen 
(Filmsko arhivsko gradivo) 

arhivsko gradivo je zmontirani originalni slikovni in 
I(q .. Negativ filma, posnet na filmskem traku in ena projekcijska 
ki lih 'Ste9a '''ma ter filmi, posneti na digitalnih ali analognih nosilcih, 
naL 'delajo slovenski ali tuji producenti ali producentke (v 
slov Vaniu producenti) oziroma so izdelani v koprodukciji 
s|. enskih in tujih producentov v Republiki Sloveniji in veljajo za 6nski film. 

friri r°^ucent mora 'akoj po izdelavi filma izročiti filmsko arhivsko IVo državnemu arhivu. 

Ulj .P° Vročitvi filmskega arhivskega gradiva državnemu arhivu 
Slo'^vo, pristojno za kulturo, preko Filmskega sklada Republike 
jg 6r|ije zagotovi producentom namenska finančna sredstva 
Driu*de'avo intermediata, če je to potrebno za izdelavo kopij za 

kovanje. 

Sli^lvsko gradivo so tudi druga avdiovizualna dela, ki na podlagi 
vnih predpisov veljajo za slovenska. 

l^da Republike Slovenije predpiše način predaje filmskega 
vskega gradiva in avdiovizualnih del. 

4. Zasebno arhivsko gradivo 

43. člen 
(Evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva) 

(1) Zasebno arhivsko gradivo je last oseb zasebnega prava. 

(2) Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za 
katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, izvajajo 
pristojni arhivi. Pristojni arhivi v evidenci vodijo za namene 
izvrševanja tega zakona tiste osebne in druge podatke iz 
evidentiranega dokumentarnega gradiva, ki so potrebni za 
ustrezno oceno ali označitev gradiva. V evidenci se vodijo tudi 
podatki o lastniku ali lastnici (v nadaljevanju lastnik) oziroma 
posestniku ali posestnici (v nadaljevanju posestnik) gradiva in 
sicer za fizično osebo osebno ime, uradno dodeljena 
identifikacijska oznaka in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ter za pravno osebo ali osebo, registrirano za 
opravljanje dejavnosti, naziv ali firmo, sedež, poslovni naslov in 
uradno dodeljene identifikacijske oznake (davčna številka, 
matična številka in podobno). Podatki se v evidenci hranijo trajno. 

(3) Na osnovi evidentiranja iz prejšnjega odstavka državni arhiv 
z odločbo razglasi zasebno dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti 
arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. Odločba vsebuje 
podatke o lastniku in vsebini, obsegu in času nastanka zasebnega 
arhivskega gradiva ter dolžnosti lastnika zasebnega arhiva 

(4) Državni arhiv vodi evidenco izdanih odločb in določi 
podrobnejši način evidentiranja in pristojne arhive za posamezna 
področja zasebnega arhivskega gradiva. 

44. člen 
(Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva) 

Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so: 

- da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno in celovito; 
da upoštevajo strokovne nasvete pristojnega arhiva glede 
varovanja, vzdrževanja, odbiranja in urejanja ter 
konserviranja oziroma restavriranja gradiva; 
da dajejo pristojnemu arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni 
za izvajanje določb tega zakona; 
da omogočijo pristojnemu arhivu vpogled v arhivsko gradivo 
na kraju samem; 
da določijo pogoje uporabe zasebnega arhivskega gradiva. 

45. člen 
(Hramba zasebnega arhivskega gradiva v pristojnem 

arhivu) 

Zasebno artiivsko gradivo, ki ga sprejme pristojni arhiv na predlog 
lastnika v hrambo, ostane v zasebni lasti in se obravnava v 
skladu z določili pisne pogodbe o hrambi, s katero se lahko določijo 
posebni pogoji glede hrambe in dostopnosti zasebnega arhivskega 
gradiva. 

46. člen 
(Uvoz in izvoz zasebnega arhivskega gradiva) 

(1) Zasebno arhivsko gradivo tujega izvora je prepovedano 
uvažati brez izvoznega potrdila države, iz katere se arhivsko 
gradivo izvaža. 
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(2) Lastnik zasebnega dokumentarnega gradiva, za katero se 
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, lahko izvozi 
zasebno dokumentarno gradivo le na podlagi dovolienja 
državnega arhiva. 

(3) Vlada Republike Slovenije predpiše, kdaj se domneva, da ima 
zasebno dokumentarno gradivo lastnosti arhivskega gradiva. 

(4) Državni arhiv lahko dovoli začasen oziroma trajen izvoz 
zasebnega arhivskega gradiva na predlog lastnika in po 
predhodnem strokovnem mnenju pristojnega arhiva, če arhivsko 
gradivo ni v pristojnosti državnega arhiva. 

(5) Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora v primeru 
trajnega izvoza dopustiti pristojnemu arhivu, da ga pred izvozom 
kopira. 

(6) Državni arhiv določi seznam zasebnega arhivskega gradiva, 
ki ga je zaradi izjemnega pomena za znanost in kulturo 
prepovedano trajno izvoziti v tujino. 

47. člen 
(Prodaja zasebnega arhivskega gradiva) 

(1) Država ima predkupno pravico pri prodaji zasebnega 
arhivskega gradiva. Država lahko prepusti predkupno pravico 
lokalni samoupravni skupnosti. 

(2) Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora ponudbo za 
prodajo svojega gradiva najprej poslati ministrstvu, pristojnemu 
za arhive. 

(3) Ministrstvo, pristojno za arhive, se do ponudbe opredeli na 
podlagi strokovnega mnenja pristojnega arhiva, ob upoštevanju 
predpisov, ki urejajo predkupno pravico, v dveh mesecih po 
prejemu obvestila. 

48. člen 
(Ogrozitev zasebnega arhivskega gradiva) 

(1) Če se ugotovi, da je zasebno arhivsko gradivo v nevarnosti, 
da bo uničeno ali poškodovano, se obvesti o tem pristojni arhiv. 

49. člen 
(Državna sredstva za varstvo zasebnega arhivskega 

gradiva) 

Država zagotavlja v državnem proračunu sredstva, potrebna za 
pospeševanje varstva zasebnega arhivskega gradiva. 

50. člen 
(Arhivsko gradivo verskih skupnosti) 

Za varstvo arhivskega gradiva verskih skupnosti se uporabljajo 
določbe tega zakona, ki urejajo varstvo zasebnega arhivskega 
gradiva. 

ravlja"!6 

arhivske dejavnosti in dogovorjena sredstva za op 
arhivske dejavnosti rimskokatoliške Cerkve. 

IV. ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA 

1. Dejavnost arhivske javne službe 

52. člen 
(Dejavnost arhivov) 

Haiavn"5"' 
(1) Arhivi opravljajo v okviru javne službe naslednje u J 

vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javn p^vnih 
osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iavn

kovnega 
oseb glede dokumentarnega gradiva, izvajanje str 
nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokum 
gradivom; ,aSebne9a 

- zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in <■ .^^gih 
arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov ,hoVo 
pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in 
objavljanje, objavljanje arhivskih virov; 
hranjenje in materialno varovanje arhivskega grad' ' ^va; 
vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega S' 

• - izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o ar ce, 
gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in ra£jiva; 
dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami teSP '^jjnih 

- evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih i 
oseb; aradiva' 

- sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega g 
strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega n re'pis°v 

- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajalnje P ntov; 
oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dol ^jvomi 
posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim g 

- opravljanje raziskovalnih nalog na področju ar 
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gr 

izdajanje publikacij. 

(2) V delovno področje arhivov sodijo tudi naloge ^n|n, 
arhivskega gradiva nekdanjih državnih, aVt°kgtere s° 
samoupravnih in drugih organov ter pravnih oseb, za 
bili ti arhivi ali njihovi predhodniki pristojni po prejšnjih 
predpisih. 

2. Izvajalci arhivske javne službe 

53. člen 
(Javni arhivi) 

(1) Arhivsko javno službo opravljajo državni arhiv (Arhiv RePu 

Slovenije) in arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti. 

(2) Arhivi iz prejšnjega odstavka javno objavijo in najrnan'(0vijo 
štiri leta dopolnijo seznam javnopravnih oseb, za katere u®aCjivo. 
svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko g 
O spornih primerih odloči minister, pristojen za arhive. 

51. člen 
(Arhivsko gradivo rimskokatoliške Cerkve) 

(1) Arhivsko gradivo rimskokatoliške Cerkve se odbere iz 
cerkvenega dokumentarnega gradiva v skladu z njenimi predpisi 
in ima lastnosti arhivskega gradiva po tem zakonu. 

(2) Ministrstvo, pristojno za arhive, v dogovoru s Slovensko 
škofovsko konferenco določi posamezne pogoje za opravljanje 
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54. člen 
(Državni arhiv) 

(1) Državni arhiv varuje javno arhivsko gradivo državnih org^. 
nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih s'" jj0do* 
zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih 
agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država. 

(2) Državni arhiv varuje filmsko arhivsko gradivo. 

  



55. člen 
(Vodenje evidenc) 

>n.i arhiv vodi zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v 
Slov ' •• ev'clenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na 
2a .enii° in Slovence ter vodi evidenco javnih simbolov, grbov, 

av> Pečatov, žigov in štampiljk na ravni države. 

56. člen 
(Arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti) 

lokalnih samoupravnih skupnosti varujejo javno arhivsko 
p* or9an°v lokalnih samoupravnih skupnosti, nosilcev javnih 
sam aSt'' 02'roma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja lokalna 
0se,OuPr3vna skupnost, ter skladov, agencij in drugih pravnih 

■ ki jih ustanovijo lokalne samoupravne skupnosti. 

J~ol<alna samoupravna skupnost lahko ustanovi arhiv za anje svojega javnega arhivskega gradiva. 

arhiv^ lol<alnih samoupravnih skupnosti lahko ustanovi skupni 

j'Kogoje za ustanovitev arhiva iz prejšnjih dveh odstavkov 

glede-6 določi Vlacla Republike Slovenije in sicer predvsem 

. P°trebnih in primernih prostorov ter opreme; 

. UsP°sobljenih strokovnih delavcev; 
Ugotovljenih sredstev za opravljanje arhivske dejavnosti. 

lahko začne z delom, ko minister, pristojen za arhive, 
0vi. da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

/p 57. člen 
v °9odba med lokalno samoupravno skupnostjo in 

državnim arhivom) 

h*®* samoupravna skupnost ne ustanovi lastnega arhiva, 

"Savni 00 'avno arf1'vs'<0 gradivo na podlagi medsebojne pogodbe 

58. člen 
(Državna informacijsko komunikacijska 

infrastruktura) 

>>vnl arhiv skupaj z organom, pristojnim za informatizacijo 
fVs' Ugotavlja informacijsko komunikacijsko infrastrukturo 

arhirani1'30 arhivskega gradiva v digitalni obliki in povezovanje 0v v enoten informacijski sistem. 

'stia 9 od'oćanie 0 dostopu do arhivskega gradiva po 66. členu 
0il 

zakona imajo pristojni arhivi pravico vpogleda v podatke 
c8n|0nia P°vezovanja informacijskega sistema arhivov s in 

ralnim registrom prebivalstva, matičnim registrom, poslovnim 
°dnim registrom. 

Mi 
^.Državni arhiv in organ, pristojen za informatizacijo uprave, 
us 

0 na podlagi javnega naročila po omejenem postopku določita 
. ^obijen0 ponu(jnike opreme in storitev za dolgoročno hrambo 

stQr^rnentarnega gradiva v digitalni obliki, ki edini lahko izvajajo 

°s®bah ®'ede varstva dokumentarnega gradiva v javnopravnih 

arLPrist°jni arhiv lahko organom in drugim osebam, ki hranijo 
ln|.Vsl<0 gradivo, dovoli hrambo arhivskega gradiva na njihovi 
pri f

s,rukturi tudi po roku za predajo arhivskega gradiva 
°inennu arhivu. 

59. člen 
(Pripomočki za uporabo) 

Vsak arhiv mora do konca februarja tekočega leta posredovati 
državnemu arhivu in vsem drugim arhivom v državi seznam 
vseh pripomočkov za uporabo, ki so bili v preteklem letu izdelani 
in so na voljo uporabnikom arhiva, in po en izvod vseh 
pripomočkov, ki jih je za uporabo objavil. 

60. člen 
(Pridobivanje arhivskega gradiva) 

(1) Arhivi pridobivajo arhivsko gradivo: 

- s prevzemom javnega arhivskega gradiva na podlagi zakona; 
z odplačnimi oziroma neodplačnimi pravnimi posli (npr. nakup, 
darilo, oporoka) v primeru zasebnega arhivskega gradiva; 
s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo. 

(2) S pogodbo se lahko določijo posebni pogoji glede dostopnosti 
in hranjenja zasebnega arhivskega gradiva. 

61. člen 
(Lastno varstvo arhivskega gradiva) 

(1) Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo lastnega 
arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za 
arhive. 

(2) Minister, pristojen za arhive, izda dovoljenje iz prejšnjega 
odstavka zaradi posebnega statusnega položaja javnopravne 
osebe ali posebne narave dejavnosti, ki jo javnopravna oseba 
opravlja na področju znanosti, visokega šolstva, kulture ali 
informiranja. Z dovoljenjem se določi tudi pristojni arhiv. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda, ko minister, 
pristojen za arhive, ugotovi, da javnopravna oseba razpolaga s 
potrebnimi in primernimi prostori ter opremo, z usposobljenimi 
strokovnimi delavci in izkaže zagotovljena sredstva za opravljanje 
varstva lastnega arhivskega gradiva. 

3. Uporaba arhivskega gradiva v arhivih 

62. člen 
(Uporaba javnega arhivskega gradiva) 

(1) Javno arhivsko gradivo je v arhivih na podlagi pisne zahteve 
za uporabo ali preko objave na svetovnem spletu dostopno 
vsakomur. Zahteva za uporabo mora vsebovati osebno ime 
oziroma naziv osebe in njeno uradno dodeljeno identifikacijsko 
oznako, namen uporabe gradiva ter druge podatke, potrebne za 
dostop do gradiva. 

(2) Javno arhivsko gradivo se lahko izposoja za razstavne in 
podobne namene samo na podlagi pisne pogodbe in v primeru, 
da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo gradiva. 

(3) Arhiv lahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega 
gradiva v reklamne, propagandne ali podobne namene, razen če 
bi to nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva. 

(4) O uporabi na podlagi zahtev arhiv vodi evidenco. V evidenci 
uporabe se zbirajo naslednji podatki: osebno ime oziroma naziv 
osebe, naslov, uradno dodeljena identifikacijska oznaka, datum 
in namen uporabe oziroma pravni interes, oznaka arhivskega 
gradiva in drugi podatki. 
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(5) Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše obseg in način 
posredovanja arhivskega gradiva v svetovni splet. 

(6) Minister, pristojen za arhive, določi podrobnejše pogoje in 
način vodenja evidence uporabe javnega arhivskega gradiva ter 
tarifni pravilnik. 

63. člen 
(Zaupno arhivsko gradivo) 

(1) Javno arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo 
namenjeno javnosti, postane dostopno za uporabo 30 let po 
nastanku. Določba se ne uporablja za arhivsko gradivo, nastalo 
pred 23. decembrom 1991. 

(2) Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo 
na obrambne in mednarodne zadeve, zadeve s področja državne 
in javne varnosti ter na ekonomske interese države in katerih 
odkritje bi lahko povzročilo škodo, postane dostopno za uporabo 
40 let po svojem nastanku. 

(3) Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti 
posameznika, postane dostopno za uporabo 75 let po svojem 
nastanku ali 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je 
datum smrti znan, v kolikor ni z drugimi predpisi drugače določeno. 

(4) Arhivsko gradivo bivših družbenopolitičnih organizacij (npr. 
Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine 
Slovenije) je dostopno brez omejitev, razen podatkov iz prejšnjega 
odstavka. 

64. člen 
(Roki nedostopnosti arhivskega gradiva) 

(1) Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene v 
prejšnjem členu, je možno izjemno skrajšati pod določenimi pogoji, 
če je uporaba javnega arhivskega gradiva neobhodno potrebna 
za dosego predvidenega znanstvenega cilja ter javni interesi 
prevladujejo nad interesi, ki jih je potrebno varovati. 

(2) O izjemnem skrajšanju roka nedostopnosti odloči Vlada 
Republike Slovenije na predlog uporabnika ter na podlagi mnenja 
arhivske komisije. Predlog mora vsebovati strokovno utemeljitev 
za izjemno skrajšanje roka nedostopnosti. 

(3) Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene v 
prejšnjem členu, je možno na zahtevo javnopravne osebe, ki je 
izročila javno arhivsko gradivo, izjemoma podaljšati, vendar ne 
več kot za 10 let. 

(4) O izjemnem podaljšanju roka nedostopnosti javnega 
arhivskega gradiva odloči Vlada Republike Slovenije, ko prejme 
mnenje arhivske komisije. 

65. člen • 
(Arhivska komisija) 

(1) Vlada Republike Slovenije imenuje izmed strokovnjakov ali 
strokovnjakinj (v nadaljevanju strokovnjaki) s področja državne 
uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo, ki opravlja 
naslednje naloge: 

daje obvezujoča mnenja v spornih primerih določi o(ia; 
nedostopnosti arhivskega gradiva iz 64. člena tega ^ 

- daje mnenja o izjemnem skrajšanju in podaljšan) 
nedostopnosti. 

(2) Vlada Republike Slovenije določi sestavo in način dela art1^ 
komisije. 

(3) Omejitve dostopnosti arhivskega gradiva iz 63. ^®n^r'eza 
zakona ne veljajo za uporabo posamičnih dokumentov, c a 
postopke, ki jih vodijo državni organi in organi o 
samoupravnih skupnosti. 

oo. cien > 
(Dostopnost zaradi potreb uradnih postopKO ' 

(1) Osebe, ki nastopajo kot stranke v postopkih ali kako 
izkažejo svoj pravni interes, imajo pravico do vpogleda v a a 
gradivo, če drugi predpisi ne določajo drugače. Vpogled 0 ^ 
pregled, izpis, prepis ali kopiranje gradiva ter upora 0 
pridobljenih podatkov v uradnih postopkih oziroma za ^ 
uveljavljanje svojih pravic. Osebe, ki se jim omogoči vpog 
dolžne varovati zaupnost gradiva iz 63. člena tega zakon • 

(2) Če arhiv ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz prejš") ® 
odstavka, dostop z odločbo zavrne. 

ha lahk" (3) Originalno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporan« 
poškodovalo oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki kop 

* lokfllnft (4) Dokumente, ki so v arhivu in jih državni organi, organi 1 ^ 
samoupravnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil PPtre

sVOjih 
za svoje delo oziroma jih osebe potrebujejo za uveljavitev 
pravic, izroči arhiv v uporabo praviloma v obliki overjene 
ki se šteje za izvirnik. 

(5) V izjemnih primerih, kadar je za razrešitev zadeve nui^ 
potrebna uporaba izvirnika, se lahko organu za določen čas ^ 
podlagi pisne pogodbe posodi izvirno arhivsko gradivo, s te 
se na stroške organa izdela varnostna kopija. 

67. člen 
(Dolžnosti uporabnikov) 

(1) Uporabnik mora z arhivskim gradivom, ki ga je dobil v uP°^n0 
ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Če je gradivo zas 
s pravicami intelektualne lastnine, mora uporabnik pred up° 
pridobiti ustrezne pravice. 

(2) Pri vsaki objavi ali predstavitvi arhivskega gradiva je po a 
z imenom ali signaturo navesti arhiv ter artiivski fond ozi 
zbirko, iz katere je obravnavano arhivsko gradivo. 

68. člen 
(Uporaba zasebnega arhivskega gradiva) 

Uporabo zasebnega arhivsko gradivo v arhivih ureja pravni ^ 
na podlagi katerega arhivi hranijo zasebno arhivsko 9rac"v0

e|na 
vprašanja glede uporabe, ki jih pravni akt ne ureja, velja smis 
uporaba določb o uporabi javnega arhivskega gradiva. 
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V. ZAGOTAVLJANJE INFRASTRUKTURE IN 
STORITEV 

3. Spremljevalne storitve 

1' Strojna in programska oprema 

69. člen 
(Strojna in programska oprema) 

Str' - °|na oziroma programska oprema za zajem oziroma hrambo 
®va v digitalni obliki je vsaka strojna oziroma programska 

Pr®ma, katere namen je v celoti ali delno omogočiti zajem ali 
"^o gradiva v digitalni obliki ter s tem povezana opravila. 

70. člen 
(Splošni pogoji) 

J?*!a Republike Slovenije predpiše splošne pogoje, ki jih mora 
spolnjevati: 

Programska in strojna oprema za zajem gradiva v digitalni 
ob|iki (sam zajem, pretvorba ob zajemu, nadzor zajema, 

. 6v'dentiranje zajema, itd.); 
Programska in strojna oprema za hrambo gradiva v digitalni 
obliki (način hrambe, zagotavljanje varnosti gradiva pred 
Ufiičenjem, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, 
Ugotavljanje varnosti dostopa, prepis oziroma pretvorba 
9radiva, ohranjanje dokazljivosti avtentičnosti in celovitosti, 
®videntiranje vseh dogodkov med hrambo oziroma v zvezi s 
hrambo, itd.); 
Programska in strojna oprema za spremljevalne storitve 
hrambe gradiva v digitalni obliki (uničenje, poizvedovanje in 
ar>aliziranje gradiva, itd.). 

71. člen 
(Ponudnik opreme) 

^ Ponudnika strojne in programske opreme za hrambo gradiva 
a( "9'talni obliki se šteje vsaka oseba, ki drugim osebam odplačno 

neodplačno omogoči uporabo strojne ali programske opreme 
2ajem oziroma hrambo gradiva v digitalni obliki. 

j 
Storitve hrambe 

72. člen 
(Splošni pogoji) 

9rart-a F,ePublike Slovenije predpiše splošne pogoje hrambe 
s 

điva v digitalni obliki in posebne pogoje za specifično gradivo 
Posameznih področij (npr. javne evidence, slikovno gradivo, 
Os,orski podatki, itd.). 

/p 73. člen 
onudnik storitve hrambe dokumentarnega gradiva) 

Ponudnika storitve hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni 
ll(i se šteje vsaka oseba, ki drugim osebam odplačno ali 

obivP'aeno omo9oči hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni k' na svoji infrastrukturi. 

74. člen 
(Spremljevalne storitve) 

(1) Spremljevalne storitve so storitve, ki so povezane z zajemom 
ali hrambo gradiva v digitalni obliki, vendar ne predstavljajo ponudbe 
opreme za zajem ali hrambo in tudi ne storitev hrambe. 

(2) Vlada Republike Slovenije podrobneje določi spremljevalne 
storitve (npr. zajem gradiva, odbiranje gradiva, uničevanje gradiva, 
itd.). 

75. člen 
(Splošni pogoji) 

Vlada Republike Slovenije predpiše splošne pogoje opravljanja 
storitev ter posebne pogoje za specifične storitve v zvezi z 
gradivom s posameznih področij. 

76. člen 
(Ponudnik spremljevalnih storitev) 

Za ponudnika spremljevalnih storitev glede zajema ali hrambe 
gradiva v digitalni obliki se šteje vsaka oseba, ki za druge osebe 
odplačno ali neodplačno opravlja takšne storitve. 

VI. NADZOR 

1. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona 

77. člen 
(Inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov glede 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske javne službe 
izvaja inšpektorat, pristojen za področje varstva arhivskega 
gradiva. 

78. člen 
(Inšpektor ali inšpektorica) 

(1) Pooblaščena oseba za opravljanje inšpekcijskega nadzora 
po tem zakonu glede arhivskega gradiva in arhivske javne službe 
je inšpektor ali inšpektorica (v nadaljevanju inšpektor) za področje 
arhivske dejavnosti, ki mora izpolnjevati poleg drugih tudi naslednja 
posebna razpisna pogoja: 

opravljen strokovni izpit iz arhivistike; 
najmanj deset let delovnih izkušenj v arhivu. 

(2) Pooblaščena oseba mora varovati vse vrste tajnosti, 
opredeljene z zakonom. 
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79. člen 
(Inšpekcijska pooblastila) 

2. Drug nadzor arhivske javne službe 

Inšpektor ima, poleg pooblastil iz predpisov, ki urejajo inšpekcijsko 
nadzorstvo, še naslednja pooblastila: 

pregledovati objekte, prostore in opremo v katerih se hrani 
dokumentarno in arhivsko gradivo v skladu s 35. členom 
tega zakona, 
nadzirati obveznosti varstva dokumentarnega in arhivskega 
gradiva javnopravnih oseb iz 38. člena tega zakona in 
zasebnih arhivov, 
zahtevati pisna pojasnila in izjave od odgovornih oseb 
zavezancev v zvezi s predmetom nadzorstva in 
pregledovati in zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki se 
nanaša na poslovanje z arhivskim gradivom in dokumentarnim 
gradivom. 

80. člen 
(Posebni inšpekcijski ukrepi) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo obsega poleg splošnih ukrepov tudi 
posebne ukrepe, predvidene s tem zakonom. 

(2) Če inšpektor ugotovi, da javnopravna oseba iz 39. člena 
zakona ni izročila javnega arhivskega gradiva v zakonsko 
določenem roku, lahko odredi z odločbo izročitev gradiva in določi 
novi rok. 

(3) Če inšpektor ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost 
poškodovanja ali je že nastala škoda na dokumentarnem ali 
arhivskem gradivu, odredi rok, v katerem se mora taka nevarnost 
odpraviti oziroma odredi ukrepe za odpravo škode oziroma za 
njeno zmanjšanje. 

(4) Če inšpektor ugotovi, da zaradi nepravilnega ravnanja oziroma 
rabe ali zaradi opustitve dolžnega ravnanja z dokumentarnim ali 
arhivskim gradivom pri javnopravnih osebah, obstaja nevarnost 
njegovega poškodovanja, lahko tako ravnanje ali uporabo 
prepove in odredi potrebne ukrepe za zagotovitev varstva. 

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko inšpektor z odločbo 
tudi začasno odvzame posest in arhivsko gradivo ali 
dokumentarno gradivo prepusti v začasno hrambo pristojnemu 
arhivu. 

(6) Če pristojni arhiv v primerih iz drugega in petega odstavka 
tega člena ni sposoben prevzeti dokumentarnega ali arhivskega 
gradiva, inšpektor prepusti to gradivo v začasno hrambo drugemu 
javnemu arhivu. 

(7) Če se ugotovi, da je zasebno arhivsko gradivo v nevarnosti, 
da bo uničeno ali poškodovano lahko inšpektor z odločbo določi 
pogoje hrambe, konserviranja oziroma restavriranja zasebnega 
arhivskega gradiva, lahko pa tudi obveznost izročitve zasebnega 
arhivskega gradiva pristojnemu arhivu za določen čas do 
prenehanja nevarnosti. 

81. člen 
(Izvršitev odločbe oziroma sklepa) 

Pritožba zoper ukrepe iz prejšnjega člena tega zakona ne zadrži 
izvršitve odločbe oziroma sklepa. 

82. člen . 
(Nadzor nad zakonitostjo in javno porabo) 

(1) Nadzor nad zakonitostjo dela arhivov izvaj.a .rnin'5j^sov. 
pristojno za arhive, na podlagi tega zakona in izvršilnih Pre 

(2) Kontrolo nad namensko porabo sredstev za opravljanje ia 

službe opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije. 

3. Nadzor, ki ga izvaja državni arhiv 

83. člen 
(Potrditev notranjih pravil) 

Državni arhiv na zahtevo pregleda predložena notranja p 
o njihovi skladnosti z zakonom in na njegovi podlagi |Z )0r 
podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtev e 
pravili stroke izda odločbo, s katero pravila potrdi ali P 
potrdi. 

84. člen 
(Register potrjenih notranjih pravil) 

(1) Državni arhiv vodi javno spletno in brezplačno o 
ister potrjenih notranjih pravil, ki obsega osnovne,^javnost 
potrjenih notranjih pravilih (subjekt, naziv notranjih pravil, ve I 
pravil, datum in številko odločbe o potrditvi) 

itelj) 
(2) Če predlagatelj ali predlagateljica (v nadaljevanju pred a<j ^ v 
tako zahteva, državni arhiv potrjena pravila javno ob|a g 
registru potrjenih notranjih pravil označi ta pravila kot po 
notranja pravila, ki jih lahko prevzamejo tudi druge osebe. 

85. člen . 
(Registracija ponudnikov opreme in storitev; 

(1) Za opravljanje dejavnosti dobave opreme ali izvajanja s^n0 
na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ni P° 
posebno dovoljenje. 

(2) Ponudnik opreme in storitev mora svojo dejavnost 
državnemu arhivu najmanj 8 dni pred začetkom °Pra'o'|n0st 
dejavnosti. Državni arhiv na podlagi prijave preveri pop (er 
prijave in z upravno odločbo odredi vpis ponudnika v f 
ponudnikov. 

(3) Nadzor nad delovanjem registriranih ponudnikov 
storitev ter nad njihovim izvajanjem določil tega zak°n®-gVni 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov izvaja 
arhiv, ki ima pri tem nadzoru inšpekcijska pooblastila. 

86. člen 
(Register ponudnikov opreme in storitev) 

(1) Državni arhiv vodi javno spletno in brezplačno dostopen^ 
ister ponudnikov opreme in storitev, ki obsega osnovne P° jn 
o ponudnikih opreme in storitev (firma oziroma naziv, se J . 
kontaktni podatki ponudnika, ponujana storitev oziroma op 
datum in številko odločbe o registraciji). 

(2) Podatki iz registra se hranijo trajno. 
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87. člen 
(Akreditacija opreme in storitev) 

opreme in storitev lahko za opremo ali storitve, ki jih 
Ja drugim osebam, pridobi akreditacijo pri državnem arhivu. 

