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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji … seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (EVA 2017-1611-0119) in ga hkrati s 
predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov (EVA 2017-1611-0118) pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

2. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenje, da predlog Zakona o 
trgu finančnih instrumentov (EVA 2017-1611-0002), predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (EVA 2017-1611-0119) in 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov (EVA 2017-1611-0118) obravnava na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije 
zaradi njihove vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

                                                                                                          mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                       GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlaga se obravnava predloga zakona po skrajšanem postopku, ker predlog zakona vključuje manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3), obravnava predloga pa je
potrebna tudi zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 
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108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17; v 
nadaljnjem besedilu: ZTFI) na podlagi novega Zakona o trgu finančnih instrumentov, na katerega se 
ZISDU-3 večkrat sklicuje.
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
- Polona Trampuš, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo, 
- mag. Nada Bizjak, Oddelek za trg kapitala in igre na srečo.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance,
- Gorazd Renčelj, državni sekretar,
- mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka,
- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka,
- Tilen Božič, državni sekretar,
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
- Polona Trampuš, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,
- mag. Nada Bizjak, Oddelek za trg kapitala in igre na srečo.
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlogom zakona se popravljajo sklicevanja na ZTFI, ki bo s sprejetjem predloga novega Zakona o 
trgu finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: predlog ZTFI-1) prenehal veljati. Glede na to, da 
so bile spremembe in dopolnitve veljavnega ZTFI preobsežne, se je pripravil predlog ZTFI-1, in sicer 
zaradi:

 prenosa Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih 
finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MiFID 
II),

 ureditve izvajanja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (MiFIR),

 prenosa Delegirane direktive Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi 
Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih 
instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in 
pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli 
denarnih ali nedenarnih koristi,

 ureditve izvajanja Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in 
finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 
2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014,

 ureditve izvajanja delegiranih aktov Komisije (EU), izdanih na podlagi teh predpisov,
 podrobnejše ureditve področja sistema jamstva za terjatve vlagateljev v povezavi z določbami 

o stečaju borznoposredniških družb.

S tem predlogom zakona se odpravljajo sklicevanja na ZTFI in se določajo sklicevanja na predlog 
ZTFI-1 ter odpravljajo redakcijske nedoslednosti Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje. Zaradi vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije je dan predlog, da se predlog zakona skupaj (paketno) s predlogom ZTFI-1 in predlogom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 
obravnava na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije.
6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom DA
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Evropske unije
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 
klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6. a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
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Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

– prihodkov državnega in občinskih proračunov,
– odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
– obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:

– proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
– projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
– proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti 
oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II. a.
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, 
je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.
7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

– pristojnosti občin,
– delovanje občin,
– financiranje občin.

NE



5

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
– Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
– Združenju občin Slovenije ZOS: NE
– Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Javna objava predloga zakona je potekala od 19. 12. 2017 do 19. 1. 2018.

Spletni naslov, na katerih je bil predpis objavljen:
- spletni naslov strani Ministrstva za finance (povezava do predloga je bila objavljena tudi na prvi 
strani ministrstva):
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sist
em/predpisi_v_pripravi/ in 
- spletni naslov objave na strani e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-
demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8949.

V času javne obravnave predloga zakona smo prejeli pripombe:
- posameznikov (/),
- gospodarskih družb in združenj (Združenje družb za upravljanje),
- nadzornikov (Agencija za trg vrednostnih papirjev).

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

  mag. Miranda Groff Ferjančič
        državna sekretarka

Prilogi:
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
- predlog zakona.
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PRILOGA 1
PREDLOG SKLEPA

Številka:
Ljubljana,

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne … pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (EVA 2017-1611-
0119) in ga hkrati s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov (EVA 2017-1611-0118) pošl je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

2. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenje, da predlog 
Zakona o trgu finančnih instrumentov (EVA 2017-1611-0002), predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (EVA 
2017-1611-0119) in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov (EVA 2017-1611-0118) obravnava na isti seji Državnega 
zbora Republike Slovenije zaradi njihove vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                         Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                       GENERALNA SEKRETARKA

Priloga sklepa:
- predlog zakona.

Prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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EVA 2017-1611-0119

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32; v nadaljnjem besedilu: 
UCITS direktiva) v 6. členu določa storitve, ki jih lahko opravljajo družbe za upravljanje. Poleg 
storitev upravljanja investicijskih skladov, lahko družbe za upravljanje opravljajo tudi:
1.      storitve gospodarjenja s finančnimi instrumentni in
2.      pomožne storitve:
-  investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter
-  hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

UCITS direktiva v 6. členu določa tudi, da se za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 
in pomožne storitve uporabljajo določbe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in 
Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349; v nadaljnjem besedilu: MiFID II
direktiva).

6. člen UCITS direktive je prenesen v 99. člen in 5. poglavje Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-
3). 5. poglavje ZISDU-3 ureja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne 
storitve, in sicer tudi prek sklicevanja na Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 
108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 
9/17; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), ki je v tem delu v slovenski pravni red prenašal Direktivo 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z 
dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: MiFID direktiva). MiFID direktivo je razveljavila 
MiFID II direktiva.

Glede na to, da je bilo na ravni EU sprejetih še nekaj pravnih aktov, ki jih je bilo treba prenesti v 
zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, se je pripravil predlog novega Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: predlog ZTFI-1), saj so bile spremembe in 
dopolnitve veljavnega ZTFI preobsežne. S predlogom ZTFI-1 se namreč:

 prenaša MiFID II direktiva,
 ureja izvajanje Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 

maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012,
 prenaša Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi 

Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih 
instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja 
produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij 
ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi,

 ureja izvajanje Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in 
finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi 
direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014,
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 ureja izvajanje delegiranih aktov Komisije (EU), izdanih na podlagi teh predpisov,
 podrobneje ureja področje sistema jamstva za terjatve vlagateljev v povezavi z 

določbami o stečaju borznoposredniških družb.

S tem predlogom zakona se tako odpravljajo sklicevanja na ZTFI in se določajo sklicevanja na 
predlog ZTFI-1. Zaradi vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije je dan predlog, da se predlog zakona skupaj (paketno) s predlogom ZTFI-1 
in predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih 
investicijskih skladov obravnava na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1. Cilji

S predlogom zakona se odpravlja sklicevanje na ZTFI, ki bo s sprejetjem predloga ZTFI-1 
prenehal veljati, s čimer se sledi ciljem zagotavljanja pravne varnosti ter zagotavljanja jasnosti, 
preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov.

2.2. Načela

S predlogom zakona se upoštevata:
- načelo določnosti, s katerim se zagotavljata pravna varnost in zaupanje v pravo ter se

preprečuje različno tolmačenje oziroma uporaba ZISDU-3 v praksi;
- načelo transparentnosti, na podlagi katerega se je predlog zakona objavil na spletnih 

straneh Ministrstva za finance in spletnem portalu E-demokracija, s čimer se je področje 
spreminjanja ZISDU-3 predstavilo širši javnosti, svoje odzive pa je lahko podala tudi 
zainteresirana javnost.