88. člen 
(Akreditacija) 

Ponudb"' arhiv na Podla9i zahteve za akreditacijo preveri 
fcpoi |ikovo izpolnjevanje predpisanih pogojev in v primeru 
p0n "'®vanja vseh pogojev z upravno odločbo odredi vpis 
borite °Ve °Preme a'' s,or'tev v register akreditirane opreme in 

^re^arn° ponudnik opreme ali storitev, ki so vpisane v register 
last ',lrane opreme ali storitev, lahko pri svojem poslovanju in 
°ZiroPU na 'r9u uP°rablia naz'v ponudnika akreditirane opreme 

89. člen 
(Akreditacijski nadzor) 

in's?'ede preveriania dejavnosti ponudnikov akreditirane opreme 
8not°-K9V 'ma državni artliv 9lede izvajanja veljavnih predpisov, 
51," ,ehnoloških zahtev in priporočil državnega arhiva za 

"irano opremo in storitve inšpekcijska pooblastila. 
|2) J 
Pred 8 akreditaciiski nadzor pokaže neizpolnjevanje veljavnih 
oj180*, enotnih tehnoloških zahtev in priporočil nadzornega 
Up na 23 akreditirano opremo in storitve, akreditacijski organ z 
C00 odločbo odredi izbris ponudnikove opreme in storitev iz 

ra akreditirane opreme in storitev. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

90. člen 

ir^alobo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
0y 

ek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
sa 

1113 samostojna podjetnica posameznica (v nadaljevanju 
°stojni podjetnik posameznik): 

Q ne skrbi za dokumentarno gradivo na predpisan način 
; ^len), če ne dokumentira uničenja (16. člen) ali pristojnemu 

. arh'vu ne zagotovi pogojev za delo (38. člen); 
9 ne izpolni predpisanih dolžnosti v zvezi s prehodom javnega 

arhivskega gradiva v arhiv ter s tem povezanih materialnih, 
adrovskih in finančnih pogojev za delo (38. in 39. člen); 

Če ne izroči vsega javnega arhivskega gradiva pristojnemu 
arhivu v zakonsko določenem roku (39. člen); 
če na zahtevo pristojnega arhiva ne izroči arhivskega gradiva 

, (39. člen), 
izročeno javno arhivsko gradivo ni urejeno na predpisan 

. £ačin (39. člen); 
6 kadarkoli pred izročitvijo javnega arhivskega gradiva 

Pristojnemu arhivu iz tega gradiva v nasprotju z veljavnimi 
Predpisi in strokovnimi navodili pristojnega arhiva izloči 
Posamezne dokumente, ki imajo lastnosti arhivskega gradiva 

. (39- člen); 
6 ne označi javnega arhivskega gradiva na predpisan način 
" v izročitvenem zapisniku ne navede rokov nedostopnosti 
(39. člen). 

* 9lobo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Prvsga odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, 

samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali 
organa samoupravne lokalne skupnosti. 

(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik ali posameznica (v nadaljevanju posameznik), če 
stori dejanje iz prvega odstavka. 

91. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki izvaja statusno spremembo oziroma 
prenehanje javnopravne osebe: 

če v primeru prenehanja javno pravne osebe brez znanega 
pravnega naslednika ne izroči javnega arhivskega gradiva 
arhivu še pred prenehanjem (40. člen); 
če ne zagotovi odbiranja in izročitve arhivskega gradiva arhivu 
v skladu z določili tega zakona in na podlagi obveznih navodil 
pristojnega arhiva (40. člen). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti. 

(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

92. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek arhiv: 

če začasno izvozi javno arhivsko gradivo brez dovoljenja 
državnega arhiva (41. člen); 

- če dopusti nedovoljeno uporabo javnega arhivskega gradiva 
(62. člen); 

- če dopusti tako uporabo zasebnega arhivskega gradiva, ki 
ne ustreza dogovorjenim pogojem uporabe (45. člen); 

- če pri uporabi arhivskega gradiva ne upošteva določenih 
rokov nedostopnosti (64. člen). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba arhiva. 

93. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

- če ne izvrši določenih varstvenih ukrepov (35. člen); 
če ne izpolnjuje zakonskih dolžnosti v zvezi z ravnanjem z 
zasebnim arhivskim gradivom (44. člen); 
če brez izvoznega potrdila države izvora uvozi zasebno 
arhivsko gradivo tujega izvora (46. člen); 
če izvozi zasebno dokumentarno gradivo, za katero se 
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva brez mnenja 
državnega arhiva (46. člen); 
če izvozi zasebno arhivsko gradivo brez dovoljenja državnega 
arhiva (46. člen); 

- če na predpisan način ne sporoči ministrstvu, da namerava 
prodati zasebno arhivsko gradivo (47. člen). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali 
organa samoupravne lokalne skupnosti. 
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(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

94. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če 
ne izroči filmskega arhivskega gradiva državnemu arhivu. 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali 
organa samoupravne lokalne skupnosti. 

(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

95. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

če zlorabi zaupno arhivsko gradivo iz 63. člena tega zakona; 
če uporablja javno arhivsko gradivo v nedovoljene namene 
(62., 66. in 67. člen); 
če brez dovoljenja arhiva objavi reprodukcije javnega 
arhivskega gradiva (62. člen); 

- če poškoduje arhivsko gradivo (67. člen); 
- če nastopa kot ponudnik opreme in storitev ter ne registrira 

svoje dejavnosti (85. člen); 
- če neupravičeno uporablja naziv akreditiranega ponudnika 

storitev in opreme (88. člen); 
če neupravičeno navaja dejstvo, da so notranja pravila 
potrjena od državnega arhiva (83. člen). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali 
organa samoupravne lokalne skupnosti. 

(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

VIII. IZDAJANJE PREDPISOV, ENOTNIH 
TEHNOLOŠKIH ZAHTEV IN PRIPOROČIL ZA 

AKREDITIRANE PONUDNIKE 

96. člen 
(Vladne uredbe) 

Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše; 

1. pogoje in način hrambe dokumentarnega gradiva v fizični 
obliki; 

2. pogoje in način zanesljive pretvorbe v digitalno obliko za 
dolgoročno hrambo; 

3. pogoje in način hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni 
obliki; 

4. obvezno vsebino ter način sprejema in izvajanja notranjih 
pravil oseb, ki hranijo dokumentarno gradivo v digitalni obliki; 

5. obseg in način posredovanja arhivskega gradiva v svetovni 
splet iz 62. člena tega zakona; 

6. splošne pogoje za opremo in storitve iz 70., 72. in 75. člena 
tega zakona; 

7. vsebino in način vodenja ter postopek vpisa v register potrjenih 
notranjih pravil, register ponudnikov opreme in storitev ter 

register akreditiranih ponudnikov opreme in st0 ' oVe za 
8. vrste in oblike evidenc arhivskega gradiva ter o ^ 

strokovno obdelavo in izdelavo pripomočkov za 
arhivskega gradiva, ter evidence javnih simbolov, ^ 

9. osnove za odbiranje in izročanje javnega arhivskeg 
arhivu; ' 

10. osnove za ravnanje z zasebnim arhivskim 9radlV°r(1jvske9a 

11. nujne ukrepe in nosilce zavarovanja in hrambe a naravnjh 
gradiva v primerih vojnega ali izrednega stanja a i 
nesreč; 

12. druga vprašanja iz tega zakona. 

97. člen 
(Predpisi ministra) 

Minister, pristojen za arhive: 

- predpiše podrobnejše pogoje za čas PriPravn'^jeni'1 

opravljanje strokovnih izpitov, vodenje seznama o op za 
strokovnih izpitih ter pridobivanje strokovnih naz 
uslužbence v arhivih; . rejZkos 

- predpiše merila za strokovno usposobljenost in P ^ 
strokovne usposobljenosti uslužbencev ali uslu z 
nadaljevanju uslužbencev) javnopravnih oseb, k' 
dokumentarnim gradivom; un0rat>e 

- podrobnejše pogoje in način vodenja evidence 
javnega arhivskega gradiva ter nadomestila stroškov up 
konzerviranja in restavriranja arhivskega gradiva. 

98. člen 
(Pristojnosti ministrstva) 

Ministrstvo, pristojno za arhive: 
. -ho in Opravlia 

spremlja in usmerja razvoj arhivske javne sIuzdb 
strokovni nadzor nad njenim opravljanjem; . vn0sti. 

- podeljuje strokovne nazive za področje arhivske dej 

99. člen 
(Pristojnosti državnega arhiva) 

(1) Državni arhiv sprejme program varstva arhivskega 9^ 
|(j 

(2) Državni arhiv sprejme enotne tehnološke zaf?t0Q|oške 
podrobneje opredelijo poslovne, organizacijske in ,e .zCianih 
pogoje za izpolnjevanje tega zakona in na njegovi podlagi 
podzakonskih predpisov. 

(3) Državni arhiv sprejme zahteve za akreditirano °Pr®^fl jn 
storitve, s katerimi vsem registriranim ponudnikom 0Pr j(0v 
storitev priporoča, ponudnikom akreditirane opreme in s 

pa naloži zanesljivejše opravljanje dejavnosti. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

100. člen 
(Razveljavitev prejšnjih predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zak° . 
arhivskem gradivu in arhivih (Ur.l. RS, št. 20/1997 in 32 
popr.). 

kona 
(2) Podzakonski predpisi izdani na podlagi prejšnjega z

ko(ll). 
ostanejo v veljavi do sprejema novih predpisov po tem za 
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101. člen 
(Rok za izdajo podzakonskih predpisov) 

p^a Republike Slovenije in minister, pristojen za arhive, morata 

testih PredP'se P° tem zakonu izdati najkasneje v roku Mesecev od začetka veljavnosti tega zakona. 

102. člen 
(Rok za preoblikovanje javnih arhivov) 

"lini f^a ^8Publik0 Slovenije z uredbo, ki ureja organe v sestavi 
testihrstev' določi organizacijo državnega arhiva najkasneje v Mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

tg! Fte9'0nalni arhivi organizirani kot javni zavodi po uveljavitvi 
°đst^

ona nadaljujejo z delom do uveljavitve uredbe iz prejšnjega 
njju. a- S tem dnem ti regionalni arhivi prenehajo delovati, 
pre 

e naloge prevzame državni arhiv. S prevzemom nalog 
pra .arne državni arhiv od regionalnih arhivov uslužbence, 
"oku'08 Proraiunske uporabe, obveznosti, arhivsko in 
Up0 ^fntarno gradivo, prostore, opremo in inventar, ki se ab'iajo za izvajanje teh nalog. 

103. člen 
(Rok za prilagoditev) 

(1) Osebe, ki hranijo dokumentarno gradivo, so dolžne uskladiti 
svoje ravnanje z dokumentarnim gradivom z določbami tega 
zakona v enem letu po sprejemu podzakonskih predpisov iz 96. 
člena tega zakona. V istem roku so dolžne, če hranijo 
dokumentarno gradivo v digitalni obliki, zagotoviti tudi pretvorbo v 
digitalno obliko za dolgoročno hrambo. 

(2) Ponudniki strojne in programske opreme, storitev hrambe in 
spremljevalnih storitev, ki so opravljali svojo dejavnost pred 
uveljavitvijo tega zakona, so dolžni uskladiti svojo dejavnost z 
določbami tega zakona in opraviti registracijo v skladu 85. členom 
tega zakona v enem letu po sprejemu podzakonskih predpisov iz 
96. člena tega zakona. 

104. člen 
(Začetek veljavnosti) 

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

1 UVODNE DOLOČBE 

K 1. členu 

V 1. členu je določen predmet urejanja predloga zakona. Tako 
predlog zakon ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo 
zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski 
obliki, pravne učinke takega gradiva (predvsem 2. poglavje 
predloga zakona), varstvo arhivskega gradiva in pogoje za njegovo 
uporabo (predvsem 3. poglavje predloga zakona), naloge arhivov 
in javne arhivske službe (predvsem 4. poglavje predloga zakona) 
ter s tem povezane storitve (predvsem 5. poglavje predloga 
zakona) in nadzor nad izvajanjem (6. poglavje predloga zakona). 

K 2. členu 

V 2. členu so podane temeljne opredelitve posameznih pojmov, ki 
se uporabljajo v predlogu zakona. 

Kot osnovni pojem je določeno dokumentarno gradivo. To je izvirno 
in reproducirano (torej pisano, risano, tiskano, fotografirano, 
filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače 
zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih 
oziroma fizičnih oseb. Glede na obliko zapisa (organizacijske in 
tehnološke značilnosti, ki določajo, kako je vsebina zapisana, 
hranjena in prikazana v procesu hrambe) in nosilec zapisa 
(klasičen ali elektronski) se dokumentarno gradivo po predlogu 
zakona deli na dokumentarno gradivo v fizični in elektronski obliki. 
Dokumentarno gradivo v fizični obliki je zapisano na fizičnem 
nosilcu zapisa, ki omogoča reprodukcijo vsebine brez uporabe 
informacijsko komunikacijskih ali sorodnih tehnologij (npr. na 
papirju, filmu, itd.). Dostavek, da je reprodukcija mogoča brez 
sodobnih tehnoloških pripomočkov neposredno s fizičnega 
nosilca, je nujno potreben, saj se tudi elektronsko gradivo običajno 
nahaja na elektronskem nosilcu podatkov v fizični obliki (npr. 
zgoščenka, disk, itd.). Glede na obliko in nosilec zapisa ter njune 
značilnosti, ki omogočajo večjo ali manjšo trajnost zapisa, pa 
predlog zakona ločuje med dokumentarnim gradivom v digitalni 
obliki, ki je vsako dokumentarno gradivo v digitalni obliki zapisa in 
shranjeno na elektronskem nosilcu zapisa, in dokumentarno 
gradivo v digitalni obliki za dolgoročno hrambo, ki pomeni gradivo, 
katerega vsebina je zapisana v digitalni obliki in shranjena na 
elektronskem nosilcu, pri čemer tako digitalna oblika kot tudi 
nosilec zapisa zagotavljata učinkovito dolgoročno hrambo v 
skladu s tem zakonom. Prav tako je zaradi tehnološkega razvoja 
potrebno po novem razlikovati tudi med izvirnim dokumentarnim 
gradivom, ki je nastalo, bilo prejeto ali bilo poslano pri osebi, ki 
hrani dokumentarno gradivo, ter med zajetim dokumentarnim 
gradivom ki je nastalo ob zajemu izvirnega dokumentarnega 
gradiva v hrambo s pretvorbo izvirnega dokumentarnega gradiva 
v novo digitalno obliko zapisa. Prav tako so zaradi uporabe 
sodobnih tehnologij pomembni pojmi storitev hrambe gradiva v 
digitalni obliki, ki so neločljivo povezane s hrambo gradiva v digitalni 
obliki, vendar ne gre za ponudbo opreme za takšno hrambo, in 
spremljevalne storitve, ki so sicer povezane s hrambo gradiva v 
digitalni obliki, vendar ne gre za storitve hrambe gradiva v digitalni 
obliki ali ponudbo opreme za tako hrambo (npr. uničenje, 
poizvedovanje in analiziranje gradiva, itd.). Zaradi zahtevnosti 
digitalne hrambe pa so posebej uvedena tudi notranja pravila 
zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki, ki jih kot svoj interni 
pravni akt sprejme vsaka oseba glede hrambe svojega gradiva v 
digitalni obliki. 

Zaradi zahtev po tehnološki nevtralnosti predloga zakona ^ 
navedene definicije ostale široke in prilagodljive novim tenn 
odkritjem in njihovi uporabi v praksi. 

Arhivsko gradivo je po predlogu zakona kulturni sPorne^sn 
predstavlja tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima P * ^ 
pomen za kulturo in znanost ter v skladu s strokovnim1n ^ 
arhivov tudi pravno varnost fizičnih in pravnih oseb. ^a.^aVpe 
med javnim arhivskim gradivom, ki nastaja pri organih ^ 
oblasti in organih lokalne skupnosti ter pri tistih pravnih ose 
izvajajo javno službo - to so javnopravne osebe in med za 
arhivskim gradivom, ki nastaja pri vseh drugih pravnihin gga 
osebah. Medtem, ko prvo nastaja z odbiranjem iz dokumen 
gradiva po navodilih pristojnega arhiva, lahko nastane ^9.^ 
po posebnem postopku. Pojem javnopravnih oseb, kot je ^ 
za potrebe tega predloga zakona, ne gre enačiti s pojmom P,.^0 
oseb javnega prava, ki ga upravno-pravna teorija opre ^ 
širše, v kontekstu delitve na teritorialne in specialne pravne 
javnega prava, področni zakoni pa ga normativno razdeiai ■ 

Predlog zakona definira tudi hrambo gradiva, kinajohranig 
v izvirni obliki ali pa zagotovi gradivu vse učinke izvirnega g^ 
kar je bistvena novost in je v skladu z novim oziroma ra L0</$ 
načelom ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma nj y 
reprodukcije. 

K 3. členu 

V primerjavi z do sedaj veljavnim zakonom je načelo 
dokumentarnega gradiva razširjeno in po novem vkli rnega 
ohranjanje reprodukcije gradiva namesto samega izv° a 
gradiva (t.i. načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva o ^ 
reprodukcije). Hramba dokumentarnega gradiva zato P° 
pomeni tako ohranjanje izvirnega dokumentarnega 9 ! ^ga 
tudi vsebine tega gradiva. Hrambi izvirnega dokumenta ^ 
gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva, ki zago 
zanesljivo reprodukcijo vsebine izvirnega gradiva. 

K 4. členu 

Načelo trajnosti je drugo pomembno načelo varstva i 
zahteva, da mora hramba dokumentarnega gradiva zago 
trajnost tega gradiva oziroma trajnost reprodukcije 
vsebine. Kot je razvidno, je bilo tudi to načelo dopolnjeno s g 
z dopolnitvijo načela ohranjanja dokumentarnega gradiva ozi 
reprodukcije. 

K 5. členu 

Zgolj trajno ohranjanje gradiva v skladu z načelom trainosl!fa%lo 
zadošča brez zagotavljanja celovitosti tega gradiva. N ^ 
celovitosti vsebuje tri bistvene vsebinske zahteve: zahte 
nespremenljivosti in integralnosti dokumentarnega gradiva ° nQS\i 
reprodukcije njegove vsebine, zahtevo po urelehteVo 
dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter za . 
po dokazljivosti izvora dokumentarnega gradiva (provenie 

K 6. členu 

Tudi načelo dostopnosti vsebuje dve zahtevi. Prvič mo'a 

dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebin 
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Ce/ r*ten]a hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo 
tod/ x!°Sf/ tako zaradi naravnih dejavnikov, okvar opreme kot 
iaht ških dejanj ter tako dostopno uporabnikom. Druga 
Poohi'8 i0, ie dokumentarno gradivo dostopno zgolj 
len enim uporabnikom in je torej varovano pred 0vblaščenim dostopom oziroma zlorabo. 

* 7- členu 
00lQAh 

$Pom SedaJ velJavne9a zakona, da je arhivsko gradivo kulturni „a 
9n"f in mora biti varovano kot takšno, je sedaj povzdignjena 

prt*n načela varstva kulturnega spomenika. V tem smislu 
dolofih norma tuc*i razlagalni učinek v razmerju do posameznih 
sPo >6®a Precll09a zakona. Arhivsko gradivo je kot kulturni 
diu0 

en'l< zato posebej varovano tako po tem zakonu kot tudi 91 zakonodaji (npr. kazenskopravno varstvo). 

°OKUMENTARNO gradivo 

Kb-členu 
P fari In 
Pr 9 zakona ureja tudi samo vprašanje zajema gradiva, ki je 
prav

VSem 9/ade dokumentarnega gradiva velikokrat sprožalo 
vprašanja. Izvirno gradivo se že precej časa zajema in 

na mikrofilm. S predlogom zakona se takšna praksa 

teh * dodatno ureja kot pravilna, hkrati pa so se z razvojem C'ogije v žabjih jgtih pojavile tudi možnosti zajema in zapisa 
ne9a gradiva v digitalno obliko. 

i0" ločuje zajem gradiva izvirno v digitalni obliki in nedigitalni 

*>',is' obliki ali v analogni elektronski obliki). Zajem gradiva, 
2 v digitalni obliki, mora biti urejen tako, da se zagotovi učinkovit 
koff^ ,Za Posamezno enoto gradiva (zajem metapodatkov, 
^^oijskih podatkov, podatkov, potrebnih za vsebinsko ali 

0vn° neokrnjen prikaz, itd.). 

Členu 

ton gradiva, ki je izvirno v fizični obliki ali v elektronski, vendar 

"rej " digitalni obliki (npr. analogni audio/video zapis), mora biti te/co, da se zagotovi zanesljiva pretvorba. 

K1°-členu 

i**, gradiva v fizični obliki ali v elektronski analogni obliki 
gr
a. b>ti zagotovljena zanesljiva pretvorba v digitalno obliko (za 

Dik IV° v ,izični in elektronski analogni obliki) ali v zapis na J°filmu (predvsem za gradivo v fizični obliki). Za zanesljivo se 
J® Pretvorba: 

^ 'z zajetega gradiva zagotavlja reprodukcijo vseh bistvenih 
Sestavin vsebine izvirnega gradiva glede na naravo in namen 
Posameznih enot izvirnega gradiva (ohranjanje celovitosti 
Sradiva); 

. ohranja uporabnost vsebine izvirnega gradiva; 
zagotavlja avtentičnost gradiva z zajemom ključnih vsebin 

zvimega gradiva ali s strogo kontroliranim dodajanjem vsebin, 
*i Potrjujejo enako avtentičnost zajetega gradiva, kot jo je 

. izvirno gradivo; 
vsebuje primerno število kontrol pravilnosti in kakovosti 

. P"8tvorbe ter se odpravijo napake oziroma odstopanja; 
Pri kateri se posebej in jasno ločeno od izvirne vsebine shranijo 
dodane vsebine ter vse pomembne opombe in podatki glede 
Postopka pretvorbe in glede izvirnega gradiva; 

- pri kateri se hrani primeren obseg dokumentacije, s katero 
se dokazuje, da uporabljene metode in postopki redno 
zagotavljajo zanesljivo pretvorbo in 
izpolnjuje pogoje, ki jih z uredbo na podlagi zakona dodatno 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 

K 11. členu 

Sama pretvorba ob zajemu pa ne zadošča, če gradiva v novi 
obliki ni mogoče dolgoročno varovati. Dolgoročno varstvo gradiva 
na mikrofilmu ni posebej problematično. Zato pa je bilo zaradi 
vprašanj, ki jih prinaša stalen tehnološki razvoj, potrebno dodatno 
urediti dolgoročno hrambo v digitalni obliki. Če je predpisano trajanje 
hrambe gradiva v digitalni obliki za obdobje več kot 5 let, se zajeto 
gradivo iz običajne digitalne oblike tako pretvori v digitalno obliko 
za dolgoročno hrambo. 

K 12. členu 

Pretvorba v digitalno obliko za dolgoročno hrambo ohranja 
celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni digitalni 
obliki. Če se avtentičnost zajetega gradiva dokazuje s vsebinami, 
ki s tekom časa izgubljajo ali povsem izgubijo vrednost oziroma 
se izničijo, se avtentičnost zajetega gradiva v digitalni obliki za 
dolgoročno hrambo zagotovi s strogo kontroliranim dodajanjem 
vsebin (npr. ponoven e-podpis vsebin), ki potrjujejo avtentičnost 
zajetega gradiva. Takšne vsebine se lahko dodajajo na ravni 
posameznih enot ali na ravni celotnega zajetega gradiva. 

K 13. -16. členu 

Če je opravljena pretvorba izvirnega dokumentarnega gradiva v 
dokumentarno gradivo v digitalni obliki ali na mikrofilmu, ki izpolnjuje 
enake pogoje uporabnosti kot izvirno dokumentarno gradivo, in 
je zagotovljena hramba v skladu z določbami tega zakona glede 
hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki ali na mikrofilmu, 
se izvirno dokumentarno gradivo lahko uniči, če ta ali drug zakon 
ne določa drugače. Izvirno dokumentarno gradivo, za katerega 
je predpisan rok hrambe več kot 5 let, je skladno s predlogom 
zakona dovoljeno uničiti samo, če je bilo gradivo pretvorjeno v 
digitalno obliko za dolgoročno hrambo ali zapisano na mikrofilm. 
Izjeme lahko določi le pristojen arhiv. Predlog zakona določa tudi, 
da je vsako uničenje gradiva potrebno ustrezno evidentirati. 

K 17. členu 

Vsaka oseba, ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki je 
zavezana slediti natančno določenim fazam priprave oziroma 
organizacije zajema in hrambe. Odstopanja na tem področju so 
mogoča le na podlagi predpisov, ki urejajo upravno poslovanje. 

K 18. - 22. členu 

Vsaka oseba, ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki je 
dolžna sprejeti posebna notranja pravila in jih uskladiti s predpisi 
in dokumenti, ki jih določa predlog zakona.Taka pravila se lahko 
pošljejo v potrditev državnemu arhivu, ki preveri njihovo skladnost 
z zahtevami tega zakona, na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami ter 
pravili stroke, pri čemer je takšno ravnanje obvezno za 
javnopravne osebe. Državni arhiv mora ob potrditvi ali kasneje 
zaradi spremembe zakonodaje ali tehnološkega napredka določiti 
tudi rok, v katerem je potrebno notranja pravila spremeniti oziroma 
dopolniti in jih poslati v vnovično potrditev. 
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Zavezanec pa lahko pripravi pravila tudi tako, da privzame vnaprej 
pripravljena notranja pravila (vzorčna notranja pravila), ki so jih 
pripravile druge osebe za svojo uporabo ali za širšo uporabo 
(npr. panožna združenja), kot svoja. Če v celoti in brez 
kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev privzame od državnega 
arhiva potrjena notranja pravila, vzpostavlja predlog zakona 
domnevo, da so tako privzeta notranja pravila osebe od državnega 
arhiva že potrjena. Predlog zakona določa obvezno spremljanje 
izvajanja notranjih pravil. Če se ob takšnem spremljanju v 
konkretnih primerih ugotovijo odstopanja od notranjih pravil, je 
potrebna izvedba ukrepov za odpravo odstopanj in preverjanje 
pravilne izvedbe ukrepa. 

Navedena pravila je potrebno spreminjati in dopolnjevati vedno, 
ko nastopijo dejstva, kijih predvideva predlog zakona (npr. 
sprememba predpisov). 

K 23. -27. členu 

Do sedaj uveljavljen standard varne hrambe dokumentarnega 
gradiva je razdelan z vzpostavitvijo obveznosti in pogojev pod 
katerimi se lahko varna hramba vrši. Ti pogoji so okvirno predvideni 
na nivoju zakona, podrobneje pa se določijo z vladno uredbo. 
Prav tako je mogoče dopustiti, da drugi področni predpisi določijo 
strožje pogoje hrambe dokumentarnega gradiva. 

Hramba dokumentarnega gradiva v digitalni obliki je hramba 
izvirnega dokumentarnega gradiva ali varna hramba zajetega 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. Varna hramba izvirnega 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki je tista, ki ves čas trajanja 
hrambe omogoča dostopnost izvirnega in njegovo celovitost. Prav 
tako mora varna hramba zajetega dokumentarnega gradiva v 
digitalni obliki ves čas omogočati reprodukcijo vsebine izvirnega 
dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje zakonsko predvidene 
pogoje v enaki meri, kot bi jih to izvirno gradivo. 

Dokumentarno gradivo se dolgoročno hrani v digitalni obliki zapisa 
in na nosilcu zapisa za dolgoročno hrambo. Pri tem predlog zakona 
dopolnjuje to pravilo z obrazložitveno določbo, ki se navezuje na 
pojem oblike zapisa, za kar se šteje takšna oblika, ki zagotavlja 
vse pogoje hrambe gradiva v digitalni obliki in sicer več kot 5 let 
ter omogoča po tem obdobju pretvorbo v novo digitalno obliko 
zapisa, ki bo takrat izpolnjevala pogoje varne hrambe gradiva. 
Podobno velja za nosilec zapisa, za kar se šteje takšen elektronski 
nosilec zapisa, ki zagotavlja vse pogoje varne hrambe gradiva in 
omogoča neomejeno število prepisov s sedanjih na bodoče nosilce 
zapisa. 

K 28. • 30. členu 

Predlog zakona določa, da se dokumentarno gradivo dolgoročno 
hrani v digitalni obliki zapisa in na nosilcu zapisa za dolgoročno 
hrambo. Na tak način se primemo zagotavlja dolgoročna ohranitev 
vsebine dokumentarnega gradiva. Obliko zapisa je potrebno 
razumeti kot tisto, ki zagotavlja ohranitev vsebine gradiva in vse 
druge pogoje hrambe gradiva v digitalni obliki več kot 5 let, hkrati 
pa omogoča po preteku tega obdobja pretvorbo v novo digitalno 
obliko zapisa. Ta mora takrat izpolnjevati pogoje varne hrambe 
gradiva. Pojem nosilca pa razlagamo kot takšen elektronski nosilec 
zapisa, ki zagotavlja prav vse pogoje varne hrambe gradiva, 
hkrati pa omogoča tudi večje število prepisov s sedanjih na bodoče 
nosilce zapisa. 

K 31.-33 členu 

Vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni in 
za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če ^tabl3 otranjiffli 
varna hramba opravljena v skladu s pravilno potrjenim1 

pravili, razen če drug zakon izrecno ne določa 
oseba, ki varno hrani gradivo dokaže, da varno hramu ^ 
izvaja v skladu s svojimi notranjimi pravili, ta pravila P* ^ 
nikoli potrjena od državnega arhiva, kot to določa °^vendarle 
se vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obli 1 :B 
šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, s I 
pravno priznano dejansko ustreznost načina 'zva* ^^bi, 
hrambe, ki dosega popolnoma enak učinek kot varna 
usklajena z notranjimi pravili. 

K 34. členu 

V uvodnem členu poglavja predlog zakona določa, da ima a /0p 
gradivo položaj kulturnega spomenika. Določba nadali ^ 
ZAGA, ki je v okvim definicije arhivskega gradiva določ**grio it 
je javno arhivsko gradivo javnih pravnih oseb raz9ta 

kulturni spomenik. 
j?«/đ /Z 

Predlog zakona glede odbiranja arhivskega ^fižnos®0 

dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb določa ..gZ0 
upravičenje zagotavljanja oziroma upoštevanja u 
strokovnih navodil pristojnega organa v postopku ^//3 / ■ ^ 
se zagotavlja varovanje arhivskega gradiva pred kakr> te. 
neustreznimi in nestrokovnimi posegi v postopku odDi 
tega. 

Dokumentarno gradivo, ki je v posesti drugih pravnih in ^ 
oseb in ima lastnosti arhivskega gradiva, pridobi status arn ^ 
gradiva na podlagi odločbe, ki jo je pristojen izdati drža ^ 
Kadar ni mogoče povsem jasno določiti, ali naj se Pos. a//z3 
predmet obravnave šteje za arhivsko gradivo, za muze,a lLnistM 
knjižnično gradivo, določa predlog zakona, da odloči [fl v 
pristojen za arhive, ki z odločbo določi status Pre 

posameznem primeru. 