2.3. Poglavitne rešitve

S tem predlogom zakona se tako odpravljajo sklicevanja na ZTFI in se določajo sklicevanja na 
predlog ZTFI-1.

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

Predlog zakona nima posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM 
PROAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI 
PRORAČUN ŽE SPREJET

Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev za obdobje, za katero je bil 
državni proračun že sprejet.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

S predlogom zakona se odpravljajo sklicevanja na ZTFI in se določajo sklicevanja na predlog 
ZTFI-1, zato prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih ni potreben.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
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6.1 Presoja administrativnih posledic

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
Ni posledic.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
Ni posledic.

6.2. Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
Predlog zakona nima posledic za okolje.

6.3. Presoja posledic za gospodarstvo
Predlog zakona nima posledic za gospodarstvo.

6.4. Presoja posledic za socialno področje
Predlog zakona nima posledic na socialnem področju.

6.5. Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja
Predlog zakona nima posledic na dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6. Presoja posledic za druga področja
Predlog zakona nima posledic za druga področja.

6.7. Izvajanje sprejetega predpisa
Izvajanje predpisa bo spremljano v sodelovanju s pristojnim nadzornim organom.

6.8. Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
V zvezi s predlogom zakona ni drugih pomembnih okoliščin.

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA
Spletni naslov, na katerih je bil predpis objavljen:
- spletni naslov strani Ministrstva za finance (povezava do predloga je bila objavljena tudi na 
prvi strani ministrstva):
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financ
ni_sistem/predpisi_v_pripravi/ in 
- spletni naslov objave na strani e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-
demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8949.

V času javne obravnave predloga zakona smo prejeli pripombe:
- posameznikov (/),
- gospodarskih družb in združenj (Združenje družb za upravljanje),
- nadzornikov (Agencija za trg vrednostnih papirjev).

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE
SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki oziroma pravne osebe.

9. ZNESEK PLAČILA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV
/

10. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI 
DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

- mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance,
- Gorazd Renčelj, državni sekretar,
- mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka,
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- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka,
- Tilen Božič, državni sekretar,
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
- Polona Trampuš, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,
- mag. Nada Bizjak, Oddelek za trg kapitala in igre na srečo.
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II. BESEDILO ČLENOV

ZAKON O SPREMEMBAH 
ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE

1. člen

V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 
77/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive 
Evropske unije:
1.      Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z 
Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi 
splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in 
standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU 
ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);
2.      Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-
napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/44/EU);
3.      Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, 
obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L 
št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/43/EU);
4.      Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi 
Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, 
Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o 
upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne 
ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2013/14/EU) v delu, v katerem se nanaša na družbe za upravljanje;
5.      Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb 
(ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, 
pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 
2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, 
str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), v delu, v katerem se nanaša na 
upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje.

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
1.      Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba 
izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu 
podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 583/2010/EU);
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2.      Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in 
potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene 
obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij 
med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
584/2010/EU);
3.      Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe 
(EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
4.      Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe 
(EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);
5.      Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi 
Direktive 2009/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL 
L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).«.

2. člen

V drugem odstavku 3. člena se v 2. točki besedilo »Zakonu o trgu finančnih instrumentov 
(Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 
– ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZTFI);« nadomesti z besedilom 
»zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1);«.

3. člen

V četrtem odstavku 33. člena, četrtem in šestem odstavku 37. člena, tretjem odstavku 45. člena, 
6. točki prvega odstavka 59. člena, drugem odstavku 86. člena, četrtem odstavku 88. člena, 1. 
točki prvega odstavka 89. člena, 95. členu, drugem odstavku 97. člena, četrtem odstavku 122. 
člena, drugem odstavku 129. člena, 2. točki prvega odstavka ter tretjem in četrtem odstavku 
150. člena, 152. členu, tretjem in četrtem odstavku 162. člena, 1. točki prvega odstavka 194. 
člena, 5.b točki prvega odstavka 237. člena, drugem odstavku 401. člena, 408. členu, 447. 
členu, šestem odstavku 454. člena, drugem odstavku 471. člena, 1. točki prvega odstavka 476. 
člena, 2. točki prvega odstavka 478. člena, drugem odstavku 494. člena, prvem odstavku 500. 
člena in prvem odstavku 504. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.

4. člen

V prvem odstavku 38. člena se v 2. točki besedilo »543. člena ZTFI« nadomesti z besedilom 
»511. člena ZTFI-1«.

5. člen

V prvem odstavku 41. člena se v 4. točki besedilo »547.a člena ZTFI« nadomesti z besedilom
»516. člena ZTFI-1«.

6. člen
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V prvem odstavku 77. člena se besedilo »uporabljajo 382. do 384., 386., 391. do 401. in 566. 
člen ZTFI ter akti Agencije iz 2. do 4. in 8. točke prvega odstavka 381. člena ZTFI« nadomesti z 
besedilom »uporabljata 12. poglavje in 540. člen ZTFI-1«.

7. člen

V prvem odstavku 83. člena se v 2. točki besedilo »193. člena ZTFI« nadomesti z besedilom
»226. člena ZTFI-1«.

8. člen

V drugem odstavku 131. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.

V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. ima najmanj srednješolsko izobrazbo na 5. ravni SOK oziroma 4. ravni EOK.«.

9. člen

V prvem odstavku 151. člena se besedilo »21. člen, drugi odstavek 34. člena, 200. do 204. člen, 
206. do 218. člen, 237. do 239. člen in 243. do 269. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »40. 
člen, drugi odstavek 62. člena, 235. do 237. člen, 239. člen, 240. člen, 245. do 259. člen, 278. 
do 280. člen in 284. do 309. člen ZTFI-1«.

V drugem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena, Agenciji poroča v skladu s 24. do 27. členom Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2017/2417 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi 
tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (UL L 
št. 343 z dne 22. 12. 2017, str. 48).«.

10. člen

V naslovu 154. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.

V prvem odstavku se besedilo »240. do 242. členi ZTFI« nadomesti z besedilom »281. do 283. 
člen ZTFI-1«.

11. člen

V drugem odstavku 170. člena se vejica in besedilo »pri čemer upošteva določbe 4. poglavja 
Uredbe 438/2016/EU« črtata.

12. člen

V tretjem odstavku 172. člena se v 3. točki besedilo »določeni stranki skrbnika« nadomesti z 
besedilom »strankam določenega skrbnika«.

13. člen
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V petem odstavku 207. člena se črta besedna zveza »in četrtim«.

14. člen

V prvem odstavku 208. člena se za besedilom »ki ga upravlja« doda besedilo »skupaj z 
revizorjevim poročilom«. 