K 35. členu 

Določila o hrambi gradiva sledijo do sedaj že 
standardom o neoporečni hrambi arhivskega gradiva r0$tofl 
obliki oziroma njegovem materialnem varstvu (ustrezni P ^ 
in oprema, ustrezni klimatski pogoji, zavarovanje prad V

(jrUgi0 
požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in 
škodljivimi vplivi). Nova pa so pravila o hrambi arhivskega g ^ 
v digitalni obliki, ki je dovoljena samo kot dolgoročna ^ 
zajetega gradiva. V tem primeru se pravilnost zagotavlja 
se upoštevajo navodila pristojnega arhiva. 

Podrobnejši pogoji hrambe arhivskega gradiva so Pre^t pS 
Vladi Republike Slovenije, da jih natančneje ur 

podzakonskem nivoju. 

K 36. členu 
-cab&t ^ 

Kadar državni arhiv tako zahteva, je organ ali druga o ^ 
hrani arhivsko gradivo v digitalni obliki, dolžna poročati drza ^ 
arhivu o načinu in postopkih hrambe. Predlog zakona na 
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(ja^
)ne vsebine tovrstne zahteve oziroma poročila. Določa pa, 

0 nai tokšno poročilo vsebuje predvsem podatke o uporabljeni 
mi in storitvah, podatke o uporabljenih oblikah in nosilcih 

Dort'Sa' poclatke 0 zagotavljanju trajne dostopnosti podatkov, a"fe o načrtovanih in izvedenih pretvorbah v drugo obliko 
Pisa ali prepisih na drug nosilec zapisa, podatke o ukrepih za 
90,aW/anye celovitosti, avtentičnosti in uporabnosti gradiva ter 
stke o drugih pomembnih dejavnikih hrambe gradiva.Takšen 

P°g/ec/ v parametre hrambe arhivskega gradiva v digitalni obliki 
v °9oča celovito sliko in posledično oceno o primernosti hrambe 

Posameznem primeru. 

^37. členu 

2?C'09 zakona določa, da postane javno arhivsko gradivo last 
ave oziroma lokalne samoupravne skupnosti (občine). Taka 

l2?^'tev je urejena z naravo varstva arhivskega gradiva ter 
nrf

Zan'm iavr>im interesom ohranitve javnega arhivskega 
s^'va- V interesu države je, da se arhivsko gradivo ohrani, zato 

Ugotavljajo sredstva in pogoji za opravljanje teh dejavnosti, 
pravica drugih subjektov, to je javnopravnih oseb 

sm-a^alcev arflivskega gradiva, na arhivskem gradivu ne bi bila 
^ ISelna predvsem zaradi velikih omejitev varstvenega režima, 

"e dopušča praktično nobenih lastninskih upravičenj več 

K 3»- členu 

co/'0<^e 0 dolžnosti javnopravnih oseb do arhivskega gradiva 
in izčrpno določajo ravnanja, namenjena varstvu 

1 'Vskega gradiva v najširšem smislu. Javnopravne osebe so 
0 dolžne, da skrbijo za ohranjanje, materialno varnost, 

a(. 
ow'°sf in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo 

'Ostaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano 
Pivsko gradivo. Pri tem je pomembno, da se arhivu kot 
'okovnemu organu zagotovi možnost, da si ogleda stanje 
Kumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah ter da ima 
°znost, da si pridobi vse tiste podatke, kijih potrebuje za vodenje 
'dene o arhivskem gradivu. 

*1° ie Arhivsko gradivo že odbrano, so javnopravne osebe dolžne a naprej zagotavljati hrambo tistega dokumentarnega gradiva, 
^ še ni potekel rok hrambe. 

ob samem prehodu javnega arhivskega gradiva v arhiv 
Oraio javnopravne osebe sodelovati z arhivom pri izdelavi navodil a odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
radiva, njihove naloge pa so še odbiranje javnega arhivskega 

SrQdiva iz dokumentarnega gradiva po navodilih arhiva, izdelava 
znama odbranega gradiva in izročanje javnega arhivskega 

°' adiva arhivu. Da se lahko navedene naloge izvedejo, pa morajo 
l^oPtevne osebe zagotavljati ustrezne materialne, kadrovske 

"bančne pogoje. 
p°seben sklop pravil pa je namenjen zagotovitvi ustrezno 
,sP°sobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom 
tuJ! moraJ° imeti najmanj srednjo izobrazbo, opraviti pa morajo p"' Preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. 

°9°ys strokovne ustreznosti delavcev javnopravnih oseb, ki 
«*>2 dokumentarnim gradivom določi pristojen minister. Med rsPe s področja zagotavljanja strokovne ustreznosti delavcev 
a spada tudi vodenje posebne evidence preizkusov strokovne 
sP°sobljenosti delavcev javnopravnih oseb. Takšno evidenco 
Wijo pristojni arhivi, vsebovati pa mora ime, priimek, datum in 
faV rojstva delavca, naziv javnopravne osebe, kjer je delavec 
aPoslon, in datum ter uspeh opravljanja preizkusa. 

K 39. členu 

Ob upoštevanju mednarodno sprejetih smernic na področju 
arhivske dejavnosti je za izročitev javnega arhivskega gradiva 
arhivu predviden 30 letni rok. Med to gradivo spada tudi en izvod 
spletnih objav, internih, službenih in poslovnih publikacij, letakov, 
reklamnih objav in podobnega gradiva, ki ga je objavila 
javnopravna oseba. Rok 30 let je mogoče podaljšati izjemoma in 
zgolj na podlagi sporazuma med pristojnim arhivom in javnopravno 
osebo. 

Posebna pozornost je posvečena obliki, v kateri so izročevalci 
dolžni izročiti javno arhivsko gradivo arhivu. Pri tem je poudarjeno 
predvsem, da mora biti javno arhivsko gradivo izročeno arhivu v 
izvirniku, urejeno, popisano, v zaokroženih in kompletnih celotah 
ter tehnično opremljeno, pa tudi označeno ustreznimi roki 
nedostopnosti. Podroben način in postopek odbiranja arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva in postopek izročanja javnega 
arhivskega gradiva arhivu podrobneje določi Vlada Republike 
Slovenije z uredbo. Ta predpis pa določa tudi obliko zapisa na 
nosilcu in postopek predaje za arhivsko gradivo v digitalni obliki. 

K 40. členu 

Posebno ureditev zahteva tudi prenehanje javnopravne osebe, ki 
nima znanega pravnega naslednika. V takšnem primeru je 
potrebno ustrezno zavarovati arhivsko gradivo s predčasno 
predajo le-tega, za odbiro in izročitev arhivskega gradiva pa je 
zadolžen organ, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja 
statusno spremembo javnopravne osebe,Ta mora upoštevati 
obvezna navodila pristojnega arhiva o ravnanju z javnim arhivskim 
gradivom. 

K 41. členu 

Pravni promet z javnim arhivskim gradivom ni dovoljen. Edina 
dopustna izjema je t. i. začasni izvoz zaradi znanstvenih oziroma 
kulturnih namenov na podlagi posebnega dovoljenja državnega 
arhiva, ki mora vsebovati rok za vrnitev javnega arhivskega 
gradiva ter način in pogoje njegovega zavarovanja v času izposoje. 

K 42. členu 

Posebej je v predlogu zakona urejeno filmsko arhivsko gradivo 
kot posebna zvrst arhivskega gradiva, ki zahteva specifično 
ureditev zaradi svoje posebne oblike pa tudi zaradi posebnega 
načina nastajanja ter zapletenih lastninskih razmerij. Zakonska 
rešitev velja za vse producente glede filmov, ki veljajo za slovenski 
film, pri snemanju v koprodukciji pa le za tiste filme, ki so posneti 
v Sloveniji. Po obliki ohranja zakon že sedaj uveljavljeno prakso 
hranjenja originalnega slikovnega in tonskega negativa filma in 
eno filmsko kopijo vsakega pozitiva. Posebej pa je urejeno 
vprašanje intermediata, kjer je zaradi precejšnih stroškov izdelave 
predvideno sodelovanje pristojnega ministrstva in Filmskega 
sklada Republike Slovenije. 

K 43. členu 

Izhodiščna določba pravnega urejanja zasebnega arhivskega 
gradiva je določitev njegove stvarnopravne narave, saj obstaja 
na njem lastninska pravica oseb zasebnega prava kot izključna 
stvarna pravica iz katere izhajajo nadaljnja stvarnopravna 
upravičenja razpolaganja s stvarjo. Predlog zakona zato 
predvideva nujne in neogibne posege, ki jih upravičujeta narava 
in pomen arhivskega gradiva. 

7®- julij 2004 27 poročevalec, št. 95 



Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za 
katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, izvajajo 
pristojni arhivi. Ureditev se navezuje na vprašanje varstva osebnih 
podatkov, zato je v okviru tega člena reguliran tudi namen vodenja 
evidenc. Tako lahko, skladno z namenom predlaganega zakona, 
pristojni arhivi v evidenci vodijo tiste osebne in druge podatke, ki 
so potrebni za ustrezno oceno ali označitev gradiva. Prav tako 
pa se v evidenci vodijo podatki o lastniku gradiva, ki se med seboj 
razlikujejo glede na to, ali je lastnik fizična oseba, pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik. 

Na tej osnovi lahko državni arhiv z odločbo razglasi zasebno 
dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, za 
arhivsko gradivo. Takšna odločba vsebuje podatke o lastniku in 
vsebini, obsegu in času nastanka zasebnega arhivskega gradiva 
ter dolžnosti lastnika zasebnega arhiva, o vseh izdanih odločbah 
pa se vodi poseben seznam pri državnem arhivu. 

K 44. členu 

Skladno z razlikovanjem med javnim in zasebnim arhivskim 
gradivom ter njunimi ključnimi razlikami, je potrebno ločeno 
obravnavati tudi dolžnosti imetnikov oziroma lastnikov javnega in 
zasebnega arhivskega gradiva. Lastnikom zasebnega 
arhivskega gradiva nalaga predlog zakona dolžnosti, katerih 
izvajanje naj zagotovi trajno, strokovno neoporečno in celovito 
hrambo, med katere spada predvsem upoštevanje strokovnih 
nasvetov arhiva glede varovanja, vzdrževanja, odbiranja in 
urejanja ter konserviranja oziroma restavriranja gradiva. Prav 
tako pa morajo lastniki zasebnega arhivskega gradiva ravnati 
tako, da pristojnemu arhivu dajejo potrebne podatke in omogočajo 
vpogled v gradivo. Ena izmed najpomembnejših funkcij varovanja 
kulturnega spomenika, ki je hkrati tudi njen poglavitni namen, je 
namreč zagotovitev njegove dostopnosti. To velja tudi v primeru 
zasebnega arhivskega gradiva. 

K 45. členu 

Hramba zasebnega arhivskega gradiva v pristojnem arhivu vpliva 
na stvarnopravni status zasebnega arhivskega gradiva. Če ga 
pristojni arhiv na predlog lastnika sprejeme v hrambo, ostane v 
zasebni lasti in se obravnava v skladu z določili pisne pogodbe o 
hrambi, s katero se lahko določijo posebni pogoji glede hrambe in 
dostopnosti zasebnega arhivskega gradiva. 

K 46. členu 

Glede uvoza in izvoza zasebnega arhivskega gradiva tujega 
izvora so potrebne posebne določbe, ki varujejo nacionalno 
dimenzijo pomena arhivskega gradiva. Predlog zakona tako 
prepoveduje uvažati tovrstno gradivo brez izvoznega potrdila 
države, iz katere se arhivsko gradivo izvaža. Podobna pa je tudi 
varovalka na področju izvoza zasebnega arhivskega gradiva, 
za katerega se domneva, da ima lastnost arhivskega gradiva. 
Le-to se lahko izvozi le na podlagi dovoljenja državnega arhiva. 
Državni arhiv lahko dovoli začasen oziroma trajen izvoz 
zasebnega arhivskega gradiva, vendar le na predlog lastnika in 
po predhodnem strokovnem mnenju pristojnega arhiva. V primeru 
trajnega izvoza mora lastnik gradiva dopustiti pristojnemu arhivu, 
da ga pred izvozom kopira. Državni arhiv pa lahko določi tudi 
seznam zasebnega arhivskega gradiva, ki ga je zaradi izjemnega 
pomena za znanost in kulturo prepovedano trajno izvoziti v tujino. 

K 47. členu 

Pravni promet z zasebnim arhivskim gradivom je v 
nameravane prodaje omejen s predkupno pravico državft . ^ 
utemeljena z javnim interesom države, da zaščiti svojo Pre 

kulturno dediščino. Vsak izvoz zasebnega arhivskega 9 
mora dovoliti državni arhiv. 

K 48. členu 

Določilo tega člena vzpostavlja dolžnost obveščanja Pr'stoin^v 
arhiva, kadar se ugotovi, da je zasebno arhivsko 9ra 1 

nevarnosti, da bo uničeno ali poškodovano. 

K 49. členu 

Izhajajoč iz temeljnega pristopa nacionalnega *nteret%jne 
učinkovitega in celovitega ohranjanja slovenske kulturne ",kg„a 
izhaja določilo, da se tudi pospeševanje varstva arhtvs 
gradiva zagotavlja iz sredstev državnega proračuna. 

K 50. členu in 51. členu 

Za arhivsko gradivo verskih skupnosti se, skladno s Pre^a^ni 
zakonom, uporabljajo določbe o varstvu zasebnega arhtvs 
gradiva, pri čemer veljajo posebnosti za arhivskega 9ra 

Rimskokatoliške cerkve. Le-to se namreč odbira iz cerkve
moSti 

dokumentarnega gradiva v skladu z njenimi predpisi in ima las ^ 
arhivskega gradiva. Pogoje za opravljanje arhivske deiavn°s jn 
potrebna sredstva dogovorita Ministrstvo, pristojno za arni 
Slovenska škofovska konferenca. 

Takšen pristop k urejanju arhivskega gradiva RimskokatoliŠM 
cerkve izhaja iz dejstva, da le-to predstavlja za Repu 
Slovenijo zelo pomemben del njene kulturne dediščine. n0 
ustanove namreč že dolga leta z veliko skrbnostjo terustje 
strokovnostjo hranijo arhivsko gradivo na podlagi lastnih predp ' 
ki pa so v strokovnem pogledu na zahtevanem nivoju, flos® ^ 
obravnava je utemeljena z že omenjeno veliko količino gradiv , 
je tudi zelo pomembno, pa tudi z nastankom. Zakon narr] z 
določa, da arhivsko gradivo rimskokatoliške cerkve nastan, s 
odbiranjem iz cerkvenega dokumentarnega gradiva v skla 
predpisi cerkvenega prava. 

4 ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA 

K 52. členu 

Naloge arhivskih dejavnosti kot javne službe so posebej 
ravno tako tudi delovno področje državnega arhiva in ar ' o0 
lokalnih samoupravnih skupnosti, ki vsi opravljajo javno a^'. s 
službo. Pri določitvi delovnega področja državnega arhiva ' 
predlogom zakona nekoliko povečanih pristojnostih je D . 
predvsem upoštevana praksa v drugih državah, da je cen<r 

arhiv, praviloma v sestavi državne uprave tisti, ki varuje arhiv 
gradivo državnih organov. Pri opredelitvi preostalega delovni 
področja državnega arhiva je bilo upoštevano tudi, da gre za « 
vrste strokovno organizacijo, ki naj bi hranila arhivsko 9ra,■ 
tistih javnopravnih oseb, ki jih je ustanovila država. Hkrati je 2 m 
strokovnosti in usposobljenosti državnega arhiva, ta <u 

najprimernejši za izvajanje regulatornih funkcij na področju varf .kj 
dokumentarnega in še posebej arhivskega gradiva v digitalni obH 
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*53- členu 

^"Vs^a dejavnost sodi med tiste dejavnosti, za katere je država 
^dresirana, da njihovo opravljanje poteka nemoteno ter v ta 

T *enPoleg delovanja državnega arhiva izvaja tudi druge ukrepe. 

(A h■ V°^a' °Pravliai° arhivsko javno službo državni arhiv 
or ^publike Slovenije) s svojimi regionalnimi notranjimi 

*anizacijskimi enotami in arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti lpns'ojni arhivi). 

*S4-55. členu 

arfyf0'r,OS' državnega arhiva obsega varovanje javnega lvskega gradivo državnih organov, izvajalcev javnih pooblastil 
dJ°ma iavn'h služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter 

in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih 
država in ki delujejo za območje celotne države, pod 

Qr rt0V,° Pr'stoinost Pa s°di tudi varovanje filmskega arhivskega 
6v ~!va- K°t osrednji organ pa ima tudi nalogo vodenja zbirne 
srh iavne9a arhivskega gradiva v državi in evidenco 
nJVs^e9a gradiva v tujini, kise nanaša na Slovenijo in Slovence, 

" tako pa vodi evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, 

l/rČ'n štempiljk na ravni države. Podatki, kijih vsebuje evidenca 
v A' ^lena ln namen njihovega vodenja so isti kot tisti, opredeljeni 

• členu in predmetni obrazložitvi. 

K K. členu 

P
s!

edl°Q zakona dopušča, da ena ali več lokalnih samoupravnih 
srh?nosti lahko ustanovijo arhiv za varovanje svojega javnega 'vskega gradiva. Podrobnejše pogoje za •ustanovitev določi 

ada Republike Slovenije 

pristojnost arhivov lokalnih samoupravnih skupnosti obsega 
r°vanje javnega arhivskega gradiva organov lokalnih 
^upravnih skupnosti, izvajalcev javnih pooblastil oziroma 

ski ki jih zagotavlja lokalna samoupravna skupnost, ter actov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovijo lokalne 
arTl0upravne skupnosti. 

*57- členu 

Skalna samoupravna skupnost sama ali v sodelovanju z 
9iml samoupravnimi lokalnimi skupnostmi ne ustanovi svojega 

ar!!Va' varstv0 njenega arhivskega gradiva prevzame državni 
0 Vendar pa gre tu za pogodbeno razmerje, pri čemer se s 

9odbo med drugim regulira tudi finančne in druge vire, ki jih 
0ra v ta namen državnemu arhivu zagotavljati lokalna 

arn°upravna skupnost. 

K *8. členu 

avni arhiv skupaj z organom, pristojnim za informatizacijo 
Prove, (Center Vlade RS za informatiko) v sklopu državnega 
°datkovno-komunikacijskega omrežja (HKOM) in skupnega 
°datkovnega centra zagotavlja informacijsko komunikacijsko 
restrukturo za hrambo arhivskega gradiva v digitalni obliki in 
Vezovanje arhivov v enoten informacijski sistem. 

odločanje o dostopu do arhivskega gradiva po 64. členu tega 
*kona imajo pristojni arhivi pravico vpogleda v podatke oziroma 

Povezovanja informacijskega sistema arhivov s centralnim 
_6gi$trom prebivalstva, matičnim registrom, poslovnim in sodnim 
6Qistrom. Tudi te povezave bodo seveda informatizirane in bodo 

Pristojnim arhivom omogočale elektronski vpogled oziroma 
dobivanje potrebnih podatkov. 

Zaradi enotnejše hrambe gradiva v digitalni obliki predlog zakona 
predvideva, da državni arhiv in organ, pristojen za informatizacijo 
uprave (Center Vlade RS za informatiko) na podlagi javnega 
naročila po omejenem postopku določita usposobljene ponudnike 
opreme in storitev za dolgoročno hrambo dokumentarnega 
gradiva v digitalni obliki, ki edini lahko izvajajo storitve glede varstva 
dokumentarnega gradiva v javnopravnih osebah. 

Hkrati pa predlog zakona pristojnim arhivom dopušča tudi, da 
lahko organom in drugim osebam, ki hranijo arhivsko gradivo, 
dovolijo hrambo arhivskega gradiva na njihovi infrastrukturi tudi 
po roku za predajo arhivskega gradiva pristojnemu arhivu. Določba 
je potrebna zaradi hrambe tistega specifičnega gradiva v digitalni 
obliki, za katerega je potrebna posebna informacijsko 
komunikacijska tehnologija (npr. obsežne javne evidence) in je 
smiselneje zagotoviti hrambo gradiva v istem okolju, kjer to gradivo 
nastaja in se uporablja. 

K 59. - 61. členu člen 

Vsak arhiv mora do konca februarja tekočega leta posredovati 
državnemu arhivu in vsem drugim arhivom v državi seznam 
vseh pripomočkov za uporabo, ki so bili v preteklem letu izdelani 
in so na voljo uporabnikom arhiva, in po en izvod vseh 
pripomočkov, ki jih je za uporabo objavil. Predlog zakona prav 
tako določa načine pridobivanja gradiva, ki jih izrecno navaja ter 
podlago za zagotavljanje lastnega varstva arhivskega gradiva. 

K 62.-65. členu 

Javno arhivsko gradivo je v arhivih na podlagi pisne zahteve za 
uporabo dostopno vsakomur, ki ga zahteva na predpisan način 
(zahteva mora vsebovati osebno ime oziroma naziv osebe in 
njeno uradno dodeljeno identifikacijsko oznako, namen uporabe 
gradiva ter druge podatke, potrebne za dostop do gradiva). Prav 
tako so predviden druge oblike uporabe arhivskega gradiva 
(izposoja za razstavne in podobne namene, reprodukcija javnega 
arhivskega gradiva v reklamne, propagandne ali podobne 
namene,), o čemer vodi arhiv evidenco. 

Zaupno arhivsko gradivo postane dostopno za uporabo 30 let po 
nastanku, razen če gre za arhivsko gradivo, nastalo pred 23. 
decembrom 1991.Tisto javno arhivsko gradivo, ki vsebuje 
podatke, ki se nanašajo na obrambne in mednarodne zadeve, 
zadeve s področja državne in javne varnosti ter na ekonomske 
interese države in katerih odkritje bi lahko povzročilo škodo, 
postane dostopno za uporabo 40 let po svojem nastanku, saj se 
tako varuje javni interes varnosti in javnega reda v najširšem 
smislu. 

Kadar vsebuje javno a.rhivsko gradivo podatke o zasebnosti 
posameznika, postane dostopno za uporabo 75 let po svojem 
nastanku aH 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša. Posebej 
in izrecno pa predlog zakona določa tudi neomejen dostop do 
arhivskega gradiva bivših družbenopolitičnih organizacij (npr. 
Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine 
Slovenije), razen če gre za varstvo osebnih podatkov. 

Predvidene roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, je 
možno izjemno skrajšati le, če je uporaba javnega arhivskega 
gradiva neobhodno potrebna za dosego predvidenega 
znanstvenega cilja ter javni interesi prevladujejo nad interesi, ki 
jih je potrebno varovati. O izjemnem skrajšanju roka nedostopnosti 
odloči Vlada Republike Slovenije na predlog uporabnika ter na 
podlagi mnenja arhivske komisije, tak predlog pa mora vsebovati 
tudi strokovno utemeljitev za izjemno skrajšanje roka 
nedostopnosti. Roke pa je mogoče tudi podaljšati, in sicer največ 
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za 10 leto čemer odloči Vlada Republike Slovenije, ko prejme 
mnenje arhivske komisije. To je posebna komisija, ki jo imenuje 
Vlada Republike Slovenije imenuje izmed strokovnjakov s področja 
državne uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo in 
podaja obvezujoča in neobvezujoča mnenja kot to predvideva 
predlog zakona. 

K 66. členu 

Kadar osebe nastopajo kot stranke v postopkih oziroma dokažejo 
svoj pravni interes, lahko vpogledajo v arhivsko gradivo, kar 
obsega pregled, izpis, prepis ali kopiranje gradiva. Pri tem so te 
osebe zavezane varovati zaupnost gradiva kot jo določa predlog 
zakona. Upravičenost za dostop ugotavlja arhiv, ki v primeru, da 
pogoji ne obstajajo, zavrne dostop z odločbo. Tiste dokumente, ki 
so v arhivu in jih državni organi, organi lokalnih samoupravnih 
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil potrebujejo za svoje delo 
oziroma jih osebe potrebujejo za uveljavitev svojih pravic, izroči 
arhiv v uporabo praviloma v obliki overjene kopije, ki se šteje za 
izvirnik, razen kadar je za razrešitev zadeve nujno potrebna 
uporaba izvirnika. 

K 67. členu 

Predlog zakona zahteva od uporabnikov ravnanje z arhivskim 
gradivom skladno s pravnim standardom skrbnostjo dobrega 
gospodarja ter uvaja varovalne klavzule, ki so opozorilne narave, 
saj povzemajo avtorskopravno zakonodajo, ko navajajo, da mora 
uporabnik pred uporabo pridobiti ustrezne pravice, kadar obstaja 
na arhivskem gradivu avtorska pravica. 

K 68. členu 

Za uporabo zasebnega arhivskega gradiva morajo biti izpolnjeni 
še posebni pogoji, in sicer je pristojni arhiv zavezan upoštevati 
vse morebitne omejitve, ki jih lastnik zasebnega arhivskega 
gradiva določi v pravnih aktih na podlagi katerih pristojni arhiv 
skrbi za zasebno arhivsko gradivo. Ti pravni posli so različni, 
lahko so to kupoprodajne pogodbe, lahko gre za oporočna 
razpolaganja ali volila, možen pa je tudi neke vrste depozit 
zasebnega arhivskega gradiva, vendar z dopuščeno uporabo. 
Lastnik zasebnega arhivskega gradiva lahko tudi prepove vsako 
uporabo svojega arhivskega gradiva. 

S ZAGOTAVLJANJE INFRASTRUKTURE IN 
STORITEV 

K 69.-76 členu 

Glede zagotovitve potrebne infrastrukture za elektronsko hrambo 
gradiva se je kot najprimernejša rešitev pokazala kombinirana 
rešitev, kjer bo javna uprava zagotovila samo najnujnejšo 
infrastrukturo (za najbolj občutljive podatke), za ostalo elektronsko 
hrambo pa se je oziroma se bo vzpostavilo tržišče zasebne 
infrastrukture za javni in zasebni sektor. 

Zagotavljanje storitev elektronske hrambe in elektronskega 
arhiviranja se zdi primerno za izvajanje z zasebno infrastrukturo 
iz več razlogov: 

• javni in zasebni sektor potrebujeta skorajda identično 
infrastmkturo za elektronsko hrambo, 

- kakovost poslovanja (poslovno odličnost) je mogoče 
zagotoviti s podobnimi instituti kot v zasebnem sektorju (trg 
storitev), 

onemogoči se neučinkovitost delovanja, občasno z 
za institucije javnega financiranja in upravljanja, 

- ustvari se nova možnost za gospodarsko 'n,c,a 

nenazadnje, .uMfi* 
- področje elektronske hrambe in elektronskega arn _ pa 

zahteva stalno izpopolnjevanje znanja človeških vi^ ^ 
področju tehnologije in prava sodobnih tehnolog1!* 
bistveno lažje zagotavlja v zasebnem kot v javnem s 

Tako zasnovano informacijsko komunikacijsko infrastruktur 
storitve za varstvo dokumentarnega gradiva predstavljaj ■ 

■ m ozir° - strojna oziroma programska oprema za zajem « ^ 
hrambo gradiva v digitalni obliki, ki je po predlogu 
vsaka strojna oziroma programska oprema, katere na ^ 
v celoti ali delno omogočiti zajem ali hrambo gradiva v 0. l 
obliki ter s tem povezana opravila, in ki mora izpolni 
uredbo predpisane splošne pogoje; , g a/i 
same storitve hrambe, ki jih lahko ponudniki odpla ...g 
neodplačno ponudijo drugim osebam in jim tako orn0? ^ 
hrambo gradiva v digitalni obliki na infrastrukturi ponu ^. 
s čimer odpade potreba po zahtevni in dragi lastni infras z 

- spremljevalne storitve, torej storitve, ki so P°veZ^af ne 
zajemom ali hrambo gradiva v digitalni obliki, ven ^ 
predstavljajo ponudbe opreme za zajem ali hrambo m 
storitev hrambe (točneje jih določi Vlada RS z uredbo)- 

6 NADZOR 

K 77.- 81. členu 

Poleg jasnih pravnih pravil je seveda potreben tudi učinkovit nad ^ 
v širšem smislu besede. Takšen nadzor je mogoče za? m 
več načinov. Zato predlog zakona enako kot sedaj veljavni s 
predvideva inšpekcijski nadzor in tudi druge oblike nadz 
strani pristojnega ministrstva. Hkrati pa državnemu a! 
podeljuje nove regulatome naloge. Državni arhiv tako poleg ^ 
obstoječih nalog javne arhivske službe opravlja tudi regis 
in akreditacijo opreme in ponudnikov storitev za va ^ 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki ter nadzo 
delovanjem teh ponudnikov. 

rffOČjJ 
Takšna ureditev je povsem primerljiva z ureditvijo na P° 
elektronskega poslovanja in elektronskega podpisovanja, 
je izkazala za učinkovito in hkrati dovolj enostavno, da zago 
hiter tehnološki razvoj in povečanje konkurenčnosti sloven 
gospodarstva. 

K 82. členu 

Nadzor nad zakonitostjo dela arhivov izvaja ministrstvo, 
za arhive, pri tem pa se opira na določbe tega predloga za ^ 
medtem ko kontrolo nad namensko porabo srec*ste m 
opravljanje javne službe opravlja Računsko sodišče Rapu 

Slovenije. 

K 83.- 89. členu 

Nadzorna funkcija državnega arhiva je večplastna in 'z^a!^pi 
njegove narave strokovne področne institucije. Tako je drz 

arhiv dolžan, da na zahtevo pregleda predložena notranja p( ■ 
in o njihovi skladnosti z zakonom in na njegovi podlagi izda ^ 
podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevam ^ 
pravili stroke izda odločbo, s katero pravila potrdi ali PreV. 
potrdi. Prav tako vodi državni arhiv javno spletno in brezp 
dostopen register potrjenih notranjih pravil, ki obsega osn 
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o potrjenih notranjih pravilih (subjekt, naziv notranjih pravil, 
,avnost pravil, datum in številko odločbe o potrditvi). 

tfof?0va Pristojnost v funkciji nadzora sega tudi na področje 
grg*?ve °Preme ali izvajanja storitev na področju zeijema in hrambe 

oiva v digitalni obliki, za kar ni potrebno posebno dovoljenje, 
p v teko pa sodi v njegovo pristojnost vodenje registra 

Rudnikov in akreditacijski nadzor. Kadar le-ta pokaže na 
i Zpo,r>ievanje veljavnih predpisov, enotnih tehnoloških zahtev 

Priporočil nadzornega organa za akreditirano opremo in storitve, 
JB Podlog zakona akreditacijskemu organu upravičenje, da z 
Pravno odločbo odredi izbris ponudnikove opreme in storitev iz 
9'stra akreditirane opreme in storitev. 

7 KAZENSKE določbe 

* 90. - 95. členu 

^ireU?enS^ določbah so enako kot v sedaj veljavnem zakonu lene tiste kršitve predloga zakona, ki v tolikšni meri ogrožajo 
jiJS,Vo dokumentarnega in še posebej arhivskega gradiva, da 
nJ

e Potrebno inkriminirati kot prekrške. Hkrati so dodane kršitve 
Področju ponudbe opreme in storitev za digitalno hrambo in 

3aniza0ijo te hrambe, torej glede registracije in akreditacije 
udnikov opreme in storitev ter glede potrjevanja notranjih pravil. 

Z*radi inflacije in gospodarskega razvoja so določene nove globe 
Prekrške, ki so nekoliko višje od sedaj veljavnih. 

8 IZDAJANJE predpisov, enotnih 
tehnoloških zahtev in priporočil za 
akreditirane ponudnike 

*96 - 99. členu 
P

z
red'og zakona sledi v uvodu navedenim zahtevam in načelom. 

0 Predstavlja okvir za splošna in tehnološko nevtralna pravna 
obri!!3' ki bodo vPra^anie varstva gradiva v klasični in digitalni 
bi [, Ure^a na treh ravneh. Na prvi ravni bi z zakonom uredili 'vene okoliščine in odprta vprašanja varstva gradiva, na drugi 
. ni pa bi to ureditev dopolnili s podzakonskimi predpisi ter tako 
rZf bistvene določbe glede varstva gradiva v klasični in digitalni °obki 

Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje predpiše 
9°je in način hrambe dokumentarnega gradiva v fizični obliki in 
9italni obliki ter zanesljive pretvorbe v digitalno obliko za 
0 9oročno hrambo, obvezno vsebino ter način sprejema in 

izvajanja notranjih pravil oseb, ki hranijo dokumentarno gradivo v 
digitalni obliki, splošne pogoje za opremo in storitve, vsebino in 
način vodenja ter postopek vpisa v register potrjenih notranjih 
pravil, register ponudnikov opreme in storitev ter register 
akreditiranih ponudnikov opreme in storitev, vrste in oblike evidenc 
arhivskega gradiva ter osnove za strokovno obdelavo in izdelavo 
pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, ter evidence javnih 
simbolov, osnove za odbiranje in izročanje javnega arhivskega 
gradiva arhivu, osnove za ravnanje z zasebnim, arhivskim 
gradivom in druga vprašanja iz predlaganega zakona. 

Minister, pristojen za arhive, pa s svojim pravilnikom predpiše 
podrobnejše pogoje za čas pripravništva, za opravljanje 
strokovnih izpitov, vodenje seznama o opravljenih strokovnih izpitih 
ter pridobivanje strokovnih nazivov za uslužbence v arhivih, 
merila za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne 
usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom ter podrobnejše pogoje in način vodenja 
evidence uporabe javnega arhivskega gradiva ter nadomestila 
stroškov uporabe, konzerviranja in restavriranja arhivskega 
gradiva. 

Seveda pa na prvi in drugi oziroma zakonski in podzakonski 
ravni ni mogoče urediti konkretnih in hitro spreminjajočih se 
tehnoloških zahtev, ki naj zagotovijo učinkovito in varno enotno 
varstvo gradiva v digitalni obliki. Zato je predvidena tudi tretja 
raven - enotne tehnološke zahteve, ki jih sprejema državni arhiv. 
Te enotne tehnološke zahteve bi bile tako lahko hitro prilagodljive 
tehnološkemu napredku in novim informacijskim rešitvam ter bi 
bile zato lahko urejale tehnološka vprašanja na zelo operativni 
ravni. 

9 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

K 100. -104. členu 

V prehodnih in končni določbah je bilo potrebno v celoti razveljaviti 
sedaj veljavni Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Ur.l. RS, št. 
20/1997), medtem ko bodo podzakonski predpisi izdani na podlagi 
sedanjega zakona, ostali v veljavi do sprejema novih predpisov 
po novem zakonu. Novi podzakonski predpisi morajo biti sprejeti 
v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. Predvideno pa je tudi 
enoletno prilagoditveno obdobje. 

Zaradi predvidene reorganizacije javne službe in združitve 
dosedanjih regionalnih arhivov z državnim arhivom pa je urejeno 
tudi vprašanje prevzema uslužbencev, finančnih in materialnih 
virov dosedanjih javnih zavodov v državni arhiv. 
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^redlog zakona o 

PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH 

INVESTICIJSKIH DROŽB (ZPNPID) 

" Drva obravnava - EPA 1441 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA: 2003-1611-0146 
Številka; 447-25/2004-1 
Ljubljana, 08.07.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 8.7.2004 
d°ločila besedilo: 

" PREDLOGA zakona o pravnih naslednicah 
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB, 

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

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

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 

Natalija Stošicki, podsekretarka v Ministrstvu za finance, 
Stana Gantar, podsekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O PRAVNIH 
NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH 
INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID) 

'■ UVOD 

°cena stanja in razlogi za sprejem zakona 

^ nadaljevanju so prikazani naslednji podatki o PID: število PID in 
ruib, kj upravljajo te PID, število delničarjev PID in njihovo 
"Ukturo, udeležbo na skupščinah PID, na katerih se je odločalo 
Preoblikovanju v redno delniško družbo, dosedanje in 

"čakovano nadaljnje preoblikovanje pooblaščenih investicijskih 
°ru*b v redne delniške družbe, ter podatki o obstoječih rednih 
a®'niških družbah, nastalih s preoblikovanjem pooblaščenih 

investicijskih družb. Vir so podatki Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. 

1.1. Ocena stanja 

Na dan 29.02.2004 je v Republiki Sloveniji delovalo 8 pooblaščenih 
investicijskih družb (v nadaljevanju: PID), ki so jih upravljale 4 
družbe za upravljanje (v nadaljevanju: DZU). Skupno premoženje 
PID je na dan 29.02.2004 znašalo 42,3 mlrd tolarjev, na navedeni 
datum pa so imele vse PID skupaj 259.112 delničarjev (na dan 
31.03.2004 je število delničarjev PID še 178.692). 

V strukturi naložb PID na dan 29.02.2004 prevladujejo naložbe v 
delnice na neorganiziranem trgu (67,81 %), tržni vrednostni papirji 
(delnice na organiziranem trgu, obveznice in kratkoročni 
vrednostni papirji, tuji vrednostni papirji) ter likvidna sredstva 
(denarna sredstva in depoziti v banki) predstavljajo skupaj 17,2 
% vseh sredstev PID. 
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a) Pooblaščene investicijske družbe 

Tabelal: Vrednost In struktura naložb pooblaščenih investicijskih družb na dan 29.02.2004 

Vrednostno (v 1000 SfT) % 

1. Denarna sredstva 375.426.290,60 0,89 
2. Terjatve 357.273.055,35 0,84 
3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupal) 
4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 34.096.028.665,26 80,61 
4.1. Domači (skupaj) 34.096.028.665.26 80,61 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 992.512.157,07 2,35 
4.1.2. Delnice (skupaj) 33.103.516.508,19 78,27 
4.1.2.1. Na organiziranem trqu vred. papirjev (A.8.C) 4.423.299.313.31 10,46 
4.1.2.2. Na neorganiziranem trqu vred. papirjev 28.680.217.194.88 67,81 
5. Ostali vrednostni papirji 5.752.509.514,53 13,60 
6. Depoziti v banki in DFO 1.480.267.008.00 3,50 
7. Nepremičnine 234.228.383,74 0,55 
8. Neizkoriščeni lastninski certifikati 
9. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. In 8. 42.295.732.917,41 100,00 

Tabela2: Število delničarjev PIO na dan 29.02.2004 po velikostnih razredih (% lastništva) 

Št. PID skupaj nad 5% 3% do 5% 1% do 3% do 1% 
1 INFOND PID 81.991 3 1 6 81.981 
2 PID MAKSIMA 43.374 3 4 2 43.365 
3 MERCATA 17.826 1 1 3 17.821 
4 MERCATA1 25.481 1 0 0 25.480 
5 POOB.POMURSKA ID 12.526 3 2 2 12.519 
6 TRDNJAVA 4.652 4 2 2 4.644 
7 TRDNJAVA 1 1.231 4 2 1 1.224 
8 TRIGLAV STEBER 72.031 4 4 1 72.022 

SKUPAJ 259.112 23 16 17 259.056 

Iz Tabele 2 je razvidna precejšnja razpršenost lastništva PID, in 
sicer je 259.056 delničarjev oziroma 99,98 % vseh delničarjev 
lastnik manj kot 1 % delničarskega kapitala družbe, medtem ko 
ima 0,0066 % vseh delničarjev v lasti od 1 % do 3 % oziroma 
0,0062 % vseh delničarjev od 3% do 5 % tega kapitala, več kot 5 
% delničarskega kapitala družbe pa ima 0,00888 % vseh 
delničarjev. Podobna razpršenost lastništva PID je evidentna tudi 

iz lastniške strukture PID na dan 29.02.2004, tako, da ima n.p v 
dan v povprečju 99,98 % oz. 259.056 delničarjev vseh ^ 
lasti manj kot 0,4 mlrd tolarjev premoženja vseh PID oZ,^nanj 
vsak posamezen delničar PID v tem razredu v P0VPreć'un8g% 
kot 1.632 tolarjev premoženja vseh PID, medtem ko ima 0,0 
oz. 23 delničarjev vseh PID v lasti več kot 40,1 mlrd to a 
premoženja vseh PID. 
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Tabela 3: Struktura lastništva 10 največjih delničarjev PID na dan 29.02.2004 

Udeležba v lastništvu PID- subjekti ŠL PID v Katerih so udeleženi 
Regulirani in nadzorovani subjekti finančnega sistema 
Družba za upravljanje 
PID 
Vzajemni skladi 
Banke 
Borzno posredniške družbe 
Zavarovalnice 
Neregulirani in nenadzorovani subjekti 
RDO in njihove pravne naslednice 
drugi finančni holdingi in družbe 

4 
0 
0 
8 
6 
3 
0 
11 
0 

^ 8 
d8ln

P.0oblaščenih investicijskih družbah se med največjih 10 b) Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb 
Pre0hjar'ev uvrščajo redne delniške družbe, ki so nastale s v redne delniške družbe po 143. a členu ZISDU 
deln - Vaniem P"-1 od ,e9a so te dru^be največji ali drugi največji 
a9le'.Car v 4 P|D. v katerih so udeležene z od 7,08 % do 47,9 % 

2ert1 oziroma v povprečju z 21,01 % deležem. • 

Tabela 4: Končani postopki preoblikovanja PID v redne delniške družbe do 29.02.2004 
st Bivši upravljalec Blvia PID Način preoblikovanja Naziv družbe Opombe 

1 Aktiva i Aktiva Avant 1 . V celoti v RDD Aktiva Avant, 
finančna družba d.d. 

2 Aktiva Atena PID V celoti v RDD Aktiva naložbe d.d. 
3 Aktiva-stara Aktiva Avant ili RDD pred 1999 Avant Holding pripojitev k Aktivi Invest 
4 Aktiva/Atena Atena 1. sklad delno v RDD Aktiva Fin d.d. aripojitev k Aktivi Invest 
5 Arkada DZU Arkada ena v celoti v RDD Arkada holding d.d. 
6 Avip DZU Vipa invest delitev na ID in R.D.D. Vipa Holding d.d. 
7 Cap-lnvest Capinvest 1 RDD pred 1999 Capita d.d. namera za prevzem 
3 Capinvest 2 v celoti v RDD C2 Naložbe d.d. 
9 KS-sklad 1 v celoti v RDD KS-1 naložbe d.d. pripojitev KS-1 in KS-4 
10 KS-sklad 2 v celoti v RDD KS2 Naložbe d.d. 
11 KS-sklad 4 v celoti v RDD KS4 Naložbe d.d. 
12 Kompas sklad 3 RDD pred 1999 Megafin d.d. nejavna družba 
13 Nika PID v celoti v RDD NK Naložbe d.d. 
14 Nika PID 2 v celoti v RDD NK2 Naložbe d.d. 
15 Genius Certius i v celoti v RDD Certius holding d.d. pripojitev k Aktivi Invest 

16 Certius/ Aktiva Nika PID 1 V celoti v RDD 
Cert- Invest, 
finančna družba d. d. 

17 
18 
19 Krona Krona Krona v celoti v RDD <rona holding d.d. 
20 Intflra Mercata delno v RDD Mercata holding d.d. delitev na Finiro d.d. in Sivent d.d. - 

aredviden umik z organiz. trga 
21 Mercata I delno v RDD Mercata 1 holding d.d. Fond-lnvest 

zmanjšanje osn. K 
22 <BM Infond Infond Zlat delno v RDD Infond holding d.d. 
23 <D Investments PID Kmečka družba delno v RDD KD holding d.d. prevzem s strani KD Group 
24 KD PID V celoti v RDD KD Naložbe d.d. 
25 Krekova DZU Zvon ena delitev na ID in R.D.D. Zvon ena holding d.d. 
26 Zvon dva v celoti v RDD Zvon dva holding d.d. 
27 Maksima Pomurska ID 2 delno v RDD Pom-lnvest d.d. 
28 Maksima t delno v RDD Maksima holding 
29 NFD DZU NFD2 ^ celoti v RDD NFD holding d.d. 
30 Divida PID Dadas 1 RDD pred 1999 Octans d.d. zbns iz Srg 
31 Pulsar Pulsar v celoti v RDD Pulsar holding d.d. 
31 Probanka Zlati medaljon RDD pred 1999 Medaljon d.d. 
33 Zlata moneta II v celoti v RDD Zlata moneta II, 

inančna družba d.d. 
34 Primorski skladi Modra linija delno v RDD Modra linija holding d.d. 
35 S-Hram PID Setev v celoti v RDD Hram holding d.d. 
38 Triqlav Tnqlav Steber II delno v RDD Triglav, fin. družba, d.d. 
37 Vizija DPB Vizija delno v RDD Vizija holding d.d. 
38 Vizija 1 PID v celoti v RDD Vizija Holding I d.d. 
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Na dan 06.05.2004 so v Sloveniji še 3 PID. ki niso preoblikovane 
v RDD (PID Maxima. Mercata, Mercata 1). Glede na to, da se 
niso preoblikovale v zakonsko predpisanem roku. so bile konec 
leta 2003 prenesene v upravljanje drugim družbam. Nobena od 
njih še ni v postopku pridobivanja dovoljenj za preoblikovanje. Na 

Na dan 31.03.2004 imajo skupaj 85.314 delničarjev, 
31.03.2004 je bilo v Sloveniji še 5 PID, s tem da je družba I 5«/^ 
PID medtem že pridobila dovoljenje Agencije, POOB. PO^ 
ID pa se je preoblikovala 23.04.2004. 

Tabela 5: Prisotnost in glasovan|e na skupščinah PIO, na katerih se je sklepalo o preoblikovanju v redno delniško drtab° 
do dne 29.02.2004 

št DZU PID način 
preoblikovan 
ja 

udeležba na skupščini glasovanje 0 preoblikovan u 
prisotne od 
vseh delnic 
PID 

št. 
delničarjev 

% 
udeležbe 

št 
delničarjev 

% delnic 
(143.a a. 
ZISDU) 

% 
glasov 
ZA 

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 
1 INTARA MERCATA delitev na 

RDD in PID 
16.857.562 
od 
57.913.162 

10 29,11 9 21,92 100 

2 INTARA MERCATA1 delitev na 
RDD in PID 

15.348.155 
od 
53.753.643 

16 28,55 15 21.03 100 

3 CERTIUS CERTIUS I v celoti v 
RDD 

6.233.332 
od 
18.753.812 

7 (3)* 33,24 7(3)* 33,24 100 

4 KD 
INVESTME 
NTS 

KMEČKA 
DRUŽBA 

delitev na 
RDD in 2 
PID 

41.862.734 
od 
283.270.263 

22(9)* 14,78 22 (9)- 14.78 100 

5 PULSAR PULSAR v celoti v 
RDD 

2.354.148 
od 
7.616.400 

6(5) 30,91 6(5) 30,91 100 

6 CAP- 
INVEST 

KS-SKLAD1 v celoti v 
RDD 

17.629.647 
od 
2.089.535 

1 5,00 1 5,00 100 

7 CAP- 
INVEST 

KS-SKLAD4 delitev na 
RDD in PID 

2.163.690 
od 
29.456.025 

2 7,35 2 7,35 96,21 

8 LB 
MAKSIMA 

POMURSKA 
ID2 

delitev na 
RDD in PID 

6.238.512 
od 
45.387.230 

10 13,75 10 13,75 100 

9 KRONA KRONA 1 
KRONA 

v celoti v 
RDD 

1.647.297 
od 
10.761.949 

4 (3)* 15,31 4(3)* 15,31 100 

10 AKTIVA AKTIVA 
AVANT1 

delitev na 
RDD in PID 

5.834.205 
od 
51.325.520 

T1 7,51 11 7,51 97,24 

11 AKTIVA ATENA 
1.SKLAD 

delitev na 
RDD in PID 

88.086.242 
od 
297.107.158 

13(10) 29,65 13(10) 24,65 100 

12 KBM 
INFOND 

INFOND 
ZLAT 

delitev na 
RDO, ID in 
PID 

86.357.872 
od 
337.299.244 

1372 (40) 25,60 1372(40) 25,60 89,34 

13 PRIMORSKI 
SKLADI 

MODRA 
LINIJA 

oddelitev 
RDD iz PID 

800.687 od 
52.986.743 

10(3) 1,51 10(3) 1,51 100 

14 A VIP VIPA INVEST 
delitev na ID in 

RDD 
15.693.494 od 

X 4(2) 15,09 3(2) 10,09 100 

15 
KD INVEST- 
MENTS KD PID v celoti v RDD 

12.477.519 od 
95.913.558 18(4) 13,01 18(4) 13,01 100 

16 PROBANKA ZLATA 
MONETA II v celoti v RDD 18.760.675 od 

82.33.757 4(3) 22.79 4(3) 22.79 100 

17 ARKADA ARKADA ENA v celoti v RDD 
16.704.679 od 

66.406.092 13(6) 25,4 13(6) 25,4 100 

18 NFD NFD 2 v celoti v RDD 
95.271.505 od 
291.379.659 10(6) 32.7 9(5) 27.84 82.12 

19 POMURSKA POMURSKA 1 
Preoblikovanje 
v VS 

13.662.787 od 
35.923.940 n.p. 38.03 n.p. 38.21 100 

20 POMURSKA 
POOBL. 
POMURSKA v celoti v RDD 

3.807.626 Od 
2.296.400 10(2) 15,71 10(2) 15,71 99.95 
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CAP-INVEST NIKA PID v celoti v RDD 
2.908.165 od 
32.574.698 3 8.93 3 8,93 100 

CAP-INVEST NIKA PID 2 v celoti v RDD 
1.627.558 od 
12.555.868 3 12,96 3 12,96 100 

23 CAP-INVEST KS-SKLAD 2 v celoti v RDD 
2.214.662 od 
44.293.242 1 5 1 5 100 

24 CAP-INVEST KS-SKLAD 4 v celoti v RDD 
1.319.054 od 
26.381.090 1 5 1 5 100 

_25 

-26 

CAP-INVEST CAPINVEST 2 v celoti v RDD 
293.845 od 
5.876.900 1 5 1 5 100 

S-HRAM SETEV v celoti v RDD 
10.062.515 od 

39.250.390 9(4) 25,64 9(4) 25,64 100 

27 INTARA MERCATA v celoti v RDD 
1.448.139 od 
28.923.982 2 5,01 2 5,01 100 

28 VIZIJA VIZIJA 1 v celoti v RDD 
3.216.684 od 
20.887.558 7(5) 15.1 7(5) 15,1 100 

29 INTARA MERCATA1 v celoti v RDD 
12.768.851 od 

26.821.153 1 S 1 5 100 

J30_ 

-31 

AKTIVA ATENA PID v celoti v RDD 
51.190.168 od 
135.612.248 12(8) 37,75 12(8) 37,75 100 

KBM INFOND INFOND PID 
delitev na ID in 
RDD 

36.303.632 Od 
87.688.300 26(14) 41,4 19(9) 11,51 92,45 

32 
KREKOVA 
PDZU ZVON DVA v celoti v RDD 

36.108.354 od 
141.224.712 «(9) 25,57 40(9) 25,57 100 

33 LB MAKSIMA MAKSIMA PID v celoti v RDD 
24.596.936 Od 

74.275.773 14(8) 33,12 13(7) 28,12 82,1 

34 
9 

NFD 
TRDNJAVA 
PID v celoti v RDD 

10.020.481 od 
25.932.762 8 38,64 8 38.64 100 

35 NFD 
TRDNJAVA I 
PID v celoti v RDD 

1.710.921 od 
8 917.902 4 19,19 4 19,19 100 

.36 TRIGLAV 
TRIGLAV 
STEBER v celoti v RDD 

24.539.280 od 
131.842.661 8 18,61 8 18,61 79,36 

VIR: ATVP 
• v oklepaju je navedeno število dejansko prisotnih oseb. ki so glasovale na skupščini, če se to število razlikuje od števila 

delničarjev, s katerih glasovi se je glasovalo na skupščini 

ie razvidno, da je na skupščinah, na katerih se je 
r6[j 0va'° o preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb v 
dei e.deln'ške družbe, zaradi razpršenosti lastništva manjšinjskih 
pre

n'^ariev, o tem pomembnem vsebinsko statusnem 
edo ovaniu glasovalo le nekaj delničarjev, ponekod celo samo 

c) Redne delniške družbe po 143. a členu ZISOU 

Na dan 30.04.2004 je v Republiki Sloveniji delovalo 37 rednih 
delniških družb, nastalih s preoblikovanjem PID oziroma njihovih 
pravnih naslednic, ki imajo skupaj 882.398 delničarjev. Večina teh 
družb ima v sodnem registru vpisano dejavnost holdingov. 
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Tabela 6.: Koncentracija delnt£ar|ev rednih delniških družb, nastalih s preoblikovanjem PID, na dan 30.04.2004 
(po velikostnih razredih - % lastništva) 

Zap št. Naziv družbe Št. delničarjev nad 5% 
od 3 do 

5% od 1 do 3% manj od 1% 
1 AKTIVA AVANT D. D., LJUBLJANA 10.187 3 0 1 10.183 

2 AKTIVA INVEST D. D. 50.450 1 0 0 50.449 
3 ARKADA HOLDING D. D. 15.372 4 4 6 15.358 
4 C2 NALOŽBE D. D. 1.458 2 0 0 1.456 . 
5 CAPITA D. D., LJUBLJANA 563 3 0 0 560 

6 CERTIUS INVEST D. D. LJUBLJANA 8.056 1 1 0 8.054 . 

7 FINIRA, D. D., LJUBLJANA 17.273 3 3 2 17.265 

8 FOND INVEST D. D. 13.357 1 0 0 13.356 

9 INFOND HOLDING D. D. 54.344 4 0 6 54.334 

10 KD HOLDING D. D. 28.610 1 1 0 28.608 _ 

11 KD HOLDING D. D. (prednostne) 18.912 2 1 3 18.906 _ 

12 KD NALOŽBE D. D. 52.287 2 0 6 52.279 

13 KRONA KRONA D. D. 3.388 1 0 0 3.387 _ 

14 KS 2 - NALOŽBE D. D. 10.462 1 0 0 10.461 

15 KS 4 - NALOŽBE D. D. 15.205 1 0 0 15.204 . 

16l MAKSIMA HOLDING D. D. 41.365 5 2 3 41.355 

17 MEDALJON D. D. 1.050 4 3 3 1.040 . 

18 MODRA LINIJA HOLDING D. D. 15.346 2 1 0 15.343 . 

19 NFD HOLDING D. D. 102.145 3 4 1 102.137 . 

20 NK NALOŽBE D. D. 8.315 1 0 0 8.314 

21 NK2 NALOŽBE D. D. 4.489 2 2 0 4.485 _ 

22 POM-INVEST D. D. 11.847 4 1 6 11.836 

23 PULSAR HOLDING D. D., LJUBLJANA 799 6 2 5 786 

24 SIVENT D. D„ LJUBLJANA 12.319 3 1 2 12.313 

25 TRIGLAV, FINANČNA DRUŽBA, D. D. 69.481 4 1 1 69.475 _ 

26 VIPA HOLDING D. D. 24.043 3 0 0 24.040 

27 VIZIJA HOLDING D D. 8.943 4 1 2 8.936 

28 ZLATA MONETA II D. D. 21.165 3 6 3 21.153 

29 ZVON ENA HOLDING D. D. 50.409 3 1 4 50.401 

30 AKTIVA NALOŽBE D. D. 45.019 4 4 5 45.006 

31 ZVON DVA HOLDING D. D. 57.027 2 3 4 57.018 

32 TRDNJAVA HOLDING D. D. 4.559 3 2 2 4.552 

33 TRDNJAVA I HOLDING D. D. 1.214 3 2 1 1.208 . 

34 POM-NALOŽBE D. O. 12.166 3 3 1 12.159 . 

35 TRIGLAV NALOŽBE D. D. 70.552 4 3 1 70.544 . 

36 VIZIJA HOLDING ENA D D. 9.016 5 0 2 9.009 

37 HRAM HOLDING D. D. 11.205 1 6 4 11.194 
SKUPAJ 882.398 102 58 74 882.164 

Iz Tabele 6 je razvidno, da je struktura razpršenosti lastništva 
rednih delniških družb - pravnih naslednic PID podobna strukturi 
razpršenosti lastništva PID (Tabela 2). 99,9 % delničarjev vseh 
rednih delniških družb je lastnik manj kot 1 % delničarskega 
kapitala družbe, medtem ko ima približno 0,011 % vseh delničarjev 
v lasti več kot 5 % delničarskega kapitala družbe. 

nasta'e 

Ocenjena revalorizirana vrednost naložb 16 družb, ki so 
s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb, je zn 0 
na dan 31.08.2002 123,2 mlrd tolarjev (z novejšimi podatki tren 
še ne razpolagamo). 
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'*■ Razlogi za sprejem zakona 

sisto'a^ani zakon je zadnji v sklopu zakonov, s katerimi se 
iiveJ1^0 zaokr°ži zaključek lastninjenja preko pooblaščenih 
teh p!nISkih druzb (v nadaljnjem besedilu: PID), s preoblikovanjem 
bodisi bodisi v investicijske družbe oziroma vzajemne sklade, 
Za o V r0dne delni®ke družbe, v primerih ko niso izpolnjeni pogoji re°blikovanje v investicijske sklade. 

Pošlo Preot)'ikovanje PID v investicijske sklade in nadzor 
skla;h

anla in upravljanja teh skladov urejata zakon o investicijskih 
0đ,o! In družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96- 
2p.L 

a US, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99 ZTVP-1, 31/00 
druju"!110/02; ZISDU) in nov zakon o investicijskih skladih in 
OS 3p za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03-Sklep 
P|0 42/04; ZISDU-1). Postopek, pogoje in rok preoblikovanja 
Poko redne deln'®ke družbe urejata ZISDU in Zakon o prvem 
druJn'nskern skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 

(Ur.l. RS št. 50/99, 110/02; ZPSPID). 
Nov 2ar 
KlSrji i 0 investic'iskih skladih in družbah za upravljanje 
d
0lo"K 1)'- k' |e v vel'avi od 2- lanuaria 2003, pa ne vključuje 

freohr oz'roma ne ureja rednih delniških družb, nastalih s 
Pred vaniem PID, temveč v prvem odstavku 237. člena 

^ldeva sprejem posebnega zakona. Na tej podlagi je 
*ako rStV° Za finance pripravilo predlog besedila posebnega 
inv "a 2 naslovom Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih 

st|cijskih družb (ZPNPID). 

1' CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

C'ji predloga zakona 
sn°vnj ciijj zakona so: 

Za9otavljanje varstva manjšinjskih delničarjev družb, ki so 
Rastale s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb, 
er imajo ti v primerjavi z delničarji javnih družb specitičen 

Položaj zaradi posebnega postopka nastajanja teh družb v 
razmerju do siceršnjih javnih družb in njihovih delničarjev in 
Ugotoviti nadzor s strani pristojnih organov. 

Preprečiti da bi redne delniške družbe, ki se preoblikujejo iz 
Pooblaščenih investicijskih družb oziroma njihovih pravnih 
naslednic, dtejansko poslovale kot neregulirani in 
Nadzorovani zaprti investicijski skladi tako, da bi denarna 
sredstva razpršeno nalagala v tržne vrednostne papirje in 

ru9e oblike likvidnih finančnih naložb. 

''■ Načela predloga zakona 

željna načela predloga zakona, so naslednja: 

Da£6lflj3reqlednosti in javnosti delovanja družb, ki so nastale 
s Preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb oziroma 
nlihovih pravnih naslednic, 

l 
°aC£lQ_ ohranjanja ravni varstva malih delničarjev, in 

g 
tlacelQ-iiaclzQj:a: nadzor nad ravnanji družb, ki so pravne 
"aslednice pooblaščenih investicijskih družb, mora opravljati 
nadzorni organ z ustreznimi pristojnostmi, ki mu omogočajo 
učinkovito opravljanje nadzora z namenom zagotavljanja prej 
opisanih ciljev. 

2.3. Poglavitne rešitve predloga zakona 

Osnovne rešitve zakona se nanašajo na: 

1. opredelitev in ureditev statusa rednih delniških družb, ki so 
nastale s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb 
in njihovih pravnih naslednic, kot javnih družb po ZTVP-1, z 
vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, 

2. obveznost pravne naslednice PID, da na podlagi sklepa 
skupščine, bodisi zniža svoje tržno finančno premoženje in 
dodatna likvidna sredstva, ali pa se oddeli s prenosom tega 
premoženja oziroma sredstva v novo ustanovljeno 
investicijsko družbo, v kolikor izpolnjuje zakonske kriterije 
glede udeležbe tovrstnih sredstev v vseh finančnih sredstvih 
družbe in glede deleža finančnih prihodkov iz tovrstnega 
premoženja v vseh prihodkih družbe, 

3. preoblikovanje novih investicijskih družb, ustanovljenih z 
oddelitvijo pravnih naslednic PID na podlagi prenosa tržnega 
finančnega premoženja in dodatnih likvidnih sredstev, v 
vzajemni sklad (postopki in pogoji preoblikovanja), 

4. uskladitev vzajemnih skladov, nastalih iz novo ustanovljenih 
ID po tem zakonu, z določbami ZISDU-1 (roki in postopki), 

5. nadzor poslovanja rednih delniških družb, nastalih na podlagi 
preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb, in njihovih 
pravnih naslednic s strani Agencije (poročanje družb - letna, 
polletna in mesečna poročila, način izvajanja nadzora, ukrepi 
nadzora), 

6. zaradi varstva manjšinjskih delničarjev predlog zakona 
vsebuje posebne določbe glede na ZPre, o posebni reviziji 
ustanovitve investicijske družbe, nastale z oddelitvijo pravne 
naslednice PID in o izredni reviziji poslovnih poročil pravnih 
naslednic PID ter o nastanku obveznosti izstavitve ponudbe 
za odkup delnic družbe - pravne naslednice PID (pri nižjem 
deležu vrednostnih papirjev te družbe, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico). 