V četrtem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.

15. člen

V tretjem odstavku 367. člena se število »195« nadomesti s številom »188«.

16. člen

V tretjem odstavku 468. člena se besedilo »528. do 532. člena ZTFI« nadomesti z besedilom
»496. do 500. člena ZTFI-1«.

17. člen

V 477. členu se besedilo »302. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »348. člena ZTFI-1«.

18. člen

V prvem odstavku 498. člena se besedilo »527. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »495. 
členom ZTFI-1« in besedilo »528. do 532. člen ZTFI« z besedilom »496. do 500. člen ZTFI-1«.

V četrtem odstavku se besedilo »528. do 532. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. 
člen ZTFI-1«.

19. člen

Besedilo 499.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Agencija z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega 
zakona, javno objavi informacije iz tretjega odstavka tega člena v zvezi z ukrepi nadzora in 
sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona. 

(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije, ko je postopek z izdajo 
ukrepa ali sankcije dokončen, razen, če je bil pričet postopek sodnega varstva na podlagi 499.b 
člena tega zakona. V tem primeru Agencija objavi informacije, ko je zahteva za sodno varstvo 
pravnomočno zavrnjena. 

(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje podatke:
1. o kršitelju:

- o nazivu in sedežu pravne osebe, v kolikor je bil ukrep nadzora ali sankcija zaradi 
prekrška, ki jo je izrekla Agencija, izrečena pravni osebi, ali

- o osebnem imenu in letu rojstva fizične osebe, v kolikor je bil ukrep nadzora ali 
sankcija zaradi prekrška, ki jo je izrekla Agencija, izrečena fizični osebi;

2. o kršitvi:
- opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona,
- naravo ugotovljenih kršitev;

3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu s tem 

zakonom.
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(4) Informacije iz drugega  odstavka tega člena se javno objavijo na spletni strani Agencije in so 
na spletni strani dostopne najmanj pet let po objavi. 

(5) Podatki, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne se 
iz objave po prvem odstavku tega člena zbrišejo po poteku petih let.«.

20. člen

Za 499.a členom se doda nov 499.b člen, ki se glasi:

»499.b člen
(izjeme v zvezi z razkritji)

(1) Ne glede na prejšnji člen, Agencija po uradni dolžnosti ali na podlagi ugovora, lahko v 
primerih, ko bi objava identitete pravne osebe ali osebnih podatkov fizične osebe iz 1. točke 
tretjega odstavka prejšnjega člena, glede na okoliščine posamičnega primera predstavljale  
nesorazmeren ukrep glede na posledice objave, ali pa bi objava podatkov iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena ogrozila stabilnost finančnih trgov ali izvedbo kazenske preiskave, hkrati z 
izdajo odločbe, s katero izreče ukrep nadzora, odloči tudi, da se:
1. identiteta kršitelja ne objavi, ali
2. objava ukrepa nadzora ali sankcije zaradi prekrška, ki ga je izrekla Agencija zaradi kršitve 

tega zakona, odloži, dokler razlogi za odložitev ne prenehajo obstajati, ali
3. ukrep nadzora ali sankcije zaradi prekrška, ki ga je izrekla Agencija zaradi kršitve tega 

zakona, ne objavi, če se z ukrepi iz 1. in 2. točke tega odstavka ne da zagotoviti:
- da stabilnost finančnih trgov ni ogrožena ali
- da bi bila objava sorazmerna s sprejetimi ukrepi, ki se štejejo za manj pomembne.

(2) Agencija lahko v primeru razlogov iz 1. točke prejšnjega odstavka odloči tudi, da se objava 
identitete kršitelja začasno zadrži, če je mogoče pričakovat, da bodo v razumnem roku, razlogi 
za zadržanje objave prenehali obstajati. 

(3) Če Agencija ob izdaji odločbe ne ugotovi razlogov iz prvega odstavka tega člena, v odločbi o 
izrečenih ukrepih nadzora, izdani na podlagi tega zakona, kršitelja opozori, da bodo informacije 
o izrečenih ukrepih in sankcijah ter o kršitelju javno objavljene na spletni strani Agencije v 
skladu s prejšnjim členom, in ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz prvega odstavka 
tega člena te razloge navesti v ugovoru, ki se vloži v roku, ki je v skladu s tem zakonom določen 
za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo o ukrepu nadzora. 

(4) Agencija odloči o ugovoru iz prejšnjega odstavka z odločbo.

(5) Če na podlagi ugovora kršitelja Agencija ugotovi, da so podani razlogi iz prvega odstavka 
tega člena, v odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja ne objavi, ali da 
se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in navede rok za zadržanje objave, ali da se ukrep 
nadzora ali sankcije zaradi prekrška ne objavi.

(6) Zoper odločbo, s katero Agencija zavrne ugovor ali odloči, da se objava identitete kršitelja 
začasno zadrži, lahko kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo pod pogoji, določenimi v zakonu, ki 
ureja trg finančnih instrumentov.

(7) Ne glede na peti odstavek prejšnjega člena lahko Agencija na podlagi zahteve kršitelja, ki je 
fizična oseba, odloči, da se informacije o identiteti kršitelja po objavi na spletni strani Agencije 
umaknejo pred potekom petih let. Za zahtevo kršitelja se uporabljajo določbe tega člena o 
ugovoru iz tretjega do šestega odstavka tega člena.

(8) Agencija obvešča ESMA o ukrepih nadzora ali sankcijah zaradi prekrška, ki na podlagi 3. 
točke prvega odstavka tega člena niso bile objavljene.«.

21. člen
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V četrtem odstavku 510. člena se besedilo »547. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »515. 
člena ZTFI-1«.

22. člen

V prvem odstavku 512. člena se v 13. točki besedilo »203. členom ZTFI« nadomesti z 
besedilom »239. členom ZTFI-1«.

V 14. točki se besedilo »204. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »240. členom ZTFI-1«.

V 14.a točki se besedilo »240. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »281. členom ZTFI-1«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
(uskladitev družb za upravljanje)

Družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjena s finančnimi instrumenti in pomožne 
storitve, uskladijo svoje poslovanje z določbami tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

24. člen
(začetek veljavnosti zakona)

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

K 1. členu:
V 2. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 
81/15 in 77/16) (v nadaljevanju: ZISDU-3), ki se prenašajo v pravni red Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: pravni red RS) ali pa se z njimi usklajuje pravni red RS nomotehnično niso več 
ustrezne, saj so bili zadevni akti EU od uveljavitve ZISDU-3 večkrat spremenjeni. Zato se s tem 
predlogom zakona ustrezno dopolnjujejo navedbe zadevnih aktov EU, in sicer s spremembo 2. 
člena ZISDU-3. 