ZISDU je dopustil preoblikovanje PID v redne delniške družbe 
kot možnost, ki bi jo imele PID namesto likvidacije, v kolikor se 
zaradi sestave naložb PID (PID so v zameno za lastniške 
certifikate pridobile večji obseg netržnih finančnih oblik oziroma 
premoženja) ne bi mogle preoblikovati v ID, za katere je po ZISDU 
in ZISDU-1 predpisana razpršenost naložb in pretežno vlaganje 
v tržno premoženje (3. odstavek 143. člena ZISDU). Zaradi 
navedenega je ZISDU v 143. a členu določil kriterije oziroma 
pogoje za preoblikovanje PID v redno delniško družbo (omejitev 
višine naložb v tržne vrednostne papirje in likvidna sredstva), z 
namenom, da se čim več PID preoblikuje v investicijske sklade 
ter da se v redno delniško družbo prenese le tisto premoženje, ki 
ne more biti premoženje investicijskih skladov. 

Zaradi navedenega in z namenom preprečiti, da bi imele redne 
delniške družbe, ki so nastale iz PID oziroma pravne naslednice 
PID, naložbene karakteristike investicijskih skladov, predlog 
ZPNPID omejuje razpršenost in naložbe teh družb v tržno finančno 
premoženje in dodatna likvidna sredstva. Navedeno omejevanje 
se dosega na podlagi pogojev oziroma kriterijev določenih v 
predlogu ZPNPID, z izpolnitvijo katerih nastane obveznost pravne 
naslednice PID, da na podlagi sklepa skupščine, bodisi zniža 
svoje tržno finančno premoženje in dodatna likvidna sredstva, ali 
pa se oddeli s prenosom tega premoženja oziroma sredstva v 
novo ustanovljeno investicijsko družbo. Predlog zakona 
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podrobneje opredeli postopke prenosa takšnega premoženja v 
novo ustanovljeno investicijsko družbo in specifično glede na 
Zpre določa nastanek pravice manjšinjskih delničarjev, da 
zahtevajo imenovanje posebnega revizorja za revizijo ustanovitve 
nove investicijske družbe, ki nastane z oddelitvijo pravne 
naslednice PID. že pri nižji udeležbi teh delničarjev v osnovnem 
kapitalu družbe. Tako ustanovljene investicijske družbe se morajo 
v skladu s predlagano ureditvijo, v določenem roku preoblikovati 
v vzajemne sklade, katerih poslovanje in nadzor je urejen z 2ISDU- 
1. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Ustrezne vire za izvrševanje zakona zagotavlja že ureditev v 
petem odstavku 20. člena predloga zakona, saj se za opravljanje 
nadzora Agencije nad spoštovanjem določb tega zakona smiselno 
uporabljajo določbe 8. poglavja ZISDU-1 o nadzoru, ki v prvem 
odstavku 195. člena predvideva letno nadomestilo za opravljanje 
nadzora ter v prvem odstavku 196. člena predvideva pavšalno 
nadomestilo stroškov nadzora, zato za izvrševanje zakona ne 
bo potrebno zagotoviti proračunskih virov za izvrševanje zakona 
ne bo potrebno zagotoviti proračunskih virov. Predlagani zakon 
nima finančnih ali drugih posledic za državni proračun in za druga 
javna finančna sredstva. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

Primerljive ureditve v drugih pravnih sistemih držav članic 
evropske unije na tem področju ni. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Drugih posledic predlog zakona nima. 

6. BESEDILO ČLENOV: 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 
1. člen 

(1) Ta zakon ureja delniške družbe, ki so pravne naslednice 
pooblaščenih investicijskih družb. Zaradi varstva delničarjev uvaja 
obveznost statusa javne družbe, za vse tiste družbe s katerih 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, obveznost 
obveščanja javnosti in poročanja. Specifično glede na določbe 
zakona, ki ureja prevzeme družb, ureja izredno in posebno revizijo 
ter obveznost dati ponudbo za odkup delnic te družbe. 

(2) Ta zakon določa tudi pogoje oziroma kriterije, z izpolnitvijo 
katerih nastane obveznost družbe, da zniža tržno finančno 
premoženje oziroma da se, s prenosom tržnega finančnega 
premoženja in dodatnih likvidnih sredstev ter pravic in obveznosti 
v zvezi s tem premoženjem, oddeli v investicijsko družbo. Določen 
|e tudi postopek preoblikovanja tako nastale investicijske družbe 
v vzajemni sklad. 

Uporabljene kratice in pojmi 
2. člen 

. naslednji 
(1) Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo 
pomen: 

1. ZBan - Zakon o bančništvu (Uradni list RS. št- 55/0 

uradno prečiščeno besedilo in 42/04), ^ 
2. ZGD - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni' ^ 

št. 30/93, 29/94, 45/94 Ustavni zakon, 82' ^ 
98, 84/98, 6/99, 54/99 ZFPPod, 31/00 ZP g3/02- 
ZPDZC, 45/01, 59/01, 50/02- Sklep US. 
Odločba US in 57/04), 

3. ZTVP-1 - Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 
št. 56/99, 31/00 ZP-L, 52/02 ZJA), 

4. ZISDU -1 - Zakon o investicijskih skladih in 

list RS. 

družbah za 

t-UIX VSI! W    U SklBp 
upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/0 
US, 32/04, 42/04), 

5. ZISDU užb a'1 za 
- Zakon o investicijskih skladih in ciru^.j|0ćba 
upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96' ^ 
US, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99 ZTvr- • 
00 ZP-L in 110/02), du jn 

6.ZPSPID - Zakon o prvem pokojninskem sk a ^ 
preoblikovanju pooblaščenih investicijski .g preoblikovanju pooblaščenih investicij^'" ^ 
(Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 zpa n h 1 in 
ZP-L, 58/02, 110/02 ZISDU-1, 54/04 - Z°0 

47/97. &1 

list RS. 

61/04), 
7. ZPre - Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št 

99 ZTVP-1), 
8. SRS - Slovenski računovodski standardi (Uradni 

št. 107/01, 13/03, 67/03-popr.), Q1) 
9. ZRev -1 - Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 

. 7„ potre"6 

(2) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo e-a v 
tega zakona naslednji pomen: 

uspeš"0 

opravila prvo javno prodajo vrednostnih papirjev v si 
1. javna družba je družba iz 8. člena ZTVP-1, ki je kladu z 

za upiuviia (Jivu JUVMU piVUU|U    jjp 
določbami ZTVP-1 oziroma pridobila dovoljenje Agen nll 
organizirano trgovanje, vse ostale družbe so po tem 
nejavne družbe; 

ki 
2. tržno finančno premoženje je §amo tisto prem oženje. 

ikladov >' 
predstavlja dovoljeno obliko naložb vzajemnih sK'""jaj0 iz 
prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 in terjatve, ki'„.^po 
tovrstnih naložb. Ne glede na navedeno pa se me 
finančno premoženje ne štejejo lastne delnice družbe. 

3. finančna sredstva so sredstva družbe, kot so opredei]®^ 
SRS in ki obsegajo kratkoročne in dolgoročne fiR jj, 
naložbe, denarna sredstva in terjatve, ki izvirajo iz na^e^s(va, 

4. likvidna sredstva so sredstva družbe, ki niso vic- ^ 
posamezne oblike tržnega finančnega premoženja^ «, 

oblik sredstev; vsa druga sredstva so nefinančna sre 
vložena ^ 

ten ^)UWUi ■ IWki iu vvnnv ui-Mvyu MMWMWiiwgw w —  
so namenjena predvsem zagotavljanju zadostnih de' a|i 
sredstev za pokrivanje izrednih in tekočih izdatkov dru ^ 
pa za namenska vlaganja v nefinančne oblike sred jgi^a: 
druga likvidna sredstva družbe so dodatna likvidna sre 

5. vrednostni papirji so vrednostni papirji določeni v PrV®j^p- 
petem odstavku v zvezi z drugim odstavkom 3 člena 
1; 

6. tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji določeni v 
odstavku 3. člena ZTVP-1; netržni vrednostni papirji s 
vrednostni papirji, ki niso tržni; 

7. izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti d0'°gVi<3 
v prvem odstavku 6. člena ZTVP-1 in 7. točki prvega ods 
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^ člena ZISDU-1; 
g 

s,andardizirani izvedeni finančni instrumenti so izvedeni 
'"ančni instrumenti določeni v drugem odstavku 6. člena 

2TVP-1; 
9 ' 

'"strumenti denarnega trga so instrumenti določeni v 10. točki 
Prvega odstavka 3. člena ZISDU-1; 

0r9anizirani trg vrednostnih papirjev oziroma standardiziranih 
'ledenih finančnih instrumentov je trg vrednostnih papirjev 
0|očen v 9. členu ZTVP-1 oziroma organizirani trg v državi 
an'ci Evropske unije, ki je uvrščen na seznam iz tretjega 

°ds<avka 183. člena ZTVP-1; 

• fir»ančni prihodki so finančni prihodki določeni v SRS 18, ki se 
Podrobno določijo in ugotavljajo v skladu z določbami prvega 
Ostavka 6. člena tega zakona; 

^ajemni sklad je sklad določen.v 24. točki prvega odstavka 
člena ZISDU-1; 

' PQ°blaščena investicijska družba je pooblaščena investicijska 
^žba, ustanovljena na podlagi določb ZISDU; 

'4 
Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe pomeni 
Postopke, na podlagi katerih s prenosom premoženja ali dela 
Premoženja pooblaščene investicijske družbe nastane redna 
®'niška družba skladno z določbami 143. in 143. a člena 
'SDU oziroma prvega in drugega odstavka 33. člena ZPSPID; 

'ivesticijska družba je investicijska družba, ki je nastala z 
Podelitvijo družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona 
hladno z določbami tega zakona, in za katero se smiselno 
^Porabljajo določbe ZISDU-1 o investicijskih družbah, če ni s 
erT1 zakonom drugače določeno; 

Prenosna družba je družba, določena v 3. členu tega zakona, 
1 Prenese tržno finančno premoženje in dodatna likvidna 

Sredstva ter pravice in obveznosti, povezane s tem 
Premoženjem oziroma sredstvi, v novo investicijsko družbo, 
nastalo z oddelitvijo prenosne družbe; 

Povezane osebe so povezane osebe, določene v 13. členu 
ZlSDU-1; 

^Sencija pomeni Agencijo za trg vrednostnih papirjev iz 18. 
Poglavja ZTVP-1; 

1g h 
ružba za upravljanje je družba iz prvega oziroma drugega 

Ostavka 4. člena ZISDU-1; 

^edna delniška družba je družba, ki je nastala s 
Preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe na podlagi 
43- a člena ZISDU ter 33. člena ZPSPID in ki ni investicijski 

sklad. 

£ 
Družba - pravna naslednica 
pooblaščene investicijske družbe 

Splošne določbe 
3. člen 

Ste- ki je pravna naslednica pooblaščene investicijske 
redna delniška družba, ki je nastala s preoblikovanjem 
Pooblaščene investicijske družbe po 143. a členu ZISDU, ali 

delniška družba iz druge alinee tretjega odstavka 1. člena 
ZGD, na katero je bilo bodisi v celoti bodisi v delu preneseno 
premoženje družbe iz prve alinee tega odstavka ter pravice 
in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem, 
po poti celotnega ali delnega univerzalnega pravnega 
nasledstva, na podlagi katerekoli oblike statusno pravnega 
preoblikovanja po 510. členu ZGD, ali 
delniška družba, na katero je bilo preneseno premoženje ter 
pravice in obveznosti z nadaljnjim preoblikovanjem družb iz 
prejšnje alinee tega odstavka oziroma njihovih celotnih ali 
delnih univerzalnih pravnih naslednic, na podlagi katerekoli 
oblike statusno pravnega preoblikovanja po 510. členu ZGD, 
ali 
delniška družba, na katero je bilo preneseno premoženje iz 6 
člena tega zakona s strani družb iz prve, druge oziroma 
tretje alinee prvega odstavka tega člena kot zagotovitev 
stvarnega vložka za vpisane delnice pri njihovi ustanovitvi 
oziroma povečanju osnovnega kapitala oziroma povečanju 
kakršnekoli kapitalske udeležbe. 

(2) Za družbo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe ZTVP-1 o javni delniški družbi, ki je uspešno opravila 
prvo javno prodajo vrednostnih papirjev v skladu z določbami 
ZTVP-1 oziroma pridobila dovoljenje Agencije za organizirano 
trgovanje, in določbe ZPre, če ni s zakonom drugače določeno. 
Za družbo iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo tudi 
določbe 13. člena ZISDU-1 o povezanih osebah. 

Trgovanje z delnicami družbe 
4. člen 

(1) Ne glede na določbe 51. člena ZTVP-1 morajo biti delnice 
družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona uvrščene na 
organiziran trg vrednostnih papirjev. V primeru, da delnice niso 
uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev, mora uprava 
družbe izvesti vse postopke in aktivnosti, potrebne za uvrstitev 
delnic na organiziran trg, in sicer najkasneje v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona, pri čemer se za izpolnitev 
pogojev za začetek organiziranega trgovanja smiselno uporabljajo 
določbe 41. člena ZTVP-1. Z vrednostnimi papirji iz prvega stavka 
tega odstavka se lahko prične trgovati na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, če izdajatelj pridobi dovoljenje Agencije za 
organizirano trgovanje, pri čemer se za dovoljenje za organizirano 
trgovanje in nadaljnjo javno prodajo smiselno uporabljajo določbe 
poglavja 3.5. ZTVP-1. 

(2) Delnice družbe morajo biti neomejeno prenosljive. Vse omejitve 
prenosljivosti določene s statutom družbe so nične. 

(3) V primeru pripojitve družbe iz prvega odstavka 3. člena k 
nejavni delniški družbi oziroma v primeru njene spojitve z drugo 
delniško družbo, mora pridobiti nejavna delniška družba oziroma 
družba, ki nastane s spojitvijo, položaj javne družbe, z vsemi 
pravicami in obveznostmi takšne družbe, v roku in na način iz 
prvega odstavka tega člena. 

Izjeme glede na določbe ZGD 
5. člen 

Ne glede na določbe ZGD, je za sprejem sklepa skupščine o 
spremembi sedeža in sklepa o statusnem preoblikovanj družbe 
iz prvega odstavka 3. člena tega zakona potrebna večina, ki 
obsega najmanj 3/4 osnovnega kapitala družbe. 
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3. PRENOS PREMOŽENJA V NOVO INVESTICIJSKO 
DRUŽBO 

Kriteriji za prenos premoženja ter pravic in 
obveznosti v zvezi s tem premoženjem v novo 

investicijsko družbo 
6. člen 

(1) Družba iz 3. člena tega zakona, katere: 

1. povprečna vrednost tržnega finančnega premoženja in 
dodatnih likvidnih sredstev preseže 5 % povprečne vrednosti 
vseh finančnih sredstev družbe, in/ali 

2. katere povprečna vrednost finančnih prihodkov, ki izvirajo iz 
tržnega finančnega premoženja in dodatnih likvidnih sredstev, 
preseže 55 % povprečne vrednosti vseh prihodkov družbe, 

se mora oddeliti v novo investicijsko družbo, ki se ustanovi v 
skladu s prvo alineo tretjega odstavka 533. a člena ZGD, s 
prenosom celotnega tržnega finančnega premoženja in dodatnih 
likvidnih sredstev ter pravic in obveznosti prenosne družbe v 
zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvi. 

(2) Agencija, na podlagi mnenja Slovenskega inštituta za revizijo, 
s predpisom podrobneje določi vrsto finančnih prihodkov, ki 
izvirajo iz tržnega finančnega premoženja in dodatnih likvidnih 
sredstev, ter način njihovega ugotavljanja. 

(3) V delež iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne vštevajo 
naložbe v vrednostne papirje izdajatelja ter terjatve družbe do 
tega izdajatelja, če ima družba v tem izdajatelju najmanj 20 % 
glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu. 

(4) V delež iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne vštevajo 
finančni prihodki, ki izvirajo iz naložb v vrednostne papirje izdajatelja 
ter terjatve družbe do tega izdajatelja, če ima družba v tem 
izdajatelju najmanj 20 % glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu 
tega izdaiatelja. 

(5) V delež iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne vštevajo 
naložbe družbe v delnice izdajatelja, ki ji še ne zagotavljajo najmanj 
20 % glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu tega izdajatelja, 
vendar namerava opraviti prevzem tega izdajatelja po ZPre. V 
primeru neuspele ponudbe za odkup se naložbe v delnice tega 
izdajatelja ne upoštevajo pri ugotavljanju deleža iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena še naslednje 3 mesece po zaključku ponudbe 
za odkup. 

Ugotavljale stanja in strukture sredstev ter 
prihodkov in poročanje Agenciji 

7. člen 

(1) V kolikor ta zakon ne določa drugače, mora družba iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona izračunavati povprečne vrednosti 
postavk iz prvega odstavka 6. člena tega zakona (ugotavljanje 
izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 6. člena tega zakona). 
Družba izračunava takšne vrednosti na prvi delovni dan tekočega 
meseca za preteklo polletje, kot aritmetično sredino stanj vrednosti 
postavk na zadnji dan vsakega meseca znotraj polletnega obdobja. 

(2)Družba ugotavlja izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka 6. 
člena tega zakona na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka 
tega člena in o tem poroča nadzornemu svetu družbe in Agenciji 
najkasneje v 14 dneh od datuma tega izračuna. 

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse podatke, 
na podlagi katerih bo Agencija ugotovila, ali družba izpolnjuje 
kriterije iz prvega odstavka 6. člena tega zakona. 
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(4) Agencija lahko pri ugotavljanju izpolnjevanja kriterijev '^^tn0 
odstavka 6. člena tega zakona od družbe zahteva 
dokumentacijo in pojasnila. 

c rlena 
(5) Izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka o. ^ s strani 
zakona, pravilnost ugotavljanja izpolnjevanja teh '<r',erl'e.|ena ter 
družbe oziroma izračuna iz prvega odstavka tega dstaVna 
pravilnost in pravočasnost njenega poročanja iz drugega |gtne 
tega člena, pregleda pooblaščen revizor pri °Prav''a"ročiio o 
revizije družbe. Pooblaščen revizor, sestavi posebno p svfitu 
ugotovitvah pregleda in ga predloži upravi in nadzorne e|P0 
družbe. Za poročilo pooblaščenega revizorja se s .0^na 
uporabljajo določbe 24. člena ZRev-1. Uprava družbe 'katerega 
najkasneje v roku 30 dni po izteku poslovnega leta. za Q^0 
se ugotavlja izpolnjevanje kriterijev, predložiti posebno p 
pooblaščenega revizorja Agenciji. 

(6) Če pooblaščeni revizor ugotovi, da je družba v obci0^'jevate 
zajema poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena, izfj° |tev s 
kriterije iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, za o eg8 
prenosom dodatnih likvidnih sredstev in tržnega ,ina.enjetn 
premoženja ter pravic in obveznosti v zvezi s tem premo 
oziroma sredstvi,v novo investicijsko družbo, pa uprava

k|atju z 
o tem ni obvestila Agencijo in nadzorni svet družbe v s k|jCati 
določbami tega zakona, mora nadzorni svet družbe o P 
člane uprave družbe. 

Izjeme glede oddelitve s prenosom premoženj3^ 
pravic ter obveznosti v zvezi s tem premožen) 

novo investicijsko družbo 
8. člen 

Določbe prvega odstavka 6. člena tega zakona o obve?^ega 
oddelitve družbe s prenosom celotnega tržnega finan zn0sti 
premoženja in dodatnih likvidnih sredstev ter pravic in ob v 
v zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvi v novo inves 
družbo, se ne uporabljajo v naslednjih primerih: 

* c|<69^ 
1. če uprava družbe v roku 30 dni od sprejetja skupščin 

sklepa iz 9. člena tega zakona o znižanju naložb (g 
finančno premoženje in dodanih likvidnih sredstev, 
naložbe in dodatna likvidna sredstva tako. da skup 
presežejo 5 % vseh finančnih sredstev družbe, ali 

2. če povprečna vrednost tržnega finančnega premož®^ 6 
dodatnih likvidnih sredstev iz 1. točke prvega odsta

ieV ali 
člena tega zakona ne dosega zneska 20.000.000 tola I 

zakofla 

3. če delničarji na skupščini družbe iz 9. člena tega ^ 
sprejmejo sklep o umiku delnic družbe z organizirane. 
po postopku iz 54. člena ZTVP-1. 

Skupščina družbe 
9. člen 

zakon3 

(1) Uprava družbe iz prvega odstavka 3. člena tega 
mora v roku štirih mesecev od datuma ko ugotovi, da 
izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka 6. člena tega zakona

k,epov: 
skupščino delničarjev, ki sprejme enega od naslednjih s 

1. o znižanju naložb v tržno finančno premoženj in ^°^gtna 
likvidnih sredstev družbe tako, da te naložbe in nčnf1 

likvidna sredstva skupaj ne presežejo 5 % vseh fina 

sredstev družbe, 

2. o umiku delnic z organiziranega trga in 
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3 0 oddelitvi družbe s prenosom tržnega finančnega premoženja 
družbe in dodatnih likvidnih sredstev ter pravic in obveznosti 
v zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvi v novo 
lnvesticijsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, z 
namenom preoblikovanja tako nastale investicijske družbe v 
Najemni sklad. 

9'ede na določbe ZGD, mora družba ob sklicu skupščine 
vaK ' vsal<ernu delničarju pisno vabilo na skupščino. V pisnem j[u mora uprava družbe navesti poleg podatkov, zahtevanih 

'GD, tudi naslednje podatke: 

število, vrsto in oznako delnic, katerih imetnik je delničar ter 
Popolno firmo in sedež družbe, 

2 
Zadnjo znano knjigovodsko vrednost in tržno vrednost 
oziroma iztržljivo vrednost, ene delnice družbe, v kolikor ni 
znana tržna vrednost, 

3 
natančen čas in kraj zasedanja skupščine. 

4' 'elefonsko številko na kateri lahko delničar dobi podrobnejše 
lnformacije ter se dogovori za pridobitev dokumentacije v 
z^ezi s predlaganimi skupščinskimi sklepi (delitveni načrt, 
Predlog statuta ipd.). 

f»Će uprava družbe v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
pf. skupščine, ji sklic skupščine naloži nadzorni svet družbe, 

1 čemer mora v tem primeru uprava sklicati skupščino 
Kasneje v 10 dneh od izteka roka iz prvega odstavka tega 

ji L3' nadzorni svet družbe upravi ne naloži sklica skupščine, sklic skupščine naloži Agencija. 

L4) ^upščina delničarjev mora sprejeti sklepe iz prvega odstavka 
9a člena: 

' z najmanj navadno večino na skupščini zastopanega 
osnovnega kapitala: pri glasovanju o znižanju dodatnih 
'ikvidnih sredstev in naložb v tržno finančno premoženje 
družbe v takšni višini, da po oddelitvi te naložbe in dodatna 
likvidna sredstva skupaj ne presežejo 5 % vseh finančnih 
sredstev družbe, 

2 z večino, ki obsega najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: 
Pfi glasovanju o umiku delnic z organiziranega trga, 

3 , . 
z najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala 
družbe: pri glasovanju o oddelitvi družbe s prenosom dodatnih 
'ikvidnih sredstev in tržnega finančnega premoženja ter pravic 
•n obveznosti v zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvi v 
novo investicijsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, z 
namenom preoblikovanja tako nastale investicijske družbe v 
vzajemni sklad. 

pe delničarji na skupščini sprejmejo sklep o znižanju dodatnih 
V|dnih naložb in naložb v tržno finančno premoženje, mora 

Pjava družbe te naložbe in dodatna likvidna sredstva znižati 
K°. da skupaj ne presegajo 5 % vseh finančnih sredstev družbe, 
roku nadaljnjih 30 dni od sprejema skupščinskega sklepa. V 

sk r uprava v navedenem roku ne izvrši navedenega uPščinskega sklepa, mora nadzorni svet družbe odpoklicati ane uprave družbe in izvesti vse aktivnosti potrebne za izvršitev 
Vedenega skupščinskega sklepa. 

f.®' Če skupščina družbe ne sprejme sklepa o znižanju dodatnih 
v'dnih sredstev in naložb v tržno finančno premoženje oziroma 
Umiku delnic z organiziranega trga, se, ne glede na določbe 3. 
čke četrtega odstavka tega člena, šteje, da je skupščina družbe 

Drejela sklep o oddelitvi družbe s prenosom dodatnih likvidnih 

sredstev in tržnega finančnega premoženja ter pravic in 
obveznosti povezanih s tem premoženjem oziroma sredstvi, v 
novo investicijsko družbo, ustanovljeno zaradi takšne oddelitve. 
z namenom preoblikovanja tako nastale investicijske družbe v 
vzajemni sklad. 

Poročanje o znižanju naložb v tržno finančno 
premoženje in dodatna likvidna sredstva 

10. člen 

(1) Družba mora v roku 10 dni po izteku roka iz petega odstavka 
9. člena tega zakona Agenciji predložiti poročilo in dokumentacijo, 
iz katere je razvidno, da so se dodatna likvidna sredstva in tržno 
finančno premoženje družbe znižale tako, da skupaj ne presegajo 
5 % vseh finančnih sredstev ter da takšno znižanje ni bilo izvršeno 
s prodajo tega premoženja povezanim osebam družbe. 

(2) Agencija lahko pri ugotavljanju, ali je družba znižala dodatna 
likvidna sredstva in tržno finančno premoženje skladno z 
določbami tega zakona, zahteva dodatno dokumentacijo in 
pojasnila. 

Postopek oddelitve družbe z ustanovitvijo nove 
investicijske družbe 

11. člen 

(1) Za oddelitev družbe s prenosom dodatnih likvidnih sredstev 
in tržnega finančnega premoženja družbe ter pravic in obveznosti 
v zvezi s tem premoženjem na novo investicijsko družbo, ki se 
ustanovi zaradi navedene oddelitve, se smiselno uporabljajo 
določbe ZGD in sicer: 533.a člena, razen četrtega odstavka 
navedenega člena, 533. b člena, razen 10. in 11. točke drugega 
odstavka ter četrtega odstavka navedenega člena, 533.C člena, 
razen drugega in tretjega odstavka navedenega člena, 533.č 
člena, 533.d člena, razen četrtega in osmega odstavka 
navedenega člena, 533.e do vključno 533.g člena, razen tretjega 
in četrtega odstavka 533. g člena, 533.k do vključno 533.n člena, 
če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Oddelitev družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona s 
prenosom dodatnih likvidnih sredstev in tržnega finančnega 
premoženja te družbe na novo investicijsko družbo, ustanovljeno 
z oddelitvijo, se opravi s prenosom posameznih delov premoženja 
in dodatnih likvidnih sredstev, pravic in obveznosti v zvezi s tem 
premoženjem oziroma sredstvi prenosne družbe, pri čemer mora 
oddelitev ohranjati kapitalska razmerja. Prenosna družba z 
oddelitvijo ne preneha, ampak se ji zmanjša osnovni kapital. Za 
zmanjšanje osnovnega kapitala prenosne družbe se smiselno 
uporabljajo določbe prvega odstavka 533. c člena ZGD. 

(3) Družba mora obveščati delničarje, javnost in Agencijo o 
aktivnostih v postopku oddelitve družbe iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona s prenosom dodatnih likvidnih sredstev in 
tržnega finančnega premoženja v novo ustanovljeno investicijsko 
družbo na način, z vsebino in v rokih, ki jih predpiše Agencija ter 
Agenciji dostaviti naslednjo dokumentacijo: 

1. zapisnik skupščine iz 9. člena tega zakona z vsemi prilogami 
2. delitveni načrt, 
3. poročilo delitvenega revizorja o reviziji delitve, 
4. poročilo uprave o delitvi in nadzornega sveta o pregledu 

delitve, 
5. predlog vpisa delitve in vpisa nove investicijske družbe v 

sodni register, 
6. seznam delničarjev družbe iz prvega odstavka 3. člena tega 

zakona oziroma nove investicijske družbe, s številom delnic 
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ki jih ima posamezen delničar teh družb v lasti ter skupno 
število delnic družbe pred in po oddelitvi družbe s prenosom 
dodatnih likvidnih sredstev in tržnega finančnega premoženja 
v investicijsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve in 

7. statut nove investicijske družbe. 

(4) Uprava družbe mora: 

1. v roku 30 dni od sprejema skupščinskega sklepa o oddelitvi 
družbe s prenosom dodatnih likvidnih sredstev in tržnega 
finančnega premoženja v novo investicijsko družbo, ki se 
ustanovi zaradi oddelitve, skleniti pogodbo z družbo za 
upravljanje, ki bo upravljala novo investicijsko družbo in izbrati 
delitvenega revizorja; delitveni revizor je lahko le revizor, ki v 
preteklih treh letih ni opravljal revizije v družbi iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona; 

2. v roku 60 dni po sprejemu skupščinskega sklepa iz 3. točke 
prvega odstavka 9. člena tega zakona: 

izvršiti postopke oddelitve družbe, ki ohranja kapitalska 
razmerja, s prenosom dodatnih likvidnih sredstev in 
tržnega finančnega premoženje ter pravic in obveznosti 
v zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvt, v skladu z 
delitvenim načrtom, na novo ustanovljeno investicijsko 
družbo, in 
opraviti tiste posle, ki so potrebni, da družba za upravljanje 
izpelje postopek ustanovitve nove investicijske družbe. 

Družba za upravljanje se s pogodbo iz prve točke prvega stavka 
tega odstavka zaveže izpeljati postopke ustanovitve nove 
investicijske družbe v imenu in za račun ustanoviteljev, upravljati 
to investicijsko družbo v skladu z določbami ZISDU-1 in jo 
preoblikovati v vzajemni sklad, skladno z določbami tega zakona. 
V kolikor pogodba iz prve točke prvega stavka tega odstavka te 
zaveze ne vključuje, je pogodba nična. 

(5) Če uprava družbe ne sklene pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma je sklenjena pogodba nična, mora nadzorni 
svet družbe odpoklicati člane uprave družbe in sam skleniti 
navedeno pogodbo z družbo za upravljanje. 

(6) Če uprava družbe v roku iz četrtega odstavka tega člena ne 
prenese dodatnih likvidnih sredstev in tržnega finančnega 
premoženja ter pravic in obveznosti v zvezi s tem 
premoženjem oziroma sredstvi na novo ustanovljeno investicijsko 
družbo oziroma jih ne prenese v skladu z delitvenim načrtom in 
pogodbo iz četrtega odstavka tega člena v roku 60 dni od 
sprejetega skupščinskega sklepa iz 3. točke prvega odstavka 9. 
člena tega zakona, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da 
obstoji razlog za likvidacijo te družbe. Na podlagi pravnomočne 
odločbe začne pristojno sodišče na predlog Agencije postopek 
likvidacije. 

Ustanovitev in poslovanje investicijske družbe 
12. člen 

(1) Za investicijsko družbo, ustanovljeno na podlagi tega zakona, 
veljajo določbe ZISDU-1, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Investicijska družba iz prejšnjega odstavka tega člena se 
lahko ustanovi samo po postopku sočasne ustanovitve delniške 
družbe v skladu z določbami ZGD. 

(3) Za ustanovitev nove investicijske družbe iz prvega odstavka 
tega člena, ne veljajo določbe tretjega odstavka 191. člena in 
tretjega odstavka 410. člena ZGD. 

(4) Družba za upravljanje iz četrtega odstavka 11. člena tega 
zakona mora ob ustanovitvi nove investicijske družbe iz prvega 
odstavka tega člena in pred začetkom postopka za vpis in vplačilo 

delnic te investicijske družbe, pridobiti dovoljenje Agencije za nje 
upravljanje. 

-akona 
(5) Vsak delničar družbe iz prvega odstavka 3. člena teg;a <0 

mora imeti v osnovnem kapitalu nove investicijske a 
ustanovljene z oddelitvijo družbe, in v družbi iz prvega ods 
3. člena tega zakona, enak delež, kot ga je imel v osno 
kapitalu družbe pred oddelitvijo družbe. 

*" " 
(6) Ne glede na določbe 155. člena ZISDU-1 je najnižji z"^. 
osnovnega kapitala nove investicijske družbe, ustanovljene z 
oddelitve družbe iz prvega odstavka 3. člena tega za 
20.000.000 tolarjev. 

(7) Ne glede na določbe 173. člena ZISDU-1 Agencija zahteve z^ 
izdajo dovoljenja za upravljanje investicijske družbe, dru g 
upravljanje, ne more zavrniti iz razlogov neusklajenosti s oV; 
naložb investicijske družbe z določbami ZISDU-1 in na 
podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za strukturo naložb vzaje 
skladov. 

(8) Družba za upravljanje iz četrtega odstavka 11 ■ ćlena 

zakona mora, takoj po pridobitvi dovoljenja Agencije za uprav l etj 
nove investicijske družbe iz prvega odstavka tega člena, P . 
z usklajevanjem naložb te investicijske družbe z dolo ^ 
ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki veljal0 

naložbe vzajemnih skladov. 

4. PREOBLIKOVANJE NOVE INVESTICIJSKE _ 
DRUŽBE V VZAJEMNI SKLAD IN UPRAVLJANJA 
VZAJEMNEGA SKLADA 

Preoblikovanje nove investicijske družbe v vzajen"11 

sklad 
13. člen 

(1) Družba za upravljanje, ki upravlja novo investicijsko drUŽt,°|(
l
u 

prvega odstavka 12. člena tega zakona, mora najkasneje v 
6 mesecev po vpisu ustanovitve investicijske družbe v s 
register to investicijsko družbo v celoti preoblikovati v vzaie 
sklad. 

■ ckldd ^ (2) Za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni s» 
oblikovanje vzajemnega sklada se smiselno uporabljajo _ 
prvega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 192. člena Zla ^ 
1, če ni s tem zakonom drugače določeno, pri čemer se^ 
veljavni sklep skupščine o preoblikovanju šteje sprejeti sklep1 

točke prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

(3) Po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni skla 
investicijska družba preneha brez posebnega postopka likvida 
in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni register. 

Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada 
14. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pred začetkom sprejemanja vPla^ 
in zahtev za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kup° 
vzajemnega sklada pridobiti dovoljenje Agencije za upravlja 
vzajemnega sklada. 

(2) Agencija izda dovoljenje za upravljanje vzajemnega skla^ 
tudi če naložbe vzajemnega sklada niso usklajene z določb 
65. do 77. člena ZISDU-1 in na podlagi teh določb izdanih PredPlS

i|ra 
ki veljajo za naložbe vzajemnih skladov, v kolikor ta struk ^ 
izhaja iz zatečene strukture premoženja investicijske družbe 
prenosu le-tega v vzajemni sklad. 
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Uskladitev vzajemnega sklada 
15. člen 

[j] ^ružba za upravljanje mora takoj po oblikovanju vzajemnega 
uski 23 ka,ere9a ie pridobila dovoljenje za upravljanje, pričeti z 
'ok a'evaniem naložb vzajemnega sklada, ter jih najkasneje v 
Uski* ^ rnesecev po oblikovanju vzajemnega sklada, v celoti ad''' z določbami 65. do 77. člena ZISDU-1 in na njihovi podlagi 

n'h predpisov, o naložbah vzajemnih skladov. 

obi?rUŽba za uPravli3nje mora najkasneje v roku 8 mesecev po 
izd anju vzajemnega sklada na Agencijo vložiti zahtevo za 
ski od'°čbe 0 uskladitvi poslovanja in naložb vzajemnega 
Prprt 2 določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih aPisov. ki veljajo za vzajemni sklad. 

I^tevi mora priložiti poročilo o navedeni uskladitvi, pravila 
.sijanja vzajemnega sklada, pogodbo sklenjeno s skrbnikom 

Pm8 3 ods,avka 4- člena ZISDU-1, izvod prospekta in izvlečka . sPekta ter mnenje pooblaščenega revizorja, da so poslovanje 
aložbe vzajemnega sklada usklajene z določbami ZISDU-1 in 

n,e9°vi podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za vzajemne sklade. 

ti ^9encija na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka tega a' mnenja revizorja in drugih podatkov in dokazov ugotovi, 
j '® Poslovanje in naložbe vzajemnega sklada usklajeno z 
ski ZISDU-1 izda odločbo, s katero ugotovi, da je vzajemni ad usklajen z določbami ZISDU-1. 

m.' ^a v°denje postopka iz prejšnjega odstavka agencija zaračuna ske vodenja postopka v skladu s tarifo Agencije. 

Popolne uskladitve naložb vzajemnega sklada z določbami 
« °U-1, mora ime vzajemnega sklada vsebovati označbo 
ž ,Sel30n vzajemni sklad", po uskladitvi z vsemi določbami tega 

°na o vzajemnem skladu pa označbo "vzajemni sklad". 

? ,^e glede na določbe 205. člena ZISDU-1 Agencija z odločbo 
*bi za upravljanje odvzame dovoljenje za opravljanje storitev 

V sijanja investicijskih skladov tudi v primeru, če družba za 
A,, av'i.a.nje v roku iz drugega odstavka tega člena ne vloži na 
S|V

ncijo zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi vzajemnega 
ada z ZISDU-1. S pravnomočnostjo odločbe Agencije o 
v*emu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev 

javljanja investicijskih skladov, nastopi v skladu s prvim 
s'avkom 145. člena ZISDU-1 razlog za prisilni prenos 

Ispravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje, 
r se izvrši v skladu z določbami poglavja 5.7.2. ZISDU-1. 

5' POSEBNE DOLOČBE GLEDE NA ZPre 

Posebne določbe glede na ZPre 
16. člen 

Jlj glede na določbe 2. člena ZPre veljajo za družbo iz prvega 
s,avka 3. člena tega zakona in za delnice, katerih izdajatelj je ta 

^zba, določbe ZPre, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

^ Za delnice, katerih izdajatelj je družba iz prvega odstavka 3. 
s 

na tega zakona se smiselno uporabljajo določbe ZPre tako, da 
„ beseda "25-odstotno" ali število "25 %" nadomesti s številom 15 %„ 

!m ^elničar družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki a na dan uveljavitve tega zakona v lasti delež (število oziroma 
stotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev te delniške 

. *be, ki mu zagotavlja najmanj 15-odstotno glasovalno pravico, 
dolžan v roku enega leta od uveljavitve tega zakona bodisi dali 

Or,udbo za odkup vseh delnic te družbe v skladu z ZPre, bodisi 

ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v 
družbi na manj kot 15 odstotkov glasovalnih pravic. 

(4) Za delničarje družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona 
ne veljajo določbe druge alinee 13. člena ZPre. 

(5) Ne glede na določbe tretje alinee 13. člena ZPre je ponudba za 
odkup iz 7. člena ZPre potrebna tudi v primeru, če je oseba na 
podlagi ponudbe za odkup oziroma ponudb za odkup v skladu z 
ZPre in tem zakonom že pridobila najmanj 45 % vrednostnih 
papirjev iz drugega odstavka 4. člena ZPre družbe iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona. 

(6) Iz delnic družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, 
pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju z 
določbami tega zakona in ZPre, pridobitelj nima pravice do 
upravljanja družbe oziroma nima glasovalnih pravic. 

(7) Pridobitelju delnic se pri izvrševanju glasovalne pravice, ki 
izhaja iz delnic, ki jih že ima, odstotek od glasovalnih pravic, ki 
izhajajo iz vseh izdanih delnic družbe iz prvega odstavka 3. člena 
tega zakona, zniža sorazmerno s številom delnic, pridobljenih na 
podlagi pravnega posla iz prejšnjega odstavka tega člena, tako 
da ima pri uresničevanju glasovalne pravice enak odstotek, kot 
ga je imel pred pridobitvijo delnic iz prejšnjega odstavka tega 
člena, njegove glasovalne pravice pa se prištejejo glasovalnim 
pravicam drugih delničarjev družbe, ki niso s tem pridobiteljem 
povezane osebe, in sicer v sorazmerju z njihovo udeležbo v 
osnovnem kapitalu družbe. 

Posebna in izredna revizija 
17. člen 

(1) Ne glede na določbe drugega in četrtega odstavka 67. člena 
ter prvega odstavka 74. člena ZPre imenuje sodišče posebnega 
oziroma izrednega revizorja na predlog najmanj desetih delničarjev 
družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona oziroma najmanj 
desetih delničarjev nove investicijske družbe iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona v primeru preveritve njenih ustanovitvenih 
postopkov, oziroma na predlog delničarjev družbe iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona oziroma delničarjev nove 
investicijske družbe, katerih skupni delež znaša najmanj 2 
odstotka osnovnega kapitala te družbe, če ti dokažejo, da so bili 
imetniki delnic vsaj 3 mesece pred dnem vložitve predloga sodišču 
o imenovanju posebnega oziroma izrednega revizorja. 

(2) Ne glede na določbe 73. člena ZPre lahko tožbo iz prvega 
odstavka 72. člena ZPre v imenu družbe iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona oziroma v imenu nove investicijske družbe iz 
prvega odstavka 12. člena tega zakona vložijo delničarji te družbe. 
katerih skupni delež znaša najmanj 2 odstotka osnovnega kapitala 
te družbe oziroma najmanj deset delničarjev te družbe. 

(3) Za obveznosti predlagateljev iz prvega odstavka tega člena 
se ne uporabljajo določbe tretjega odstavka 74. člena ZP, •>. 

(4) Sodišče lahko za posebnega oziroma izrednega revizorja 
imenuje le revizorja, ki v preteklih treh letih ni opravljal revizije v 
družbi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

(5) Uprava družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona 
mora vse delničarje opozoriti na razpoložljivost glasila iz sedmega 
odstavka 76. člena ZPre. 

(6) Ne glede na določbe prvega odstavka 77. člena ZPre lahko, v 
primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka 76. člena ZPre, 
družba iz prvega odstavka 3. člena tega zakona oziroma najmanj 
deset delničarjev te družbe oziroma delničarji te družbe, katerih 
skupni delež znaša najmanj 2 odstotka osnovnega kapitala te 
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družbe, z ugovorom izpodbijajo zaključne ugotovitve izrednega 
revizijskega poročila o višini ovrednotenja izpodbijanih postavk. 

6. POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE 

Letna, polletna in mesečna poročila 
18. člen 

(1) Za družbo iz prvega odstavka 3. člena tega zakona se 
uporabljajo določbe 2TVP-1 o letnih, polletnih in o poročanju o 
poslovnih dogodkih ter smiselno uporabljajo določbe ZISDU-1 in 
na njegovi podlagi izdani predpisi o mesečnem poročanju 
investicijskih skladov. 

(2) Agencija lahko predpiše: 
vsebino priloge s pojasnili k letnim oziroma polletnim izkazom 
družbe, 
podrobnejšo vsebino mesečnih poročil družbe ter način in 
roke poročanja. 

Revidiranje letnih poročil 
19. člen 

(1) Revizor pregleduje in poroča o spoštovanju določb tega 
zakona. Za revidiranje letnega poročila družbe se smiselno 
uporabljajo določbe ZTVP-1, ki veljajo za javne družbe. 

(2) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizijsko poročilo 
ni izdelano v skladu z določbami tega zakona, Agencija zavrne 
poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug revizor na 
stroške družbe. 

7. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

Nadzor 
20. člen 

(1) Družba iz prvega odstavka 3. člena tega zakona mora 
organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno 
dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evi- 
dence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali družba posluje v 
skladu z določbami tega zakona. 

(2) Agencija izvaja nadzor nad družbami iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona z namenom preverjanja, ali družbe spoštujejo 
določbe tega zakona, tako da: 
1. spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila te družbe, 
2 opravlja preglede poslovanja, 
3. izreka ukrepe nadzora, pri čemer se smiselno uporabljajo 

določbe poglavja 8.3. ZISDU-1, ter 
4. izreka dodatne ukrepe nadzora. 

Pri opravljanju nadzora družbe iz prvega odstavka 3. člena tega 
zakona lahko Agencija zahteva poročila in informacije oziroma 
opravi pregled poslovanja pri osebah, ki so povezane s to družbo, 
če je to potrebno zaradi nadzora nad spoštovanjem določb tega 
zakona. 

(3) Agencija lahko v postopku nadzora zahteva vso potrebno 
dokumentacijo in zahteva ustrezno revidiranje poslovanja delniške 
družbe za določeno obdobje. 

(4) Družba iz prvega odstavka 3. člena tega zakona o svojem 
poslovanju, poslih sklenjenih s povezanimi osebami in vseh 
pomembnih dogodkih obvešča Agencijo in javnost na način, z 
vsebino in v rokih, kot jih predpiše Agencija. 

(5) Za opravljanje nadzora Agencije se smiselno upora ]f) 
določbe 8. poglavja ZISDU-1 o nadzoru družb za upravi3 

določbe 221. člena ZISDU-1. 

(6) Če družba ne ravna v skladu z odredbo Agencije o odp 
kršitev, oziroma če ponavljajoče krši dolžnost pravočasn y^0 
pravilnega poročanja oziroma obveščanja Agencije ozirorT1

izreče 
drugače ovira opravljanje nadzora, ji lahko Agencija 
naslednje dodatne ukrepe nadzora: . r se 
1. izda odločbo o izredni upravi delniške družbe, pri ce ^gan 

smiselno uporabljajo določbe 138. do vključno 142. člena ^ 
o izredni upravi, pristojnosti, ki jih ima v zvezi z izredno v 
po ZBan Banka Slovenije pa ima po tem zakonu ^ 

2. z odredbo naloži nadzornemu svetu delniške druz 
odpokliče člana oziroma člane uprave družbe. 

Prekrški in prekrškovni organ 
21. člen 

(1) O prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlag 
izdanih predpisov odloča Agencija kot prekrškovni organ, v. 

sklad" 
ki ureja tf9 z zakonom, ki ureja prekrške in v skladu z zakonom 

vrednostnih papirjev. 

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, odloča A9e^||a 
tudi o prekrških, za katere je poleg globe predpisana tudi str 
sankcija. 

23- 
(3) Postopek o prekršku za prekrške, ki jih določata 22. in ^ 
člen tega zakona, ni dopusten, če pretečejo tri leta od dne ' ^ 
je bil prekršek storjen. Z vsakim pretrganjem začne zas 
rok znova teči. vendar pa se postopek zaradi prekrška v n0 t 0(j 
primeru ne more začeti ali nadaljevati po preteku šestih 
dneva, ko je prekršek storjen. 

8. KAZENSKE DOLOČBE 

Lažje kršitve 
22. člen 

(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se za lažji pre! 
kaznuje pravna oseba: 

kršek 

ne 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

če poročilo iz drugega odstavka 7. člena tega zakona 
vsebuje vseh potrebnih podatkov (tretji odstavek 7. čle ■ 
če družba v pisnem vabilu ne navede zahtevanih poda 
(drugi odstavek 9. člena), in 
če družba ne predloži v roku Agenciji poroci 0 

dokumentacijo o tem, da so se dodatna likvidna sredstv , 
tržno finančno premoženje znižala (prvi odstavek 10. cle. 6 
če je znesek osnovnega kapitala investicijske dru ^ 
ustanovljene zaradi oddelitve po tem zakonu nizi' 
20.000.000 tolarjev (osmi odstavek 12. člena), .(Vj 
družba za upravljanje, če ne prične takoj po prid° ,hfl 
dovoljenja Agencije za upravljanje investicijske 
usklajevati naložbe investicijske družbe z določbami 
1, ki veljajo za vzajemne sklade (deveti odstavek 12. 

družt>e 

ZISDU- 
člena). 
vafiu 

družba za upravljanje, če ne prične takoj po oblikov 
vzajemnega sklada z usklajevanjem naložb tega vzajemn 
sklada (prvi odstavek 15. člena), 

7. družba za upravljanje, če ne zagotovi, da ime vzajerm _ ne9a 

sklada vsebuje označbo "poseben vzajemni sklad' (seS 

odstavek 15. člena). 

(2) Z globo od 10.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne ose 
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^ globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
Posameznik: 
1 Predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: 

Predsednik) in član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: 
član) uprave družbe, če uprava družbe v roku ne predloži 
Poročilo pooblaščenega revizorja Agenciji (peti odstavek 7. 

2 
člena), 
Predsednik in član nadzornega sveta družbe, če nadzorni 
svet družbe upravi družbe ne naloži sklica skupščine (tretji 

3 odstavek 9. člena), 
Predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe ne 
0P0zori delničarjev na razpoložljivost glasila (peti odstavek 
17- člena). 

Hujše kršitve 
23. člen 

2 globo od 300.000 do 90.000.000 tolarjev se za hujši prekršek 
aznuje pravna oseba: 

1' če ne izračunava povprečne vrednosti postavk iz 6. člena 
,e9a zakona na način in v roku iz prvega odstavka 7. člena 

2 tega zakona, 
Ce o ugotovitvah izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 

člena tega zakona v roku ne poroča nadzornemu svetu 
j družbe in Agenciji (drugi odstavek 7. člena), 

oe je družba znižala tržno finančno premoženje in dodatna 
likvidna sredstva s prodajo tega premoženja povezanim 
osebam družbe (prvi odstavek 10. člena), 

j' °e krši določbe prvega odstavka 11. člena tega zakona, 
Prenosna družba, če ne zmanjša osnovnega kapitala v skladu 
s prvim odstavkom 533. c člena ZGD (drugi odstavek 11. 

6 ?lena>' oe družba ne obvešča delničarjev, javnosti in Agencije o 
aktivnostih v postopku oddelitve na način, z vsebino in v 

j rokih, ki jih predpiše Agencija (tretji odstavek 11. člena), 
oe Agenciji ne dostavi predpisane dokumentacije (tretji 

g odstavek 11. člena), 
družba za upravljanje, če ne izpelje postopkov ustanovitve 
investicijske družbe, ne upravlja investicijske družbe v skladu 
2 določbami ZISDU-1 oziroma ne preoblikuje investicijske 
družbe v vzajemni sklad v skladu z določbami tega zakona 

g (četrti odstavek 11. člena), 
družba za upravljanje, če ne izpelje ustanovitve investicijske 
družbe po postopku sočasne ustanovitve (drugi odstavek 

10 l2 člena)' • oruzba za upravljanje, če pred začetkom postopka za vpis in 
vPlačilo delnic investicijske družbe ne pridobi dovoljenja 

. Agencije za upravljanje te družbe (peti odstavek 12. člena), 
• družba iz prvega odstavka 3. člena tega zakona in družba za 

uPravljanje iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona, če ne 
Ugotovita, da so imetniki delnic družbe udeleženi v 
Ustanovljeni investicijski družbi v enakih kapitalskih razmerjih, 
kot so bili udeleženi v družbi, ki je predmet oddelitve (šesti 

^ odstavek 12. člena), 
■ družba za upravljanje, če v roku investicijske družbe v celoti 

ne preoblikuje v vzajemni sklad (prvi odstavek 13. člena), 
■ družba za upravljanje, če pred začetkom sprejemanja vplačil 

in izplačil enot premoženja vzajemnega sklada ne pridobi 
dovoljenja Agencije za upravljanje vzajemnega sklada (prvi 
odstavek 14. člena), 

• družba za upravljanje, če v roku v celoti ne uskladi naložb 
. vzajemnega sklada (prvi odstavek 15. člena), 

družba za upravljanje, če v predpisanem roku ne vloži zahteve 
Agenciji za izdajo odločbe o uskladitvi (drugi odstavek 15. 
olena), 

16. družba za upravljanje, če zahtevi za izdajo odločbe ne priloži 
predpisanega poročila in dokumentacije (tretji odstavek 15. 
člena), 

17. če družba krši določbe 18. člena tega zakona o poslovnih 
poročilih družbe, 

18. če družba ne organizira poslovanja in ne vodi poslovnih knjig, 
poslovne dokumentacije in druge administrativne in poslovne 
evidence tako, da je mogoče preveriti ali družba posluje 
zakonito (prvi odstavek 20. člena), 

19. če družba ne obvešča Agencije in javnosti na način, z vsebino 
in v rokih o svojem poslovanju, poslih sklenjenih s povezanimi 
osebami in vseh pomembnih dogodkih (četrti odstavek 20 
člena). 

(2) Z globo od 30.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 900.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
posameznik: 

1. predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe ne izvede 
vseh postopkov in aktivnosti potrebnih za uvrstitev delnic na 
organiziran trg (prvi odstavek 4. člena), 

2. predsednik in član nadzornega sveta družbe, če nadzorni 
svet družbe ne odpokliče uprave (šesti odstavek 7. člena in 
peti odstavek 9. člena), 

3. predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe v roku 
ne skliče skupščine delničarjev in če družba ne pošlje 
vsakemu delničarju pisno vabilo na skupščino (prvi in drugi 
odstavek 9. člena), 

4. predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe v roku 
ne zniža naložb v tržno finančno premoženje in dodatna 
likvidna sredstva tako, da skupaj ne presegajo 5 % vseh 
finančnih sredstev (peti odstavek 9. člena), 

5. predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe v roku 
ne sklene pogodbe z družbo za upravljanje in če izbere 
revizorja, ki je v preteklih treh letih opravljal revizijo v družbi 
(četrti odstavek 11. člena), 

6. predsednik in član uprave družbe, če uprava družbe ne izvrši 
postopkov za oddelitev družbe s prenosom dodatnih likvidnih 
sredstev in tržnega finančnega premoženja v investicijsko 
družbo in ne opravi poslov, potrebnih, da družba za upravljanje 
izpelje postopke ustanovitve investicijske družbe (četrti 
odstavek 11. člena), 

7. predsednik in član nadzornega sveta družbe, če nadzorni 
svet družbe ne odpokliče uprave in ne sklene pogodbe z 
družbo za upravljanje (peti odstavek 11. člena), 

8. delničar družbe, če v roku ne da ponudbe za odkup vseh 
delnic oziroma ustrezno ne zmanjša števila delnic oziroma 
glasovalnih pravic (tretji odstavek 16. člena). 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Izjeme glede uporabe določb zakona 
24. člen 

(1) Družbi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona ni potrebno 
ugotavljati izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 6. člena 
tega zakona v primeru, ko delničarji družbe pred pričetkom 
ugotavljanja izpolnjevanja teh kriterijev na skupščini sprejmejo 
sklep o tem, da ne bodo ugotavljali izpolnjevanja kriterijev iz prvega 
odstavka 6. člena tega zakona. 

(2) V primeru da delničarji družbe iz prvega odstavka 3. člena 
tega zakona sprejmejo skupščinski sklep iz prejšnjega odstavka, 
se za takšno družbo ne uporabljajo določbe 3. in 4. poglavja tega 
zakona. 
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(3) Skupščinski sklep iz prvega odstavka tega člena je veljaven, 
če ga sprejme najmanj 51% vseh delničarjev družbe. 

(4) Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu iz 
prvega odstavka tega člena, lahko od družbe zahteva, da ta 
prevzame njegove delnice proti plačilu primerne denarne 
odpravnine.To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni.udeležil, 
če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če 
skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na 
skupščini ni bil pravilno objavljen. 

Družba mora denarno odpravnino ponuditi z izjavo prek zapisnika 
skupščine. 

(5) V kolikor se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, znesek denarne odpravnine za posamezno 
delnico ne sme biti manjši od najvišje tržne vrednosti teh delnic v 
sedmih dneh pred izplačilom denarne odpravnine. V kolikor se z 
delnicami družbe ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, določi znesek primerne denarne odpravnine revizor, ki 
ga zaradi preveritve primernosti denarne odpravnine imenuje 
družba. Če ponujena denarna odpravnina, ki jo določi revizor ni 
primerna, lahko vsak izstopajoči delničar predlaga, da sodišče 
določi primerno odpravnino. 

(6) Denarna odpravnina iz prejšnjega odstavka se mora izplačati 
delničarjem najkasneje v 3 mesecih od veljavnosti sprejetega 
skupščinskega sklepa iz prvega odstavka tega člena. 

(7) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za družbe iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona, če je agencija v roku iz desetega 
odstavka 25. člena tega zakona izdala delničarju, ki ima več kot 
1% delež v kapitalu te družbe oziroma ponudniku, ugotovitveno 
odločbo o uspešnosti ponudbe za odkup iz dvanajstega odstavka 
25. člena tega zakona, na podlagi katere je takšen delničar družbe 
oziroma ponudnik pridobil najmanj 51% vseh delnic delničarjev 
družbe ki imajo, vsak od njih, na dan pričetka ugotavljanja 
izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, 
manj kot 1% delež v kapitalu družbe. 

Ponudba za odkup 
25. člen 

(1) Delničar, ki ima več kot 1% delež v kapitalu družbe iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona ali v.eč takšnih delničarjev, mora, 
v kolikor ima namero dati ponudbo za odkup delnic družbe od 
delničarjev, ki imajo, vsak od njih, na dan pričetka ugotavljanja 
izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, 
manj kot 1% delež v kapitalu družbe, to namero javno objaviti. 

(2) O svoji nameri za ponudbo za odkup delnic mora delničar 
družbe oziroma ponudnik obvestiti agencijo, upravo družbe - 
izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup ter organ, pristojen za varstvo konkurence, pri čemer se 
smiselno uporabljajo določbe ZPre. O svoji nameri za ponudbo 
za odkup delnic mora delničar družbe oziroma ponudnik pisno 
obvestiti tudi vsakega delničarja družbe, ki ima na dan pričetka 
ugotavljanja izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 6. člena 
tega zakona, manj kot 1% delež v kapitalu družbe. 

(3) Za ponudbo za odkup delnic iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe ZPre, v kolikor ni v tem zakonu 
drugače določeno. 

(4) Delničar družbe oziroma ponudnik mora v ponudbi za odkup 
ponuditi izplačilo cene delnice samo v denarju, pri čemer se kot 
cena delnice določi zadnja tržna cena te delnice pred objavo 
ponudbe za odkup oziroma najvišja cena, po kateri je delničar 

družbe, ki je dal ponudbo za odkup oziroma ponudnik, v 0 in 
6 mesecev pred objavo ponudbe za odkup pridobil te de 
sicer najvišja od obeh cen. 

(5) V kolikor se z delnicami družbe iz prvega odstavka 3 
tega zakona ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih p P ^ 
določi primerno ceno delnice v ponudbi za odkup revizor, i U ^ 
ta namen imenuje družba. Revizor pri določitvi primerne 
med drugim upošteva knjigovodsko vrednost delnice ter i ^ 
ceno, po kateri je delničar družbe, ki je dal ponudbo za 
oziroma ponudnik, v obdobju 6 mesecev pred objavo P 
za odkup pridobil te delnice. Če cena delnice, ki jo določi 
ni primerna, lahko vsak delničar, ki mu je bila izstavljena po 
za odkup delnic, predlaga, da sodišče določi primerno 
delnice. 

(6) Ponudbo za odkup da vsak delničar iz prvega odstavka^fl^ 
člena, razen če se takšni delničarji sporazumejo, da bo dal P° 
za odkup le eden izmed njih. 

(7) Ponudnik lahko odstopi od namere za ponudbo za oclkl^na 
če je razlog za odstop od ponudbe za odkup konkur 
ponudba dana v skladu z 8. poglavjem ZPre, in se konl'0bjavi 
ponudbi za odkup ponudi izplačilo cene samo v denarju P° 
prospekta za odkup do izteka roka za sprejem ponudbe 
ponudnik, če je to predvideno v prospektu za odkup, P 
ponudbo za odkup oziroma odstopi od pogodbe, ki je bila sk e ^ 
s sprejemom takšne ponudbe le v primeru če druga ose 
konkurenčno ponudbo v skladu z 8. poglavjem ZPre. 

(8) Ponudba za odkup je potrebna tudi v primeru, ko je os®tl^u z 
podlagi ponudbe za odkup oziroma ponudb za odkup v s <■ 
ZPre že pridobila najmanj 45% vrednostnih papirjev iz drug 
odstavka 4. člena ZPre. 

(9) Ponudba za odkup iz prvega odstavka tega člena je uSP®be 
če delničar družbe oziroma ponudnik na podlagi te P°n ^ 
pridobi najmanj 51% vseh delnic delničarjev družbe ki imaio. ^ 
od njih, na dan pričetka ugotavljanja izpolnjevanja kriteril ^ 
prvega odstavka 6. člena tega zakona, manj kot 1% ° 
kapitalu družbe. 