K 2. do 7. členu:
S predlogom zakona se popravljajo sklicevanja na Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni 
list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-
K, 30/16 in 9/17; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), ki bo s sprejetjem predloga novega Zakona o 
trgu finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: predlog ZTFI-1) prenehal veljati. Glede na 
to, da so bile spremembe in dopolnitve veljavnega ZTFI preobsežne, se je pripravil predlog 
ZTFI-1, in sicer zaradi:

 prenosa Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 
2011/61/EU (MiFID II),

 ureditve izvajanja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 
(MiFIR),

 prenosa Delegirane direktive Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi 
Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih 
instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja 
produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij 
ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi,

 ureditve izvajanja Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 
junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih 
instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in 
spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014,

 ureditve izvajanja delegiranih aktov Komisije (EU), izdanih na podlagi teh predpisov,
 podrobnejše ureditve področja sistema jamstva za terjatve vlagateljev v povezavi z 

določbami o stečaju borznoposredniških družb.

Zaradi obsežnih sprememb je pripravljen predlog ZTFI-1 in ne novela ZTFI. Skupaj s predlogom 
ZTFI-1 je treba spremeniti tudi ZISDU-3 in Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov (Uradni list RS, št. 32/15) zaradi uporabe sklicevanj na člene ZTFI. Zaradi vsebinske 
povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije je dan predlog, 
da se predlog zakona skupaj (paketno) s predlogom ZTFI-1 in predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov obravnava 
na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije.

S 3. členom se predlagajo spremembe določb ZISDU-3, in sicer nadomestitev uporabe kratice 
za ZTFI s kratico predloga ZTFI-1. S tem se predlaga istovrstna sprememba v celotnem 
predpisu, s čemer so izrecno navedena mesta v besedilu ZISDU-3.

Predlagane določbe ostalih členov so prav tako potrebne zaradi ureditve sklicevanj določb 
ZISDU-3 na ZTFI, ki ga bo predlog ZTFI-1 razveljavil. S predlaganimi določbami se sklicevanja 
nadomeščajo s sklicevanji na člene predloga ZTFI-1.

K 8. členu:
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Srednješolska zakonodaja namreč določa, da se v poklicnem in srednjem strokovnem 
izobraževanju pridobi nižja poklicna izobrazba, srednja poklicna izobrazba, srednja strokovna 
izobrazba in v gimnaziji srednja izobrazba. Z upoštevanjem določb Zakona o slovenskem 
ogrodju kvalifikacij (SOK) (Ur. list RS, št. 104/15), ki določa enoten sistem kvalifikacij v Sloveniji, 
je treba opredeliti raven kvalifikacije (izkazane z javno listino), in sicer: nižja poklicna izobrazba 
se uvršča v 3. raven, srednja poklicna izobrazba v 4. raven, srednja strokovna in srednja 
izobrazba v 5. raven. Kot orodje za primerjavo teh kvalifikacij v Evropskem ogrodju kvalifikacij 
pa se uporablja EOK, ki pomeni pri 3. ravni SOK isto raven po EOK, pri 4. in 5. ravni po SOK pa 
4. raven EOK.

K 9. in 10. členu:
Predlagani določbi sta potrebni zaradi ureditve sklicevanj določb ZISDU-3 na ZTFI, ki ga bo 
predlog ZTFI-1 razveljavil. S predlaganima določbama se sklicevanja nadomeščajo s sklicevanji 
na člene predloga ZTFI-1.

K 11. členu:
Gre za redakcijski popravek.

K 12. členu:
Gre za redakcijski popravek.

K 13. členu:
Gre za redakcijski popravek.

K 14. členu:
Gre za redakcijski popravek, s katerim se razjasni, da mora družba za upravljanje Agenciji
predložiti letno poročilo ter revizorjevo poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo o računovodskih 
izkazih in poročilo o izpolnjevanju pravil iz ZISDU-3.

K 15. členu:
Gre za redakcijski popravek.

K 16. do 18. členu:
Predlagane določbe so potrebne zaradi ureditve sklicevanj določb ZISDU-3 na ZTFI, ki ga bo 
predlog ZTFI-1 razveljavil. S predlaganima določbama se sklicevanja nadomeščajo s sklicevanji 
na člene predloga ZTFI-1.

K 19. in 20. členu:
Popravek je redakcijske narave. Sklic na ZTFI-1 glede na vsebino Direktive 2009/65/ES ne bi bil 
ustrezen, saj ureditvi v ZTFI-1 in navedeni direktivi nista enaki.

K 21. in 22. členu
Predlagani določbi sta potrebni zaradi ureditve sklicevanj določb ZISDU-3 na ZTFI, ki ga bo 
predlog ZTFI-1 razveljavil. S predlaganima določbama se sklicevanja nadomeščajo s sklicevanji 
na člene predloga ZTFI-1.

K 23. členu
Določa se prehodno obdobje treh mesecev, da družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve 
gospodarjena s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, uskladijo svoje poslovanje z 
določbami tega zakona.

K 24. členu
Predlagana končna določba določa začetek veljavnosti predloga zakona.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:

2. člen
(prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije)

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske 
unije:
1.      Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z 
Direktivo 2014/91/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o spremembi 
Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije 
depozitarja, plačne politike in sankcije (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 186), (v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2009/65/ES);
2.      Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-
napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/44/EU);
3.      Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, 
obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L 
št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/43/EU);
4.      Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti 
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120);
5.      Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi 
Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, 
Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o
upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne 
ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU), v 
delu, v katerem se nanaša na družbe za upravljanje;
6.      Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb 
(ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2011/61/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih 
investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje.

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
1.      Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba 
izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu 
podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 583/2010/EU);
2.      Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in 
potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene 
obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij 
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med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
584/2010/EU);
3.      Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 345/2013/EU);
4.      Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 346/2013/EU);
5.      Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi 
Direktive 2009/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL 
L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).

3. člen
(opredelitev kratic in vsebine pojmov)

(1) Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1.      ESMA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za vrednostne papirje in trge, 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 
št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1095/2010/EU);
2.      EBA je Evropski nadzorni organ – Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 
1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 
razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12);
3.      EIOPA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES 
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48);
4.      ESBR je Evropski odbor za sistemska tveganja, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad 
finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja 
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).

(2) Pojmi:
1.      banka, banka države članice in banka tretje države imajo enak pomen kot v zakonu, ki 
ureja bančništvo;
2.      Direktiva 2004/39/ES, investicijsko podjetje, borznoposredniška družba, centralna depotna 
družba, upravljavec organiziranega trga, finančni posrednik, organizirani trg in finančni 
instrument imajo enak pomen kot v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 
108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 
44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZTFI);
3.      zavarovalnica in pozavarovalnica imata enak pomen kot v zakonu, ki ureja finančne 
konglomerate;
4.      premoženje in obveznosti imata enak pomen kot v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, razen, če za posamezen primer ta zakon 
ne določa drugače;
5.      kreditna institucija ima enak pomen kot v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in 
investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 
2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1014 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (UL 
L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 153).

(3) Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev po ZTFI.

33. člen
(osnovni kapital družbe za upravljanje)

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki opravlja izključno storitve 
upravljanja investicijskih skladov, je 125.000 eurov.

(2) Če vrednost premoženja v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun 
investicijskih skladov, presega 250.000.000 eurov, družba za upravljanje poleg osnovnega 
kapitala iz prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v višini 0,02 odstotka vrednosti razlike 
med premoženjem v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih 
skladov, in zneskom 250.000.000 eurov.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je družba za upravljanje dolžna zagotoviti dodatni kapital le v 
takšni višini, da vsota osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena in dodatnega kapitala 
iz prejšnjega odstavka ne presega 10.000.000 eurov.

(4) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 150. člena tega zakona, se znesek 
osnovnega kapitala družbe za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča za 
znesek, kot ga določa ZTFI glede osnovnega kapitala borznoposredniške družbe, odvisno od 
vrste storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje.

(5) Za zagotovitev potrebnega osnovnega kapitala po tem členu se v osnovni kapital družbe za 
upravljanje štejejo postavke iz 1. do 3. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona.

(6) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz četrtega odstavka 32. člena tega zakona, 
se znesek kapitala družbe za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča za 
znesek, ki ga za opravljanje ustrezne storitve zahteva zakon, ki ureja upravljavce alternativnih 
investicijskih skladov.

(7) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz četrtega odstavka 32. člena tega zakona, 
se v vrednost premoženja v upravljanju iz drugega odstavka tega člena šteje tudi premoženje, 
ki ga družba za upravljanje upravlja za račun AIS na podlagi zakona, ki ureja upravljavce 
alternativnih investicijskih skladov.

37. člen
(izjeme pri ugotavljanju kvalificiranega deleža)

(1) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža se ne upoštevajo: 
1.      delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil izključno za poravnavo znotraj 
običajno kratkega poravnalnega obdobja, in 
2.      delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil za račun tretje osebe v zvezi z 
opravljanjem skrbniških storitev, če lahko iz teh delnic uresničuje glasovalne pravice samo na 
podlagi navodil, ki mu jih da oseba, za račun katere jih ima, v pisni obliki ali ustrezni elektronski 
obliki.

(2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je nadrejena družbi za upravljanje, se ne 
upoštevajo deleži iz naložb investicijskih skladov, ki jih skladno s tem zakonom oziroma predpisi 
držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES, upravlja družba za upravljanje, v 
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delnice družbe za upravljanje, če družba za upravljanje uresničuje glasovalne pravice iz teh 
deležev neodvisno od nadrejene družbe.

(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1.      je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnica delnic družbe za upravljanje z 
glasovalno pravico, ki jih upravlja druga družba za upravljanje, in
2.      druga družba za upravljanje ne more uresničevati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni 
presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene 
družbe.

(4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je nadrejena investicijskemu podjetju, ki je v 
skladu z ZTFI oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES 
upravičeno opravljati investicijske storitve in posle, se ne upoštevajo deleži iz naložb v delnice 
družbe za upravljanje, ki jih upravlja to investicijsko podjetje pri opravljanju storitev 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti v pomenu, kot ga opredeljuje ZTFI, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
1.      investicijsko podjetje ima ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa za 
opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnim instrumenti, kot ga opredeljuje ZTFI,
2.      investicijsko podjetje:
-  lahko uresničuje glasovalne pravice iz naložb v delnice družbe za upravljanje z glasovalno 
pravico samo na podlagi navodil, ki mu jih da stranka, za račun katere gospodari z njimi, v pisni 
obliki ali ustrezni elektronski obliki ali
-  je z uporabo ustreznih ukrepov zagotovilo ustrezne pogoje, enakovredne pogojem, določenim 
v tem zakonu oziroma predpisih držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES, 
da se storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti opravljajo neodvisno od drugih storitev in 
poslov, ki jih opravlja investicijsko podjetje, in
3.      investicijsko podjetje uresničuje glasovalne pravice neodvisno od nadrejene družbe.

(5) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1.      je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnica delnic družbe za upravljanje z 
glasovalno pravico, ki jih upravlja investicijsko podjetje, in
2.      investicijsko podjetje ne more uresničevati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, 
temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene družbe.

(6) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža banke, banke države članice ali investicijskega 
podjetja se ne upoštevajo delnice, ki jih je ta banka, banka države članice ali investicijsko 
podjetje pridobilo pri opravljanju storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih 
instrumentov z obveznostjo odkupa iz ZTFI, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.      banka, banka države članice ali investicijsko podjetje je v skladu z ZTFI oziroma predpisi 
držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES upravičeno opravljati investicijske 
storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa na 
podlagi ZTFI, 
2.      banka, banka države članice ali investicijsko podjetje ne uresničuje glasovalnih pravic, 
vsebovanih v delnicah, in ne izvršuje drugih upravljavskih upravičenj iz delnic tako, da bi s tem 
vplivalo na vodenje poslov družbe za upravljanje, in 
3.      banka, banka države članice ali investicijsko podjetje delnice odtuji v enem letu po 
pridobitvi.

38. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža obsega:
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1.      višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe za upravljanje, ki ga 
namerava pridobiti bodoči kvalificirani imetnik;
2.      druge podatke iz prvega odstavka 543. člena ZTFI, ki jih obsega vsaka zahteva.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža se priloži dokumentacijo in 
informacije o tem, da bodoči kvalificirani imetnik ustreza merilom iz 40. člena tega zakona, ki jih 
Agencija podrobneje predpiše na podlagi 1. točke 51. člena tega zakona.

41. člen
(zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

(1) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža samo, če:
1.      bodoči kvalificirani imetnik ne ustreza merilom iz 1. do 3. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena;
2.      na podlagi meril iz prejšnjega člena presodi, da je verjetno, če bodoči kvalificirani imetnik 
pridobi kvalificirani delež, ki je predmet zahteve, da bo:
-  ogrožena sposobnost družbe za upravljanje ravnati v skladu s pravili varnega in skrbnega 
poslovanja ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 2.2. oddelku tega zakona, ali
-  ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med 
pristojnimi nadzornimi organi oziroma razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med 
pristojnimi nadzornimi organi;
3.      obstajajo razlogi za sum, da:
-  je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža, ki je predmet zahteve, storjeno 
dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ali izveden poskus tega dejanja, ali 
-  bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot ju opredeljuje 
zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
4.      bodoči kvalificirani imetnik v roku, določenem z zahtevo iz šestega ali sedmega odstavka 
547.a člena ZTFI, ne predloži vse dokumentacije in informacij, potrebnih za presojo njegove 
primernosti po merilih iz prejšnjega člena.