(10) Rok za sprejem ponudbe za odkup delnic, na podlagi k®l®jC 
delničar oziroma ponudnik pridobi najmanj 51% vseli ^ 
delničarjev družbe ki imajo, vsak od njih, na dan PrlC.|e|ia 
ugotavljanja izpolnjevanja kriterijev iz prvega odstavka 6. 
tega zakona, manj kot 1% delež v kapitalu družbe, je najkas ^ 
v 3 mesecih po dnevu pričetka ugotavljanja izpolnjevanj 
kriterijev. 

<11) Ponudnik mora najkasneje tretji delovni dan po izteku 
za sprejem ponudbe za odkup objaviti, koliko imetnikov je spr

gska 
ponudbo za odkup, z navedbo odstotka od skupnega zn 
izdaje vrednostnih papirjev, na katere se je ponudba za o 
nanašala ter z navedbo ali je ponudba za odkup uspela. Nave 
podatke mora ponudnik posredovati agenciji, organu, pristol' 
za varstvo konkurence ter klirinško depotni družbi najkas 
tretji delovni dan po izteku navedenega roka. 

(12) Na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka izda a9en
gga 

najkasneje v sedmih dneh po prejemu podatkov iz prejsni ^ 
odstavka ugotovitveno odločbo, da je ponudba za odkup u®P 
oziroma ugotovitveno odločbo o neuspešnosti ponudbe za o 

(13) V kolikor delnice družbe iz prvega odstavka 3. člena '®^0 
zakona niso vpisane v register vrednostnih papirjev pri klirin ter 
depotni družbi, jih mora izdajatelj vpisati v navedeni reci1 

najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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Zastaranje 
26. člen 

Očetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03; 

kii'h n'em beseclilu: zp'1) postopek o prekršku za prekrške, 
l(0 

d°loča ta zakon, ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, 
le bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, 

°ine9a za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z 
Se 

m Pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa 
Postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več 

štor''3'' nada'ieva,i P° Pre,e^u štirih let od dneva, ko je bil prekršek 

Globe 
27. člen 

|1j ®'°be, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe ZP- 
rekajo kot denarne kazni, in sicer za: 

Prekršek iz 22. člena zakona: 
Pravni osebi v razponu od 1.000.000 do 10.000.000 
tolarjev; 
odgovorni osebi pravne osebe v razponu od 50.000 do 
500.000 tolarjev; 
posamezniku v razponu od 50.000 do 200.000 tolarjev; 

2. Prekršek iz 23. člena zakona: 
pravni osebi v razponu od 10.000.000 do 30.000.000 
tolarjev; 
odgovorni osebi pravne osebe v razponu od 250.000 do 
2.000.000 tolarjev; 
posamezniku v razponu od 150.000 do 1.000.000 tolarjev. 

Začetek uporabe posameznih določb zakona 
28. člen 

p' Pružbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona pričnejo 
• lc ugotavljati izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka 6. člena 
J® 2akona naslednji dan po preteku prvih šestih mesecev, šteto 

đne uveljavitve tega zakona. 

(2) Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe 
ZP-1 v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni, in sicer 
za prekrške iz 21. člena tega zakona, ki pomenijo lažje kršitve, v 
razponu, ki ga določa drugi odstavek 25. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 25/83, 36/83-popr„42/85, 2/86-popr„ 47/87 in 
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,13/93,66/93, 39/96-Odločba US, 
61/96-Odločba US, 35/97, 45/97-Sklep US, 73/97-odl US. 87/97, 
73/98, 31/00 ZP-L, 33/OO-Odločba US, in 24/01,110/02 ZDT-B, 7/ 
03 ZP-1; v nadaljnjem besedilu: ZP), za prekrške iz 22. člena tega 
zakona, ki pomenijo hujše kršitve, pa v razponu, ki ga določa 
tretji odstavek 25. člena ZP. 

(3) Do začetka uporabe ZP-1 postopek o prekršku za prekrške, 
ki jih določa ta zakon, ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, 
ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, 
pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z 
vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa 
se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več 
začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od dneva, ko je bil prekršek 
storjen. 

Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb in 
uveljavitev tega zakona 

29. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 237. člena ZISDU-1 se za 
preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb tudi po uveljavitvi 
tega zakona uporabljajo določbe ZISDU in ZPSPID 

Izdaja predpisov 
30. člen 

Predpise, za katere ta zakon določa, da jih predpiše Agencija, 
mora Agencija izdati najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Uveljavitev zakona 
31. člen 

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in velja 5 let. 
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7. OBRAZLOŽITEV 

1. TEMELJNE DOLOČBE (1. in 2. člen) 

V 1. členu predloga zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih 
investicijskih družb je na kratko opredeljena vsebina zakona, to 
je: ureditev statusa rednih delniških družbah, ki so že ali bodo 
nastale iz pooblaščenih investicijskih družb ter njihovih pravnih 
naslednic, nadzor njihovega poslovanja, posebne pravice 
manjšinskih delničarjev teh družb, obveznosti teh družb v zvezi 
s poročanjem o svojem poslovanju in njihove obveznosti v 
primeru, ko so izpolnjeni določeni pogoji oziroma kriteriji, na podlagi 
katerih nastane obveznost znižanja tržnega finančnega 
premoženja oziroma obveznost oddelitve takšne družbe s 
prenosom njenega tržnega finančnega premoženja in dodatnih 
likvidnih sredstev v novo investicijsko družbo, postopki za 
oddelitev teh družb in postopki preoblikovanja investicijskih družb, 
nastalih po tem zakonu, v vzajemni sklad. V temeljnih določbah 
so v 2. členu razložene v zakonu uporabljene kratice in pojmi. 

2. DRUŽBA - PRAVNA NASLEDNICA 
POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE (3. do 
5. člen) 

V tem poglavju 3. člen najprej definira družbo, ki je pravna 
naslednica pooblaščene investicijske družbe, pri čemer zakon 
sledi celotnemu ali delnemu univerzalnemu pravnemu nasledstvu 
teh družb. 

V 4. členu je določena obveznost, da imajo družbe, ki so pravne 
naslednice PID status javne družbe, katere delnice morajo biti 
uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev. V primeru, da 
delnice niso uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev, je 
uprava družbe dolžna izvesti vse postopke in aktivnosti potrebne 
za uvrstite delnic na organiziran trg in sicer v roku šestih mesecev 
od uveljavitve tega zakona. Takšna ureditev zagotavlja 
preglednost poslovanja teh družb, ki so kot javne družbe po 
ZTVP-1 obvezane objavljati poročila o svojem poslovanju in vseh 
pomembnih dogodkih. Status javne družbe takšni družbi ne more 
ugasniti s statusnim preoblikovanjem kot je na primer pripojitvijo k 
nejavni družbi, zaradi slabšega položaja delničarjev v slednjem 
primeru. 

V S. členu je zaradi pomembnosti odločitev, v zvezi z večino, 
potrebno za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi 
sedeža družbe in sklepa o statusnem preoblikovanju družbe iz 
prvega odstavka 3. člena zakona, ne glede na določbe ZGD, 
predpisana večina, ki obsega najmanj treh četrtin osnovnega 
kapitala družbe. Tudi ZGD na več mestih določa absolutno 
kapitalsko večino, kot npr. za preoblikovanje delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo v 542. členu, kjer je za veljavnost 
sklepa o preoblikovanju potrebna večina, ki obsega devet desetin 
osnovnega kapitala. Enaka večina velja v 54. členu ZTVP-1, torej 
pri odločitvi javne delniške družbe, da se njene delnice umaknejo 
z organiziranega trga. ZGD v nekaterih svojih določbah za sprejem 
izrecno določenih sklepov zahteva posamezne okvirne potrebne 
večine, ki jih delniška družba nato sama določi v svojem statutu. 
Tako je npr. po določbi 306. člena ZGD za sprejem skupščinskega 
sklepa o spremembi statuta potrebna večina najmanj treh četrtin 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pri čemer lahko 
statut določi drugačno kapitalsko večino, vendar ne manj kot 
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Tudi po 
določbi .309. člena ZGD se o povečanju osnovnega kapitala z 
vložki odloča z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala, če s statutom ni določena 
drugačna kapitalska večina. Za izdajo prednostih delnic brez 

glasovalne pravice pa lahko statut določi le višjo kapitalsko v 0 
Nadalje je npr. po določbi 319. člena ZGD za veljavnost s 
pogojnem povečanju osnovnega kapitala potrebna večina n 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi a 

čemer lahko statut določa tudi višjo kapitalsko ve®n0\,eD3 o 
ureditev v zvezi z večino, potrebno za veljavnost s _ 
zmanjšanju osnovnega kapitala je predpisana tudi v d°l°c ■ 
člena ZGD ali v 371. členu ZGD za sklep o odločanju o P'en 

družbe. 

Korporacijsko pravno je torej potrebno večino možno Pre^oSi 
v zakonu v različnih razponih, pri čemer se; glede na pomeni 
nekaterih odločitev za delniško družbo; spodnja ali zg°'r!a ^ (a 
potrebne večine lahko predpišeta z zakonom, lahko Pa 

giblje v predpisanem razponu, odvisnem od vsakokratne ur 
v statutih posameznih delniških družb, kar mora zakon ' 
določiti. 

3. PRENOS PREMOŽENJA V NOVO INVESTICIJS*0 

DRUŽBO (6. do 12. člen) 

To poglavje ureja kriterije za prenos premoženja v n°.^Q 
investicijsko družbo, postopek Oddelitve družbe z ustano 
nove investicijske družbe ter ustanovitev in poslovanje 
družbe. 

6. člen določa dva kriterija oziroma dva pragova, ki sta 
za to, da se začne postopek oddelitve in sicer: povprečno vre ^ 
tržnega finančnega premoženja in dodatnih likvidnih sre .^i 
povprečni vrednosti vseh finančnih sredstev družbe. 1 

povprečno vrednost finančnih prihodkov, ki izvirajo iz ,rz 

finančnega premoženja in dodatnih likvidnih sredstev v povp 
vrednosti vseh prihodkov družbe. 

V kolikor družba, ki je pravna naslednica PID izpolnjuje nave^0yi 
kriterije, se mora oddeliti v novo investicijsko družbo, ki se ust ^ 
v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 533. a člena Z<->< ■ 
prenosom celotnega tržnega finančnega premoženja m d°'" ^ 
likvidnih' sredstev ter pravic in obveznosti prenosne ^ruZ

lefjji 
zvezi s tem premoženjem oziroma sredstvi. Navedeni *" e 
sledijo namenu ZISDU, ki je pogojeval preoblikovanje PID v/ :n 
delniške družbe z omejevanjem tržnih vrednostnih pap""/6' 
likvidnih sredstev PID, ki so bile predmet takšnega preobM<oV3 

V zvezi s prvim kriterijem za pričetek postopka oddelitve.s'C(f1 
če povprečna vrednost tržnega finančnega premožen ^ 
dodatnih likvidnih sredstev preseže 5% povprečne vrednostiv 

finančnih sredstev družbe, je potrebno poudariti naslednje- 
p P® Po 143. a členu ZISDU je eden od kriterijev za preoblikovane ^ 

v RDD največ 2% vseh naložb v tržne vrednostne pap"? ^ 
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev. To ie ,g 
vzeto kot osnova za določitev kriterija 5%, dodatno pa f 
upoštevalo tudi rok dospelosti, daljši od šest mesecev in tefla 

ki izhajajo iz tržnih vrednostnih papirjev. 

Iz simulacije in izračunov na podlagi letnih poročil neka 
RDD preoblikovanih PID je razvidna ustreznost zgornjega k'lie 

7. člen opredeljuje način ugotavljanja in izpolnjevanja t<n<e"^ef 
navedenih v 6. členu, pravilnost ugotavljanja izpolnjevana } 
kriterijev s strani družbe ter pravilnost in pravočasnost nien # 
poročanja nadzornemu svetu družbe in Agenciji. Izpolnjen 
kriterijev iz prvega odstavka 6. člena, pravilnost ugota^la 
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Prg nievania teh kriterijev s strani družbe oziroma izračuna, ter 
oD 

Vočasnost poročanja pregleda pooblaščen revizor pri 
Ovijanju letne revizije družbe. 

"/ 
Odrt so ^ločene izjeme od prvega odstavka 6. člena zakona. elite v družbe-pravne naslednice PID tako ni obligatorna v 
r. 

er'h, ko se zadosti namenu zakona, to je omejevanju 
ffoo n'^ naložb teh družb v tržno finančno premoženje in 
doio'na likv'dna sredstva (znižanje takšnih naložb pod zakonsko 
taci CS"e kr,teriie). 1(0 vrednost premoženja, ki bi bilo predmet ni 
Dnm S,na za oblikovanje vzajemnega sklada po ZISDU-1 in v 
l 

eru ko se delničarji na skupščini odločijo o umiku delnic družbe r3sniziranega trga 

1/ fem 
ng Poglavju so določena tudi ravnanja družbe - pravne 
dri -? ce oziroma njene uprave, po tem ko se ugotovi, da 
ar 

a Spolnjuje kriterije za oddelitev družbe v novo investicijsko 
°° (9. člen - 11. člen) in ravnanja nadzornega sveta družbe 

<]°l0^
a Agencije v kolikor družba ne ravna v skladu z zakonskimi 

*ya9i določbe 9. člena zakona mora uprava družbe iz prvega 
, a«a 3. člena tega zakona, v primeru, da ugotovi, da družba 
ia 

nluie kriterije iz prvega odstavka 6. člena zakona, t. j. pogoje 
,ak°^"ev, sklicati skupščino delničarjev, na kateri se delničarji 
Sr 

ne družbe odločijo bodisi o znižanju dodatnih likvidnih s'ev in naložb v tržno finančno premoženje, oddelitvi družbe 

dru '1° 'nvesticijsko družbo in sprejemu statuta nove investicijske 8 aH o umiku delnic družbe z organiziranega trga. 

^eva zagotovitev udeležbe na skupščini, je v zakonu 
det C.6no' da mora družba ob sklicu skupščine poslati vsakemu 
jen

nicariu pisno vabilo na skupščino. Namen navedene določbe 
(jg 

eclvsem zagotoviti varstvo manjšinskih delničarjev na ta način, 
Q. So osebno obveščeni o sklicu skupščine. Tabela 5 iz 

"a a?lo*',ve ocene stanja prikazuje, da je na skupščinah družb, 
in 

al&rih se je sklepalo o preoblikovanju pooblaščenih 
gla St'°'isk'h družb v redne delniške družbe, bilo udeleženo in ovalo, kljub razpršenosti lastništva, le nekaj delničarjev, 
ort/6 cel° samo eden. Dejstvo, da so bile tako pomembne 
%ih>Ve' kot ie odl°čitev 0 statusnem preoblikovanju, sprejete 

Pnsotnosti tako malega števila delničarjev na skupščini, 
p ®'° na to, da malih delničarjev na teh skupščinah ni bilo, 
reš fVSem 'z razlo9a ker zanie niso vedeli. V tem členu predlagana 
flo/ eV 0 obveznem pošiljanju vabil vsem delničarjem je glede na 
lj( 

0c^° 283. člena ZGD o sklicu skupščine specialnejša ureditev, 
Cof6 Zarad' nizove zaščite neposredno uporablja ne glede na 
/»o sedme alineje prvega odstavka 184. člena ZGD, po kateri 
onr

a sla,ut določati obliko in način objav, pomembnih za družbo 0rna delničarje. Tudi po sedanji praksi poslovanja delniških 
b neznana rešitev o tem, da se delničarje na skupščino 

c'/e '
S p'smom. vključno s pošiljanjem vabil. ZGD namreč v 287. 

On "h Ce'° nala9a upravi delniške družbe, da mora v dvanajstih 
id - 0 objavi sklica skupščine finančnim organizacijam in 
Ure 

Zer>lern delničarjev, ki so na zadnji skupščini za delničarje 
^ičevali glasovalne pravice ali ki so zahtevali poročilo, 
do/ r°C"' skl'° skupščine, objavo dnevnega reda in predloge 
Sl"!čariev, vključno z delničarjevim imenom ter utemeljitvijo in 

'ščem uprave. 

Oof0-0 Za sPrejem vsakega od naštetih skupščinskih sklepov 
qj °Ca v četrtem odstavku 9. člena tudi potrebno večino, ki je 

"e na pomembnost odločitve različno določena (glej 
Možitev k 5. členu). 

°r«°i°čbi šestega odstavka 9. člena je določena domneva o 
Sr 

e'e,iu sklepa o oddelitvi družbe s prenosom dodatnih likvidnih 
0b^>ev in tržnega finančnega premoženja ter pravic in 

e*nosti povezanih s tem premoženjem oziroma sredstvi, v 

novo investicijsko družbo, ustanovljeno zaradi takšne oddelitve, 
z namenom preoblikovanja tako naštale investicijske družbe v 
vzajemni sklad. Tako določene domneve so v pravu povsem 
poznan institut, ki ni nedopusten, pri čemer stopi domneva v 
veljavo vedno šele po tem, ko stranka, ki ji je domneva namenjena, 
ni izkoristila svoje v zakonu določene pravice oziroma avtonomije 
Pravne domneve so še posebej pogoste v procesnem pravu, 
kjer jih poznamo tudi kot institut »molka organa-, k/er šteje, da se 
neko procesno dejanje zgodi, po preteku roka za uveljavitev 
pravice, ki je stranka, pa tudi, obratno državni organ, ali nosilec 
javnih pooblastil, ni izkoristil/a. 

Če torej delničarji na skupščini ne sprejmejo sklepa o znižanju 
naložb in sredstev oziroma o umiku delnic s trga, se šteje za 
sprejetega sklep o oddelitvi družbe s prenosom dodatnih likvidnih 
sredstev in tržnega finančnega premoženja in pravic in obveznosti, 
povezanih s tem premoženjem oziroma sredstvi, v novo 
investicijsko družbo, ustanovljeno zaradi takšne oddelitve, z 
namenom preoblikovanja tako nastale družbe v vzajemni sklad. 

10. člen določa, da je družba, pravna naslednica PID dolžna 
poročati Agenciji o znižanju tržnega finančnega premoženja in 
dodatnih likvidnih sredstev. 

V 11. členu je določen in opredeljen postopek oddelitve družbe - 
pravne naslednice PID z ustanovitvijo nove investicijske družbe. 
Družba - pravna naslednica PID mora izvršiti postopke za 
oddelitev družbe s prenosom premoženja, ki ohranja kapitalska 
razmerja in obveščati delničarje, javnost in Agencijo o aktivnostih 
v postopku oddelitve družbe ter opraviti vse posle, ki so potrebni, 
da družba za upravljanje, s katero sklene pogodbo o upravljanju 
nove investicijske družbe ustanovljene z oddelitvijo. izpelje 
postopek ustanovitve te družbe. 

Postopke ustanovitve nove investicijske družbe nastale z 
oddelitvijo družbe ■ pravne naslednice PID, je zavezana v imenu 
in za račun ustanoviteljev, izpeljati družba za upravljanje, ki bo 
tudi upravljala ustanovljeno družbo, skladno z določbami ZISDU- 
1 in jo preoblikovala v vzajemni sklad. 

V 12. členu je določen način ustanovitve in poslovanja investicijske 
družbe. Tako se za ustanovitev nove investicijske družbe nastale 
z oddelitvijo družbe-pravne naslednice PID se smiselno uporabljajo 
določbe ZISDU-1, za njihovo poslovanje pa veljajo določbe ZISDU- 
1, v kolikor ni v tem zakonu drugače določeno. Zakon v tem členu 
dodatno oziroma drugače glede na določbe ZISDU-1 ureja 
ustanovitev in uskladitev poslovanja teh investicijskih družb z 
določbami ZISDU-1. Tako je investicijska družba po tem zakonu 
zaradi načina ustanovitve lahko ustanovljena samo po postopku 
sočasne ustanovitve delniške družbe skladno z določbami ZGD. 
in sicer tako, da ustanovitelji, ki so delničarji redne delniške družbe- 
pravne naslednice PID, ki se oddeli v novo investicijsko družbo, 
sprejmejo statut. Zaradi ohranjanja kapitalskih razmerij morajo 
biti delničarji redne delniške družbe - pravne naslednice PID 
udeleženi v novi investicijski družbi, ustanovljeni z oddelitvijo 
pravne naslednice PID, v enakih kapitalskih razmerjih kot so bili 
udeleženi v družbi, ki je predmet oddelitve, pri čemer /e zakonsko 
določen najnižji znesek osnovnega kapitala novo ustanovljene 
investicijske družbe v višini, kot jo določa ZISDU-1 za najnižji 
znesek čiste vrednosti premoženja vzajemnega sktada, v 
katerega se bo preoblikovala takšna investicijska družba. 

Pred vpisom delnic novo ustanovljene investicijske družbe mora 
družba, ki bo upravljala investicijsko družbo pridobiti dovoljen/e 
Agencije za njeno upravljanje, po pridobitvi navedenega dovoljen/a 
pa mora družba za upravljanje, zaradi lažjega preoblikovanja v 
vzajemni sklad, takoj pričeti usklajevati naložbe investicijske 
družbe določbam ZISDU-1 o naložbah vzajemnih skladov. 
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4. PREOBLIKOVANJE INVESTICIJSKE DRUŽBE V 
VZAJEMNI SKLAD IN UPRAVLJANJE 
VZAJEMNEGA SKLADA (13. do 15. člen) 

V tem poglavju je urejen postopek preoblikovanja investicijske 
družbe v vzajemni sklad, pridobitev dovoljenja za upravljanje 
takšnega sklada ter uskladitev vzajemnega sklada z določbami 
ZISDU-1. ki veljajo za vzajemne sklade. 

V 13. členu je določeno, da se mora investicijska družba, ki se 
ustanovi zaradi oddelitve družbe - pravne naslednice PID s 
prenosom njenega tržnega finančnega premoženja in dodatnih 
likvidnih sredstev, v 6 mesecih po vpisu ustanovitve v sodni 
register v celoti preoblikovati v vzajemni sklad, pri čemer se za 
preoblikovanje smiselno uporabljajo določbe 192. člena ZISDU-1. 
Po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad 
investicijska družba preneha brez posebnega postopka likvidacije, 
in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni register. Takšna rešitev sledi 
ureditvi iz drugega odstavka 192. člena ZISDU-1, o prenehanju 
investicijske družbe po preoblikovanju le-te s prenosom njenih 
sredstev in obveznosti v vzajemni sklad. 

Po določbi 14. člena mora družba za upravljanje, ki je upravljala 
novo ustanovljeno investicijsko družbo pred začetkom 
sprejemanja vplačil in izplačil enot premoženja vzajemnega sklada 
pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za njegovo 
upravljanje. 

15. člen določa ravnanja družbe za upravljanje, ki ima dovoljenje 
za upravljanje vzajemnega sklada nastalega iz investicijske 
družbe po tem zakonu, v zvezi z uskladitvijo naložb in poslovanja 
vzajemnega sklada z določbami ZISDU-1. Tako mora družba za 
upravljanje takoj po pridobitvi dovoljenja Agencije za upravljanje 
tega vzajemnega sklada, pričeti z usklajevanjem njegovih naložb 
in jih najkasneje v roku 6 mesecev po oblikovanju vzajemnega 
sklada v celoti uskladiti z določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, sprejeti pravila upravljanja vzajemnega sklada, 
s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za 
vzajemni sklad, pripraviti prospekt in izvleček prospekta. 
Uskladitev naložb vzajemnega sklada mora pregledati revizor, ki 
izdela poročilo o usklajenosti naložb vzajemnega sklada z 
določbami ZISDU-1. Vzajemni sklad se šteje za usklajenega z 
določbami ZISDU-1 ko Agencija izdajo odločbo, s katero ugotovi, 
da so poslovanje in naložbe vzajemnega sklada usklajene z 
določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki 
veljajo za vzajemni sklad. 

5. POSEBNE DOLOČBE GLEDE NA ZPre (16. do 17. 
člen) 

V tem poglavju je urejeno razmerje med predlaganim zakonom in 
Zakonom o prevzemih. 

V 16. členu je; glede na ZPre; drugače določena obveznost 
delničarja družbe - pravne naslednice PID izstaviti ponudbo za 
odkup, in sicer pri deležu vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo 15 
% glasovalno pravico družbe pravne naslednice PID. Prag, ki 
sproži obveznost dati ponudbo za odkup, se uveljavlja na dan 
uveljavitve tega zakona. 

V primeru ko pridobitelj teh vrednostnih papirjev ravna v nasprotju 
z zakonskimi določili, torej ne izstavi ponudbe za odkup pri 
zakonsko določenem pragu, je kot sankcija določena prepoved 
uresničevanja glasovalnih pravic iz protipravno pridobljenih delnic 
ter prištetje teh glasovalnih pravic drugim delničarjem družbe. 

V 17. členu je, glede na ZPre, drugače določen nastanek pravice 
manjšinjskih delničarjev, da zahtevajo imenovanje posebnega 

revizorja za revizijo ustanovitve nove investicijske druz ■ 
nastane z oddelitvijo pravne naslednice PID. Tako, ne 9 . g.a 
določbe ZPre imenuje sodišče posebnega oziroma izre 
revizorja na predlog najmanj deset delničarjev družbe - " ^gve 
naslednice PID oziroma najmanj desetih delničarjev ^ 
investicijske družbe, kadar gre za preveritev ustanovi ^ 
postopkov oziroma na predlog delničarjev družbe -P 
naslednice PID oziroma nove investicijske družbe, katerih 
delež znaša najmanj dva odstotka osnovnega kapitala ° 
če ti dokažejo, da so bili imetniki delnic vsaj pred dnem v a 
predloga sodišču o imenovanju posebnega oziroma izre ^ 
revizorja. Nižji prag, je glede na določbe ZPre določen zato. 
prag, kot ga določa ZPre, t. j. najmanj ena desetina osno ^ 
kapitala ali nominalni znesek 100 milijonov tolarjev, bilo P" ^ 
izraziti razdrobljenosti lastništva, kot je to pri družbah - P v 
naslednicah PID, ki je posledica certifikatske privatizacijei ^ ^ 
praksi nemogoče doseči. Postopek preoblikovanja P<u 

potekal po določbah ZISDU in ZSPID, družbe - pravne na ^gn z 
PID, pa so nove družbe, katerih preoblikovanje določa ta za ^ 
vsemi njegovimi posebnostmi, pri čemer je tudi iz razloga v ^ 
manjšinskih delničarjev, v razmerju do ureditve v ZPre v z ^ 
izredno in posebno revizijo, potrebna drugačna uredi ® ■ .. 
postopki preoblikovanj pidov kažejo na to, da manjšinjski de ^ 
o preoblikovanjih niso glasovali, saj za sklice skupščin. I .. 
ZGD predpisani ureditvi, največkrat sploh niso vedeli, 
certifikatskega načina lastninjenja gre v Sloveniji za P°Pu. gfiu 
velikega števila delničarjev, od katerih je pretežni del na po 
korporacijskoga prava povsem neukih strank- Na 
zakonodajalca je, posebno ob upoštevanju nekaterih iz 
dosedanje prakse, da v kar največji možni meri približa ozi 
oblikuje določbe zakona tako, da ima mali delničar svoje Pra « 
ki izhajajo iz njegovega »imetništva« delnic možnost čim ^ 
učinkovito in transparentno uresničiti. Predlagana določb • 
lahko deset delničarjev zahteva postopek preveritve ustano^ 
postopkov s pomočjo posebne in izredne revizije sluzi 
namenu. 

6. POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE (18- d° 
19. člen) 

V tem poglavju so urejena letna, polletna in mesečna poročite' 
revidiranje letnih poročil. 

V18. členu zakona je določeno, da se za družbo iz prvega odstav^ 
3. člena zakona smiselno uporabljajo določbe 85. člena Zlo ^ 
ter določbe prvega in tretjega odstavka 88. člena ZISD 
letnih, polletnih in mesečnih poročilih investicijskih skladov. 

V 19. členu pa je določeno, da se za revidiranje letnega Por°jjgj0 
družbe iz prvega odstavka 3. člena zakona smiselno upora I 
določbe 90. člena ZISDU-11, pri čemer revizor pregleduje in P° 
o spoštovanju določb tega zakona. 

7. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA (20. do 
člen) 

V poglavju o nadzoru nad izvajanjem tega zakona ie' * 
gospodarske subjekte, ki so izšli iz' procesa lastnins 
preoblikovanja, t. j. družbe - pravne naslednice PID. predP 
glede izvajanja zakonitega poslovanja, poseben režim na f ^u- 
primerljiv z nadzorom, določenem na celotnem finančnem sis 

20. člen zakon določa obveznost družbe - pravne /las/ec^ 
PID, da organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne Ml y 
poslovno dokumentacijo in druge poslovne listine, tako. « 
možno kadarkoli preveriti, ali družba posluje v skladu z doloc 
tega zakona. 
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9i odstavek 20. člena predloga zakona določa, da nadzor nad 
zbami - pravnimi naslednicami PID opravlja Agencija za trg 
kostnih papirjev. Opredeljen je tudi namen nadzora: ta se 

nj3vlja z namenom preverjanja, ali družba, ki je pravna 

lega 

1niča pooblaščene investicijske družbe spoštuje določbe 
Zatona. 

I'(p 
kot ^enu so predvideni urejeni vsi instrumenti nadzora, tako 
I le ,0 urejeno tudi na drugih segmentih trga vrednostnih papirjev, 

dru"^ P° dol°čbah ZTVP-1 ali določbah ZISDU-1, pa tudi na 
a(. ^ Področjih finančnega sistema, t. j. področju zavarovalništva 
Vr °a Področju bančništva. Tako opravlja Agencija za trg 
postnih papirjev redni, t. j. nadzor z zbiranjem, s spremljanjem 
nari6Ver'aniem Poroc"''ln obvestil omenjene družbe, in izredni 2or' t. j. opravlja preglede poslovanja teh družb. Tako redni, 
Sg '*redni nadzor lahko privedeta do izreka ukrepov nadzora, ki 
to-čni. glede na težo ugotovljene, obravnavane in dokazane 
?/<jn ^,em Pr'meru zakon vsebuje napotitveno določbo 8. 3. 1. 
f^L ' ki se na več mestih sklicuje na ureditev v ZTVP-1, 

da je tudi v segmentu sankcioniranja zagotovljena enaka 
vseh pravnih subjektov na področju finančnega 

err>3. Šele tedaj, ko in če družba ne ravna skladno z odredbo 
kr?