(2) Agencija zavrne zahtevo za pridobitev kvalificiranega deleža bodočemu kvalificiranemu 
imetniku tretje države tudi, če je ob upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob 
upoštevanju prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju predpisov države te osebe 
verjetno, da bo ovirano oziroma oteženo izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave 
informacij med pristojnimi nadzornimi organi in razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor 
med pristojnimi nadzornimi organi.

45. člen
(odredba o odsvojitvi delnic)

(1) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic družbe za upravljanje ne vloži 
zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, mu Agencija z odredbo naloži, 
da delnice, ki jih ima v nasprotju s tem zakonom, odsvoji. V odredbi o odsvojitvi delnic Agencija 
določi rok za odsvojitev delnic, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od šestih mesecev.

(2) Neupravičeni imetnik do izteka roka, določenega v odredbi o odsvojitvi delnic, Agenciji 
predloži:
1.      poročilo o odsvojitvi delnic, ki obsega podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic, in
2.      dokaze o odsvojitvi.

(3) Agencija lahko od pridobitelja delnic iz prejšnjega odstavka zahteva, da se izjasni, ali je 
delnice pridobil v svojem imenu in za svoj račun. Agencija lahko v postopku presoje, ali je 
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imetnik ravnal v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic, izvede ustrezne dokaze o okoliščini, za 
čigav račun je pridobitelj pridobil delnice. V postopku iz prejšnjega stavka se smiselno 
uporabljajo določbe ZTFI glede izvajanja dokazov in odločanja.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi če:
1.      neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo za izdajo 
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža in je ta zahteva zavrnjena, zavržena ali 
umaknjena;
2.      je imetniku odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.

(5) Za odredbo o odsvojitvi delnic se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odredbi o 
odpravi kršitev.

59. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, če:
1.      je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2.      uprava, katere član je, krši obveznosti iz 187. člena tega zakona;
3.      član uprave huje krši druge obveznosti člana uprave, določene s predpisi ali pravili iz 
prvega odstavka 57. člena tega zakona;
4.      je član uprave pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2. točke prvega 
odstavka 54. člena tega zakona;
5.      nastopijo okoliščine iz petega odstavka 56. člena tega zakona;
6.      krši prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij ali prepoved tržne manipulacije v 
skladu z določbami ZTFI.

(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka ima značilnost hujše kršitve, če:
1.      je zaradi te kršitve ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost družbe za upravljanje, ali
2.      je član uprave storil kršitev enakih značilnosti že drugič v treh letih.

77. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov)

(1) Glede prepovedi zlorabe notranjih informacij iz 76. člena tega zakona, nadzora nad kršitvami 
prepovedi zlorabe notranjih informacij in sankcioniranja kršitev se uporabljajo 382. do 384., 
386., 391. do 401. in 566. člen ZTFI ter akti Agencije iz 2. do 4. in 8. točke prvega odstavka 
381. člena ZTFI.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije, ki 
se nanašajo na odprt investicijski sklad druge države članice, ni dolžna poročati Agenciji v 
skladu z določbami iz prejšnjega odstavka, o katerih poroča pristojnemu nadzornemu organu 
države članice.

83. člen
(minimalni kapital družbe za upravljanje)

(1) Kapital družbe za upravljaje vedno dosega ali presega višjo od vrednosti:
1.      25 odstotkov stalnih stroškov družbe za upravljanje v predhodnem poslovnem letu;
2.      seštevka kapitalskih zahtev za kreditna in tržna tveganja skladno s prvim odstavkom 193. 
člena ZTFI v zvezi s smiselno uporabo določb glede minimalnega kapitala banke na podlagi 
zakona, ki ureja bančništvo, ki izhajajo iz opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih 
storitev.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital družbe za upravljanje ne sme biti nižji od zneska 
osnovnega in dodatnega kapitala iz 33. člena tega zakona.

86. člen
(omejitev naložb družbe za upravljanje)

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

(2) Družba za upravljanje je lahko sama ali skupaj z drugimi osebami, povezanimi z družbo za 
upravljanje, udeležena v drugi pravni osebi samo, če ta pravna oseba kot dejavnost opravlja 
najmanj eno od storitev upravljanja investicijskega sklada iz 99. člena tega zakona ali storitev 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti skladno z določbami ZTFI, in če je organizirana kot 
kapitalska družba.

(3) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun pridobiti delnic oziroma poslovnega deleža, na 
podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran delež v skrbniku investicijskega sklada, ki 
ga upravlja.

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

88. člen
(poslovne knjige in letno poročilo družbe za upravljanje ter revidiranje)

(1) Če v tem oddelku in aktih iz 90. člena tega zakona niso določena posebna pravila, se za 
poslovne knjige in letno poročilo družbe za upravljanje ter za revidiranje uporabljajo splošna 
pravila, določena v Osmem poglavju I. dela ZGD-1 in v zakonu, ki ureja revidiranje.

(2) Družba za upravljanje sestavlja računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze, 
ki so del letnega poročila družbe za upravljanje, za poslovno leto, ki je enako koledarskemu 
letu.

(3) Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje in revizorjevo poročilo poleg 
revidiranja in pregleda v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1 ter vsebine revizorjevega 
poročila v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZGD-1 obsega tudi revizijski pregled in poročilo 
glede izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja in izpolnjevanja pravil ravnanja.

(4) V primeru, ko družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 5. poglavja tega zakona, 
revizijski pregled in poročilo iz prejšnjega odstavka obsega tudi revizijski pregled in poročilo o 
izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v skladu z določbami ZTFI.

(5) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizorjevo poročilo ni sestavljeno v skladu s 
tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena oziroma z aktom iz 90. člena tega zakona, lahko 
Agencija od družbe za upravljanje zahteva, da se z revizijsko družbo dogovori o ustreznih 
popravkih in dopolnitvah poročila na podlagi dodatka k sklenjeni pogodbi, revizor pa na tej 
podlagi svoje poročilo ustrezno popravi oziroma dopolni.

(6) Družba za upravljanje najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenja revizijsko družbo, ki 
je revidirala njeno letno poročilo.
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(7) Družba za upravljanje Agenciji predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano 
letno poročilo v 15 dneh po prejemu revizorjevega poročila oziroma najpozneje v štirih mesecih 
po izteku koledarskega leta.

(8) Družba za upravljanje v 15 dneh po sprejemu letnega poročila, vendar najkasneje v šestih 
mesecih po koncu koledarskega leta, letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega 
odstavka 57. člena ZGD-1 predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve zaradi javne objave v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1.

(9) Družba za upravljanje v petih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih 
straneh objavi letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena 
ZGD-1. Družba za upravljanje zagotovi, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo poročilo iz 
drugega odstavka 57. člena ZGD-1 dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let 
po njuni objavi.

(10) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo podatkov o poslovanju podružnic 
družb za upravljanje držav članic.

89. člen
(obveznosti revizijske družbe v razmerju do Agencije)

(1) Revizijska družba, ki opravlja naloge revidiranja letnega poročila družbe za upravljanje, pred 
koncem revidiranja Agencijo pisno obvesti o dejstvih ali okoliščinah, ki jih je ugotovila pri 
izvajanju nalog revidiranja in pomenijo enega od naslednjih položajev, ki:
1.      bi lahko pomenil kršitev pravil o upravljanju investicijskih skladov in drugih pravil, 
določenih s tem zakonom, z ZTFI oziroma drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja 
investicijskih skladov oziroma drugega finančnega premoženja, ter predpisov, izdanih na 
podlagi teh zakonov,
2.      lahko vpliva na sistem upravljanja družbe za upravljanje iz 68. člena tega zakona, ali
3.      lahko privede do razlogov za izdajo revizorjevega mnenja s pridržkom, odklonilnega 
mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva ali okoliščine v zvezi z družbo, ki je v 
razmerju tesne povezanosti z družbo za upravljanje na podlagi obvladovanja.

(3) Revizijska družba Agenciji na njeno zahtevo posreduje tudi druge podatke, ki jih Agencija 
potrebuje pri opravljanju nadzora nad družbo za upravljanje v skladu s tem zakonom.

(4) Posredovanje podatkov Agenciji po prvem do tretjem odstavku tega člena nima značilnosti 
kršitve revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja revidiranje, ali na 
podlagi pogodbe.

95. člen
(sprememba dejavnosti oziroma likvidacija družbe za upravljanje, ki opravlja storitve iz 5. 

poglavja tega zakona)

Za spremembo dejavnosti oziroma likvidacijo družbe za upravljanje, ki opravlja storitve 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja tega zakona, se 
poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo tudi določbe ZTFI, ki urejajo likvidacijo 
borznoposredniške družbe.

97. člen
(uporaba določb za stečajni postopek)
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(1) Za stečajni postopek nad družbo za upravljanje se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, razen, če je s tem 
zakonom drugače določeno.

(2) Za stečaj družbe za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 
oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja tega zakona, se poleg določb tega zakona smiselno 
uporabljajo tudi določbe ZTFI, ki urejajo stečaj borznoposredniške družbe.

122. člen
(prenos opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja posameznih investicijskih 

skladov na drugo osebo)

(1) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice (v nadaljnjem besedilu: 
pooblastitelj), ki v skladu s 100. členom tega zakona opravlja storitve upravljanja investicijskih 
skladov, lahko pisno pooblasti drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), da v njenem 
imenu in za njen račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki v skladu z 99. členom 
tega zakona spadajo pod storitve upravljanja investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: 
pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov).

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

(3) Pooblastitelj ne sme prenesti storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov na 
pooblaščence v takem obsegu, da bi se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega 
nabiralnika«.

(4) Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za prenos opravljanja storitev oziroma 
poslov iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, pri čemer se pri prenosu opravljanja storitve 
oziroma posla, za katerega ZTFI zahteva posebne pogoje, upoštevajo tudi določbe ZTFI v zvezi 
s temi pogoji.

129. člen
(splošne določbe)

(1) Ta oddelek ureja trženje enot odprtih investicijskih skladov neprofesionalnim vlagateljem v 
Republiki Sloveniji.

(2) Za trženje zaprtih investicijskih skladov neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji se 
uporabljajo določbe ZTFI, o prvi in nadaljnji prodaji vrednostnih papirjev javnosti.

(3) Enote investicijskih skladov se lahko neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji tržijo 
le na podlagi tega zakona in predpisov, sprejetih na njihovi podlagi, ki se nanašajo na trženje 
enot investicijskih skladov, ter zakonov, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev in preprečevanje 
pranja denarja, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

(4) Enote posameznega investicijskega sklada so lahko predmet oglaševanja v Republiki 
Sloveniji le, če se v Republiki Sloveniji lahko izvaja tudi prodaja enot tega investicijskega 
sklada.

(5) Agencija na svoji spletni strani v slovenskem jeziku in prevodu v angleški jezik na pregleden 
in razumljiv način objavi zakonodajne in administrativne določbe, ki urejajo trženje enot KNPVP 
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v Republiki Sloveniji, oblikovanih v drugih državah članicah, in jih Direktiva 2009/65/ES 
neposredno ne ureja, ter pogoje, ki urejajo trženje enot alternativnih investicijskih skladov, 
ustanovljenih v drugih državah članicah, neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji.

131. člen
(dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov)

(1) Fizična oseba, ki v imenu in za račun družbe za upravljanje iz 100. člena tega zakona ali za 
račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje, izvaja trženje enot investicijskih skladov v 
Republiki Sloveniji, mora imeti ustrezno dovoljenje Agencije.

(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka šteje dovoljenje za opravljanje poslov borznega 
posrednika iz ZTFI, in sicer najmanj za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank in 
investicijskega svetovanja ter dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov po tem zakonu.

(3) Za pridobitev dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov iz prejšnjega odstavka mora 
kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
1.      je uspešno opravil preizkus strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih 
skladov;
2.      ima najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj;
3.      obvlada slovenski jezik;
4.      ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper 
gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece;
5.      ima najmanj peto stopnjo izobrazbe.

(4) Agencija lahko za izvajanje preizkusov znanja iz 1. točke tretjega odstavka tega člena 
pooblasti združenje družb za upravljanje iz 511. člena tega zakona, ki v imenu in za račun 
Agencije izvaja preizkuse znanja.

150. člen
(storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve)

(1) Družba za upravljanje lahko poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi:
1.      storitve gospodarjenja s finančnimi instrumentni;
2.      pomožne storitve:
-  investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa ZTFI;
-  hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

(2) Agencija podrobneje predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati družba za upravljanje, ki 
opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve.

(3) Pogoji, ki jih predpiše Agencija na podlagi prejšnjega odstavka, so smiselno enaki pogojem, 
ki veljajo za borznoposredniške družbe, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi 
instrumenti in pomožne storitve na podlagi ZTFI.

(4) Družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma 
pomožne storitve, se vpisujejo v register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov 
v skladu z ZTFI.

151. člen
(uporaba zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov)
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(1) Za družbo za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena, se v zvezi z opravljanjem teh storitev smiselno uporabljajo 21. člen, drugi odstavek 34. 
člena, 200. do 204. člen, 206. do 218. člen, 237. do 239. člen in 243. do 269. člen ZTFI. 

(2) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, 
v zvezi z upravljanjem dodatnih tveganj smiselno upošteva določbe ZTFI, ki urejajo upravljanje 
borznoposredniške družbe s tveganji. 