Prav' kršitve, ki jo izda Agencija oziroma, če ponavljajoče 
prt' "olžn°sti. ki so ji s tem zakonom predpisane, je Agencija s,°jna poslužiti se dodatnih ukrepov nadzora. 

Jav dejstvo namreč, da neka družba ne ravna skladno z odredbo 
2ak*Prav' kršitve ali sistematično in ponavljajoče krši določbe ■ °na, kaže na to, da njena uprava ne opravlja svoje osnovne 

tinr6' ^10 'ma sklaclno z določbo 246. člena ZGD, t. j. ne vodi *be v dobro družbe, torej skladno s predpisanimi zakonskimi 
vilj. Zakon zato v takem primeru pooblašča Agencijo, da izda 
°cbo o imenovanju izredne uprave delniške družbe oziroma 
bornemu svetu družbe z odredbo naloži, da jo odpokliče. 

a
9Jn°iia za trg vrednostnih papirjev torej le v zakonu izrecno 

°čenih primerih, v dobro pravne osebe in varstva in zaščite 
™> delničarjev sankcionira le personalni del oziroma substrat aWie osebe, t. j. upravo, ne pa tudi stvarnega substrata, t. j. 

Pr3vn, e osebe same. 

0Pravljanje nadzora, za letna nadomestila za opravljanje 
Se in za nadomestilo stroškov postopka nadzora Agenciji 
0 Po določbi petega odstavka 20. člena smiselno uporabljajo 
. °cbe poglavja ZISDU-1. S to rešitvijo se zagotavlja enakost 
v udeležencev na trgu, saj se enaka rešitev predvideva tudi 
predlogu sprememb in dopolnitev zakona o trgu vrednostnih 
Pirjev za javne družbe. 

\/ 2i 
c-/q '• členu gre za uskladitev z ZP-1, ki v drugem odstavku 45. 

"a med drugim določa, da so prekrškovni organi, ki na prvi 
opnji odločajo v hitrem postopku, tudi nosilci javnih pooblastil, ki 

ka?'a'° nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s erirni so določeni prekrški. S tem členom se Agencijo za trg 
0 Sctn°stnih papirjev pooblašča, da kot prekrškovni organ odloča 
je

Prekrških, ki so definirani v 22. in 23. členu tega zakona. Hkrati v drugem odstavku 21. člena tudi določeno, da Agencija za trg 
Bdnostnih papirjev kot prekrškovni organ odloča tudi v primerih, 

kjer je poleg globe predpisana tudi stranska sankcija. Gre za 
izpeljavo pooblastila določenega v tretjem odstavku 52. člena 
ZP-1. Tretji odstavek pomeni izpeljavo določbe 43. člena ZP-1. ki 
zakonom, ki urejajo prekrške omogoča, da za prekrške iz petega 
odstavka 17. člena ZP-1 predpišejo daljši rok za zastaranje 
postopka o prekršku, kakor je predpisan v ZP-1, vendar ne daljši 
od treh let. V predlogu zakona je tako določen 3 letni relativni 
oziroma 6 letni absolutni zastaralni rok. 

8. KAZENSKE DOLOČBE (22. do 23. člen) 

Kazenske določbe so oblikovane ob upoštevanju teže prekrška 
(lažje in hujše kršitve) in glede na subjekte, ki storijo posamezno 
vrsto kršitve (pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe ter 
posameznik) ter so usklajene z 17. členom ZP-1. 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (24. do 31. 
člen) 

Prehodne in končne določbe obsegajo: 

v 24. členu končno določbo o izjemah, v primeru katerih se v 
primeru sprejetja skupščinskega sklepa s strani najmanj 51 
odstotkov vseh delničarjev o nepotrebnosti ugotavljanja 
izpolnjevanja kriterijev, ne uporabljajo določbe iz 3. in 4. poglavja 
tega zakona za redne delniške družbe iz 3. člena tega zakona: 
sedmi odstavek določa neuporabo določb zakona v primerih 
izdane odločbe agencije o uspešnosti ponudbe za odkup: 

v 25. členu so navedene izvedbene določbe sedmega odstavka 
24. člena, s katerimi se urejajo postopek in roki ponudbe za odkup 
delnic družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona s strani 
delničarjev, ki imajo več kot 1 odstotni delež v kapitalu družbe: 

v 26. in 27. členu so določene prehodne določbe o zastaranju in 
višini denarnih kazni oziroma glob do veljavnosti ZP-1. 

v 28. členu določbo kdaj pričnejo družbe iz prvega odstavka 3. 
člena zakona, za katere se uporabljajo določbe tega zakona, 
prvič ugotavljati izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka 6. člena 
zakona (prvi odstavek), in določbe o uskladitvi z novim ZP-1 in o 
zastaralnih rokih v prehodnem obdobju do uveljavitve ZP-1 (drugi 
in tretji odstavek); 

v 29. členu zakon določa, da se preoblikovanje PID tudi po 
uveljavitvi tega zakona vrši na podlagi določb ZISDU in ZPSPID; 

v 30. členu izdajo podzakonskih predpisov iz drugega odstavka 
4. člena, drugega stavka prvega odstavka 6. člena, tretjega 
odstavka 11. člena, drugega odstavka 18. člena in četrtega 
odstavka 20. člena tega zakona, ki jih mora Agencija za trg 
vrednostnih papirjev izdati najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi 
tega zakona, in 

v 31. členu zakona določbo o začetku in času trajanja zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih 
družb - redni postopek. 
EVA: 2003-1611-0146 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

Ne pride v poštev. 

6) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare'.^La) 
Komisija ES, države članice EU, SIGMA, OECD, Univ 

Ne. 

7) Povezava z Državnim programom za prevzem Pra 

reda ES in upoštevanje roka uskladitev 
Ne. 

vneg3 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 
Ne pride v poštev. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

Ne pride v poštev. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne pride v poštev. 

Ime in priimek ter podpis Podpis minis' 
vodje pravne službe: 

Andreja Kert dr. Dušan Mr®.^er 
vodja pravne službe ml 

» 
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KLOVNA 1ELESJ 

.odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

P°ročilo 

K POROČILU O DELU IN FINANČNEM 

poslovanju fundacije za financiranje 

invalidskih in homanitarnih 

ORGANIZACIJ V REPUDLIKI SLOVENIJI 

* LETU 2003 

■EPA 1362-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilbnr c« zdramiva, delo, drutino, socialno politiko in invalide 

Številka: 412-01/96-021/41 
Ljubljana, 8.7.2004 EPA 1362-111 

Na podlagi 41. in 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot matično delovno 
telo naslednje 

k Poročilu o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2003 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 43. redni seji, dne 2.7.2004 obravnaval Poročilo o 
delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2003, ki ga je Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS na podlagi 17. člena Odloka 
o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji predložila državnemu zboru v obravnavo. 
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[ IEL0VNA TELES/ 1 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE— 

Poročilo je pripravila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji. Direktor fundacije mag. Cveto Uršič je poudaril, da je bila 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ustanovljena leta 
1998, z namenom, da sofinancira izvajanje posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij oziroma programov humanitarnih organizacij, delovanje 
invalidskih in humanitarnih organizacij ter tudi naložb v osnovna sredstva v 
invalidskih in humanitarnih organizacij. Menil je, da je fundacija tudi v letu 2003, 
tako kot prvih pet let delovanja, izvajala tisto poslanstvo, zaradi katerega je bila tudi 
ustanovljena. V fundaciji ocenjujejo, da je dosegla namen, zaradi katerega je bila 
ustanovljena. 

Na kratko je predstavil Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2003, 
ki ima poleg uvoda in sklepa še pet poglavij. Najprej je predstvaljeno delo njenih 
organov, sledijo predstavitev denarnih virov, razporeditev sredstve invalidskim in 
humanitarnim organizacijam po posameznih namenih in namenska poraba 
odbobrenih sredstev. Poročilo vsebuje tudi podroben oris notranjega nadzora 
namenske porabe sredstev v organizacijah, ki jih je FIHO sofinancirala v letu 2003. 

Povedal je, da se je vsa leta število organizacij, ki so kandidirale za sredstva in tudi 
izpolnjevale pogoje za njihovo pridobitev, povečevalo. Ravno tako se je povečevalo 
število programov, ki jih te organizacije izvajajo. Tako je bilo v letu 2003 izvedenih 
485 programov. Poudaril je, da so organizacije, katerih dejavnost je fundacija 
financirala oziroma sofinancirala, s svojim delovanjem in izvajanjem programov 
pomembno prispevale k izboljšanju socialnega položaja svojih članov oziroma 
uporabnikov in k ohranjanju doseženega položaja ter k ustvarjanju pogojev za 
kakovostno in neodvisno življenje njihovih uporabnikov. Iz notranjega nadzora je 
razvidno, da so sredstva, ki so bila organizacijam namenjena oziroma odobrena, bila 
porabljena za namene, za katere so bila tudi pridobljena. 

Na delovanje fundacije je v lanskem letu in bo še bolj v letošnjem letu vplivalo to, da 
sta bila sprejeta in sta se začela uporabljati oba temeljna zakona - Zakon o 
invalidskih in Zakon o humanitarnih organizacijah. 

Računsko sodišče je v lanskem letu opravilo revizijo poslovanja fundacije in 
ugotovilo, da je fundacija poslovala v vseh pomembnih pogledih, skladno s predpisi 
in usmeritvami. Ob tem pa je v enem delu revizijskega poročila podano mnenje s 
pridržkom, in sicer računsko sodišče je ugotovilo določene pomanjkljivosti v okviru 
meril za ocenjevanje programov sistema za poročanje izvedenih letnih programih. 
Fundacija je v zakonitem roku poslala računskemu sodišču odzivno poročilo in tudi 
sprejela spremembe aktov fundacije, pravil in pravilnika ter jih na podlagi 13. in 16. 
člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji poslala v soglasje Državnemu zboru Republike 
Slovenije. Ocenjujejo, da so s temi spremembami aktov na primeren in odgovoren 
način odgovorili na zahteve računskega sodišča oziroma na priporočilo računskega 
sodišča po spremembah. 
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V lanskem letu je državni zbor imenoval nove člane sveta fundacije, ki so po 
njegovem mnenju svoje delo opravljali odgovorno, kot tudi sama fundacija. Fundacija 
je poslovala relativno ugodno. Denarni viri za financiranje izhajajo iz Loterije 
Slovenije, približno 89% sredstev, športne loterije 4,7%, igralnic, nekaj pa tudi iz 
obresti vezanih sredstev. Fundacija je odobrila sredstva vsem tistim organizacijam, ki 
so izpolnjevale pogoje, objavljene v razpisu. Poudaril je, da iz leta v leto narašča 
število organizacij, s tem pa se tudi povečuje obseg sredstev, za katere te 
organizacije zaprosijo. Tako so invalidske organizacije za več kot polovico presegle 
sredstva, ki so bila odobrena oziroma bila na razpolago, humanitarne organizacije pa 
kar za nekajkrat. 

V nadaljevanju je poudaril, da so opravljali tudi notranji nadzor nad namensko 
porabo. V lanskem letu je bil opravljen notranji nadzor v 17 invalidskih organizacijah 
in v 40 humanitarnih organizacijah, ki so bile več ali manj vse enotne v stališču, da 
je njihovo delovanje usodno odvisno od sredstev fundacije. Na eni strani gre za to, 
da fundacija financira ključne programe v invalidskih in humanitarnih organizacijah in 
tudi naložbe. Na drugi strani pa fundacija zagotavlja stabilno poslovanje, torej 
fundacija redno mesečno odvaja in nakazuje sredstva, med tem pa te organizacije 
kandidirajo tudi na druga sredstva, ki pa jih dobivajo z velikim zamikom. Zato bi brez 
sredstev fundacije te organizacije ne mogle oziroma bi zelo težko redno izvajale 
svoje odgovorno poslanstvo. 

V zaključku je povedal, da bo fundacija tudi v letošnjem in naslednjih letih predvsem 
poskušala zagotavljati stabilne vire za financiranje dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij. Pri tem je opozoril, da bomo morali zaradi vstopa Slovenije 
v EU posebno pozornost nameniti spremembam na področju organiziranja iger na 
srečo. V pripravi je evropska direktiva o notranjem trgu na področju storitev, ki v 
enem osnutku vključuje v ta odprti trg storitve iger na srečo. Posledično se lahko 
zgodi, da se bo zmanjšal trg Loterije Slovenije in s tem bo bistveno manj denarja za 
invalidske in humanitarne organizacije. Druga prioriteta za letošnje leto pri delu 
fundacije pa je nadaljevaje na nadgradnji aktov fundacije. Ko bo državni zbor dal 
soglasje k spremembam aktov, bodo sprejeli dva notranja akta, s katerima dodatno 
dogradili kriterije in nadaljevali tudi izgradnjo sistema notranjega nadzora. 

Na koncu se je zahvalil vsem, ki so prispevali k dobremu poslovanju fundacije in 
izvajanju njenega poslanstva. 



[ IEL0VNA TELES* J 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE^ 

V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da je bila ustanovitev fundacije 
primeren in dober instrument zagotavljanja dostojnega življenja osebam z 
invalidnostjo, osebam z boleznimi, pa tudi tistim, ki se znajdejo na robu družbe 
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in jim je treba dati možnost za boljše življenje, 
za enake možnosti. Glede na dogodke v zadnjem času pa je bilo izpostvaljeno tudi 
stališče, da je potrebno poslovanje fundacije izboljšati, da bo res opravljala 
poslanstvo, ki ji je zaupano. Postavljena so bila nekatera vprašanjaj, kot npr. ali je 
bila v fundaciji opravljena kakšna analiza o izvajanju programov, kako je z 
vlaganjem v investicije, kakšen je notranji nadzor in kaj je z odpravljanjem napak, ki 
jih je ugotovilo računsko sodišče, problematika Rdečega križa Slovenije, evalvacijska 
raziskava, ki jo je opravil Inštitut z? družbene vede na Fakulteti za družbene vede, 
dejansko izvajanje posebih socialnih programov ... Izpostavljeno je bilo mnenje, da 
se sredstva ne investirajo v nepremičnine, ampak večina v programe, v storitve, ki 
neposredno dosežejo uporabnika. 

Glede sprememb aktov fundacije je bilo poudarjeno, da so le te potrebne, vendar 
verjetno ne zadostne, potrebno pa bi bilo spremeniti sam sistem upravljanja 
fundacije, ki bi bil postavljen nekoliko drugače. Dodeljujejo in nadzorujejo 
pravzaprav tisti, ki so tudi prejemniki, ki sicer delajo dobro, vendar tak sistem lahko 
hitro poraja dvome in nezaupanja. 

Na zastavljena vprašanja sta v večji meri zadovoljivo odgovorila direktor FIHO, 
mag.Cveto Uršič in predsednik Sveta FIHO, g. Janko Kušar. 

* * • 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je obravnaval Poročilo o delu in finančnem poslovanju 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 2002, ki ga je FIHO predložila državnemu zboru v obravnavo na 
podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in po končani razpravi na podlagi 
četrtega odstavka 41. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide se je seznanil s Poročilom o delu in finančnem 
poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
Republike Slovenije v letu 2003 in ga ocenjuje za ustreznega ter meni, da 
poročila ni potrebno obravnavati na seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

Svetovalka DZ: Predsednik: 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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p°Pravek naslova poročila 

Poštovani! 
\j ,v 
prejšnji številki Poročevalca št. 94, z dne 10. julija 2004, je prišlo do neljube napake, ki je nastala v naslovu 
. °cila Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 

redita. v naslovu je bil naveden napačen podatek, da gre za poroštvo za obveznosti iz kredita v znesku 200 
l°nov evrov. 

Svilen naslov se glasi: 

Po|,očilo 

ODBORA za finance in monetarno politiko k 

pRedlogu zakona o poroštvu republike 

SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 

*0 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD 

Republike Slovenije za regionalni razvoj in 

ohranjanje poseljenosti slovenskega 

podeželja pri evropski investicijski banki 

bpjsrr) 

' nujni postopek - EPA 1394 - III 

0 °eljubo napako popravljamo z objavo pravilnega naslova zgoraj navedenega Poročila in se zanjo opravičujemo. 

Hvaia 
jj d za razumevanje, 

bistvo Poročevalca 

l9iu lij 2004 .59 poročevalec, št. 95 
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p|-edlog 

DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 125. 

ČLENA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, 

1 STEČAJU IN LIKVIDACIJI (Ur.l.RS, Št. 67/93, 

31/97 in 52/99) (ORZPPSL125) 

EPA 1438-III 

DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 710-14/91-1/42 
Ljubljana, 7. 7. 2004 

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 7. 7. 2004, obravnaval predlog 
državnega svetnika Rada Krpača za sprejem avtentične razlage 125. člena zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) in na 
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta (Ur.l. RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04) 
sprejel naslednji 

SKLEP: 

Na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/92) 
in na podlagi prvega odstavka 149. člena poslovnika državnega zbora Državni svet 
Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
avtentično razlago 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. 
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99). 

Obveščam vas, da bo skladno z drugim odstavkom 219. člena poslovnika državnega 
zbora kot predstavnik državnega sveta na sejah delovnih teles državnega zbora 
sodeloval državni svetnik Rado Krpač. 

Predsednik 
Janez Sušnik, l.r. 
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DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predlog 

ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 125. ČLENA ZAKONA 0 PRISILNI 
PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI (Ur.l.RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) 

I. NASLOV ZAKONA 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) 

II. NAVEDBA ČLENA, ZA KATEREGA SE PREDLAGA AVTENTIČNA RAZLAGA 

1. Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga 
je dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, če ima 
to dejanje za posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih 
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim je prišel posamezni 
upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti upnikom), ter če je druga 
stranka, v korist katere je bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za 
dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno stanje. 

2. S pravnim dejanjem iz prvega odstavka tega člena je mišljena tudi opustitev 
tega dejanja, zaradi katere je dolžnik izgubil kakšno materialno pravico ali je 
zanj nastala kakšna materialna obveznost. 

3. Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je bilo izpodbijano pravno 
dejanje storjeno v korist posameznega upnika, katerega terjatev proti dolžniku 
je obstajala že preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje, in je upnik 
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel kot stečajni upnik 
v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno, ali pridobil položaj ločitvenega upnika v 
stečajnem postopku. 

4. Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno pravno dejanje iz 
prvega odstavka tega člena vedel ali bi moral vedeti, za dolžnikovo slabo 
ekonomsko - finančno stanje: 

1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je prejel izpolnitev 
v obliki ali na način, ki ni običajen; 

21 če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh mesecih pred 
vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka oziroma predloga za 
začetek postopka za prisilno poravnavo, če je bil predlog za prisilno 
poravnavo vložen prej, ali v času po vložitvi tega predloga. 
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III. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO 

Zakonska določba v četrtem odstavku 125. člena vsebuje opredelitev domnev o slabi 
veri upnika, v korist katerega je bilo storjeno pravno dejanje, ki predstavlja 
naklanjanje ugodnosti upnikom in ki je ena izmed predpostavk za izpodbijanje 
dolžnikovih pravnih dejanj, storjenih v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega 
postopka. Po določbi četrtega odstavka 125. člena se domneva, da je upnik, v korist 
katerega je bilo storjeno pravno dejanje naklanjanja ugodnosti upnikom, vedel ali bi 
moral vedeti za dolžnikovo slabo ekonomsko stanje: 
- če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je prejel izpolnitev v obliki 

ali na način, "ki ni običajen"; 
- če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh mesecih pred 

vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka oz. predloga za začetek 
postopka za prisilno poravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen 
prej, ali v času po vložitvi tega predloga. 

Od odgovora na vprašanje, ali predstavlja verižna kompenzacija običajen način 
poravnanja obveznosti, je v določeni meri odvisna uspešnost izpodbijanja tovrstnega 
načina poravnavanja obveznosti po določbah 125 člena zakona. V primeru, če se tak 
način poravnanja obveznosti ne šteje za običajen način, je namreč podana ena od 
predpostavk za uspešnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, storjenih v 
zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, to je domneva o slabi veri 
upnika. 

Sodna praksa se je po začetni negotovosti ustalila na stališču, da verižna 
kompenzacija ni običajen način poravnanja obveznosti. Tako stališče je na primer 
zavzelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije v svojem sklepu št. III Ips 102/99 z dne 
17. 11. 1999. Sodišče je izreklo, da verižni pobot (pa tudi cesija) ne predstavlja 
običajnega načina poplačila, ker tako poplačilo predstavlja le bančni prenos denarnih 
sredstev iz dolžnikovega na upnikov žiro račun in da je v tem smislu treba razumeti 
pojem neobičajnosti plačila iz 1. točke četrtega odstavka 125. člena. Sodišče je še 
reklo, da taka neobičajna izpolnitev obveznosti kaže na določene likvidnostne težave 
kot posledico finančnih težav in da zato tudi obstaja zakonska domneva o slabem 
ekonomskem stanju stečajnega dolžnika, ki se je poslužil neobičajnega načina 
poplačila dolgov. V sodbi št. III Ips 185/99 z dne 13. 1. 2000 je Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije prav tako reklo, da se verižne kompenzacije sicer v poslovnem 
svetu pri dolžniško-upniških razmerjih med subjekti lahko uporabljajo, vendar pa v 
smislu določbe 1. točke četrtega odstavka 125. člena predstavlja verižna 
kompenzacija neobičajen način dolžnikovega poplačila obveznosti do upnika, saj bi 
upnik sam po sebi na ta način ne mogel uveljaviti izpolnitve te svoje terjatve, temveč 
je lahko dosegel verižni pobot le s posebnim dogovarjanjem in š sporazumom s 
tožečo stranko in drugimi udeleženci. Tudi po sodbi in sklepu Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. III Ips 81/2002 z dne 11.9. 2003 je izpolnitev dolžnikove 
obveznosti z verižnim pobotom nenavaden način poplačila, će ni nič drugega 
dogovorjeno, lahko upnik zahteva izpolnitev, ki je zakonsko predvidena, s plačilom 
gotovine ali na enakovreden način, to je z bančnim nakazilom. Po tem stališču pa bi 
lahko bilo plačilo z verižnim pobotom dogovorjeno že v času sklenitve dogovorjenega 
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posla, ki je temelj za upnikovo terjatev. Vendar pa bi moral biti tak dogovor tudi dovolj 
določen. 

Iz sodne prakse je torej mogoče povzeti, da gre pri neobičajnem načinu izpolnitve za 
takšen način izpolnitve, ki ni bil predmet prvotne obveznosti med upnikom in 
dolžnikom in da je neobičajen način izpolnitve podan tedaj, kadar je dogovorjen 
naknadno, zlasti zaradi tega, ker je postalo očitno, da obveznosti na prvotno 
dogovorjen način zaradi slabega ekonomsko-finančnega stanja dolžnika ne bo 
mogoče poravnati. 

Pravna doktrina si v pogledu odgovora na vprašanja, ali predstavlja verižni pobot 
običajen način plačila, ni enotna. Tako sta pisca Boštjan Rejc in Tomaž Petrovič v 
svojih dveh člankih (Stečajno pravo: Verižna kompenzacija je običajen način 
izpolnitve, Pravna praksa, letnik 2002, št. 20, str. 7 in Verižna kompenzacija je 
običajen način izpolnitve - 2. del, Pravna praksa, letnik 2003, št. 3, str. 7) nanizala 
vrsto argumentov za stališče, da je verižna kompenzacija običajen način izpolnitve. 
Opozorila sta, da je obvezno večstransko pobotanje celo urejeno z Odlokom o 
obveznem pobotanju obveznosti in terjatev pravnih oseb v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
RS, št. 17/91) in da se tudi verižnih kompenzacij poslužuje vrsta slovenskih podjetij 
oz. gospodarskih družb, da so verižne kompenzacije tako običajne in obsežne, da jih 
je mogoče šteti za običajen način poravnavanja obveznosti in da pri opredeljevanju, 
ali gre za običajen ali neobičajen način poravnavanja obveznosti, ne gre le za pravno 
vprašanje, temveč tudi za ugotavljanje dejanskega stanja, t.j. dejanskega dogajanja 
med upnikom in dolžnikom in v poslovnem življenju. 

Nasprotno pa se je Miodrag Đordević v svojem članku Izpodbijanje dejanj v škodo 
stečajnih upnikov (Podjetje in delo, letnik 2002, št. 8, str. 1940) postavil na stališče, 
da je treba pri odgovoru na vprašanje, ali gre za običajen ali neobičajen način 
poravnavanja obveznosti izhajati iz prvotno dogovorjene obveznosti med upnikom in 
dolžnikom. Izpolnitev se ujema z vsebino obveznosti, kadar je vnaprej dogovorjena, 
za neskladno (inkongruentno) kritje pa gre takrat, kadar kritje (poplačilo ali 
zavarovanje) ni v skladu z vsebino prvotne obveznosti med upnikom in dolžnikom. 
Po njegovem mnenju plača dolžnik terjatev na nenavaden način ali v nenavadni 
obliki z dajatvijo namesto plačila, na primer z odstopom terjatve namesto plačila ali z 
vrnitvijo neplačanega blaga, če ob nastanku pravnega razmerja verižna 
kompenzacija ni bila dogovorjena kot način izpolnitve obveznosti, je poravnava 
obveznosti na ta način nadomestna izpolnitev, ki je upnik ni bil dolžan sprejeti, pa 
tudi ne upravičen zahtevati od stečajnega dolžnika, čim pa je takšno izpolnitev 
sprejel, je bila ta sicer veljavna, vendar izpodbojna kot vsako drugo pravno dejanje, ki 
ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka. Ta avtor je v 
svoji doktorski disertaciji Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (Ljubljana, 
oktober 2003) nekoliko "omilil" svoje stališče. Ponovil je sicer stališče, da gre za 
neobičajno obliko ali način izpolnitve obveznosti tedaj, kadar upnik v trenutku 
izpolnitve za tako izpolnitev ni imel pravne podlage niti v zakonu niti v pravnem poslu, 
iz katerega izvira njegova terjatev; kadar torej ni skladnosti med tem, kar je bilo 
dolgovano in tem, kar je bilo dano kot izpolnitev. Vendar pa je nato zavzel stališče, 
da bi na primer večkratna uporaba verižnih kompenzacij za plačevanje obveznosti 
med upnikom in dolžnikom zadostovala za ugotovitev, da je šlo za običajen način 
izpolnitve obveznosti, saj bi namreč izpolnitev obveznosti pomenila nadaljevanje 
ustaljene poslovne prakse med strankama. Zavzel je stališče, da izpodbijanja zaradi 
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tega ne bi bilo mogoče uspešno utemeljevati s pomanjkanjem konkretnega dogovora 
o načinu plačila obveznosti. Če poslovne prakse med strankama še ne bi bilo, pa bi 
bilo pomembno, ali je bil način izpolnitve obveznosti v skladu s siceršnjo poslovno 
prakso v ustrezni dejavnosti oziroma panogi. 

V bistvu je že Miodrag Đordević zrelativiziral na videz trdno stališče sodne prakse, ki 
šteje za običajen način poravnavanja obveznosti le tistega, ki je bil med strankama v 
času dogovora o prevzemu obveznosti opredeljen. Že stališče, da prejšnja praksa 
med upnikom in dolžnikom, ki sta bila v pogostejših poslovnih odnosih, pomeni, da 
gre lahko pri verižnih kompenzacijah za običajen način plačila, predstavlja odstop od 
navidez trdnega stališča sodne prakse. Stališče, da je kot običajen način plačila 
mogoče šteti verižno kompenzacijo tudi tedaj, kadar je tak način običajen v določeni 
panogi (torej ne v že ustaljeni praksi med dvema gospodarskima subjektoma), 
predstavlja že popolni odstop od prvotnega stališča, da je običajen način poplačila le 
tisti, ki je med strankama že od vsega začetka dogovorjen. 

Za običajen način poravnanja obveznosti je torej mogoče šteti tudi tistega, ki je 
običajen v praksi med gospodarskimi subjekti, in sicer iz naslednjih razlogov: 
- zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v četrtem odstavku 125. člena ne 

govori o načinu plačila, ki je običajen med strankami, še manj o načinu plačila, ki 
je med strankama že od vsega začetka dogovorjen. Kolikor bi zakon hotel za 
običajen način plačila šteti samo med strankama dogovorjeno plačilo, bi bilo 
besedilo 1. točke četrtega odstavka 125. člena drugačno; sklicevalo bi se na 
način plačila, ki med strankama ni bil dogovorjen. Zakon pa v 1. točki 125. člena 
pravi, da gre za domnevo slabe vere tedaj, kadar je dolžnik prejel izpolnitev svoje 
terjatve na način, ki ni običajen in ne na način, ki ni bil dogovorjen; 

- kakor hitro zakon uporablja pomen "običajen", je mogoče ta pojem razumeti 
bodisi kot običajen način poravnavanja obveznosti med dvema pogodbenima 
strankama ali kot običajen način poravnavanja obveznosti med gospodarskimi 
subjekti. Kolikor se plačilni promet med gospodarskimi subjekti odvija v velikem 
obsegu, pogosto in dalj časa na določen način (na primer z verižnimi 
kompenzacijami), je mogoče tak način šteti za običajnega. Na tak način 
poravnavanja obveznosti sta lahko stranki računali že v času sklenitve pogodbe, 
še posebej če je vsaka od njiju v trenutku sklenitve določene pogodbe 
poravnavala svoje obveznosti in sprejemala plačila obveznosti na tak "običajen" 
način. Mogoče je reči, da je tak običajen način "v volji" skleniteljev posameznega 
pravnega posla; nanj sta računali kot na eno realnih možnosti poravnavanja 
obveznosti že v času sklenitve pravnega posla. 

V primeru, če sodna praksa trdno vztraja pri svojem stališču, je treba samo v sodnih 
postopkih še vedno uveljavljati drugačno stališče in si. prizadevati, da se sodna 
praksa spremeni. Mogoče pa bi bilo ob spremembi zakona doseči tudi spremembo 
oz. dopolnitev 1. točke četrtega odstavka 125/ člena tako, da bi se domneva iz te 
zakonske določbe glasila: "... če je upnik prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni 
dospela ali je prejel izpolnitev v obliki in na način, ki ni običajen niti v poslovanju med 
njim in dolžnikom niti pri izpolnjevanju obveznosti med drugimi fizičnimi in pravnimi 
osebami." 

iu lij 2004 65 poročevalec, št. 95 



IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE 

Besedilo avtentične razlage 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) se glasi: 

"Plačilo terjatev v verižnih (multilateralnih) kompenzacijah je običajen način izpolnitve 
obveznosti v smislu 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji." 

poročevalec, št. 95 66 19. julij 200* 
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