(3) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, 
Agenciji poroča v skladu z 275. in 276. členom ZTFI ter akti Agencije iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 277. člena ZTFI.

152. člen
(sistem jamstva za terjatve vlagateljev)

Za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumentni in storitev hrambe v zvezi z 
enotami investicijskih skladov se uporabljajo določbe ZTFI, ki urejajo sistem jamstva za terjatve 
vlagateljev in predpisi, izdani na njihovi podlagi.

154. člen
(uporaba ZTFI glede opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti)

(1) Za družbo za upravljanje, ki opravlja storitev iz 1. točke prvega odstavka 150. člena tega 
zakona, se v zvezi z opravljanjem teh storitev smiselno uporabljajo 240. do 242. členi ZTFI. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pridobi družba za upravljanje izrecno pisno soglasje tudi v 
primeru, ko namerava za račun stranke pridobiti enote investicijskega sklada, ki ga upravlja.

162. člen
(posli z osebami povezanimi z družbo za upravljanje in posli s skrbnikom)

(1) Družba za upravljanje ne sme, če ta zakon ne določa drugače, skleniti pravnega posla, 
katerega predmet je ali bi postal naložba investicijskega sklada, ki ga upravlja: 
1.      z osebo, ki je z družbo za upravljanje povezana na način iz 19. člena tega zakona,
2.      s skrbnikom, ki za investicijski sklad opravlja skrbniške storitve.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
-        posle sklenjene z Republiko Slovenijo, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma 
instrumenti denarnega trga, če je njihov izdajatelj Republika Slovenija oziroma Banka Slovenije;
-        posle, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, sklenjene na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev pod pogojem, da stranki posla druga drugi nista bili oziroma ne moreta biti 
znani vnaprej;
-        posle, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga, ki jih 
družba za upravljanje za račun investicijskega sklada sklene z osebo iz prejšnjega odstavka, ki 
v poslu nastopa v vlogi primarnega vpisnika oziroma vzdrževalca trga s temi finančnimi 
instrumenti, ti posli pa se izvedejo pod splošnimi tržnimi pogoji ali pod pogoji, ki so ugodnejši za 
investicijski sklad, upoštevaje stroške in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene možnosti;
-        sprejem prevzemne ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, katerih predmet so delnice, 
katerih imetnik je investicijski sklad.

(3) Ne glede na 1. točko prvega odstavka tega člena lahko družba za upravljanje z osebo, ki je 
z njo povezana na način, da družba za upravljanje in ta oseba sicer ne bi bili povezani osebi, če 
ne bi bila z njima povezana Republika Slovenija, sklepa:
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-        denarne depozite,
-        posle, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga v 
postopku njihove prve prodaje, kot jo opredeljuje ZTFI, če je njihov izdajatelj ta oseba,
če se ti depoziti ali posli izvedejo pod splošnimi tržnimi pogoji ali pod pogoji, ki so ugodnejši za 
investicijski sklad, upoštevaje stroške in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene možnosti.

(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena lahko družba za upravljanje sklepa s 
skrbnikom denarne depozite, posle nakupa ali prodaje enot drugih investicijskih skladov, posle, 
katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga oziroma izvedeni 
finančni instrumenti v postopku njihovega odkupa ali njihove prve prodaje kot jo opredeljuje 
ZTFI, če je njihov izdajatelj skrbnik pod pogojem, da: 
1.      skrbnik investicijskega sklada nima kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje;
2.      skrbnik v pravilniku iz četrtega odstavka 171. člena tega zakona, družba za upravljanje pa 
v pravilniku, ki ga sprejme za omejitev nasprotja interesov, opredelita možne oblike nasprotja 
interesov v primeru takšnih naložb investicijskega sklada ter načine omejitve teh nasprotij 
interesov;
3.      se ti depoziti ali posli izvedejo pod splošnimi tržnimi pogoji ali pod pogoji, ki so ugodnejši 
za investicijski sklad, upoštevaje stroške in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene 
možnosti.

(5) Družba za upravljanje skrbnika ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev obvesti 
o osebah, ki so povezane z njo, in ga tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(6) V letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada se razkrije odstotek sredstev 
investicijskega sklada, vložen skupaj v depozite in finančne instrumente, katerih izdajatelj je 
skrbnik tega investicijskega sklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega 
investicijskega sklada.

(7) O naložbah oziroma poslih iz tega člena skrbnik investicijskega sklada polletno poroča 
Agenciji.

(8) Posli iz tega člena so predmet rednega letnega revizijskega pregleda poslovanja 
investicijskega sklada. Revizor v svojem poročilu napiše mnenji o izpolnjenosti pogojev iz tega 
člena in o tem, ali sta skrbnik investicijskega sklada in družba za upravljanje pri takšni naložbi 
ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.

170. člen
(razmerje med skrbnikom in družbo za upravljanje)

(1) Družba za upravljanje in skrbnik pri opravljanju svojih nalog delujeta pošteno, pravično, 
strokovno in neodvisno ter v interesu investicijskih skladov in vlagateljev v investicijske sklade.

(2) Skrbnik ne sme izvajati aktivnosti v zvezi z investicijskimi skladi oziroma družbo za 
upravljanje, ki deluje za račun investicijskega sklada, ki lahko povzročijo nasprotje interesov 
med investicijskim skladom, vlagatelji v investicijski sklad, družbo za upravljanje, ki upravlja 
investicijski sklad, in skrbnikom samim, razen če je funkcionalno in hierarhično ločil opravljanje 
skrbniških storitev od drugih morebitnih konfliktnih nalog ter ima vzpostavljene ustrezne 
postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, pri čemer 
upošteva določbe 4. poglavja Uredbe 438/2016/EU.

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

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

(5) Družba za upravljanje skrbnika nemudoma obvesti o začetku vsakega postopka iz drugega 
odstavka tega člena in ji tekoče poroča o poteku postopka.

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

172. člen
(prenos opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo)

(1) Skrbnik nalog iz 2. do 7. točke prvega odstavka 165. člena tega zakona, ki jih opravlja v 
okviru opravljanja skrbniških storitev, ne sme prenesti na drugo osebo.

(2) Skrbnik lahko nalogo iz 1. točke prvega odstavka 165. člena tega zakona prenese na drugo 
osebo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.      namen prenosa ne sme biti izogibanje določbam tega zakona;
2.      skrbnik utemelji, da je prenos potreben iz objektivnih razlogov;
3.      skrbnik ravna strokovno, skrbno in vestno pri izbiri in imenovanju osebe, na katero bo 
prenesel opravljanje nekaterih nalog, izbrano osebo strokovno, skrbno in vestno redno 
pregleduje ter spremlja njeno poslovanje in ureditev, ki jo ima ta oseba vzpostavljeno za 
opravljanje prenesenih nalog, kot je določeno v 15. členu Uredbe 438/2016/EU.

(3) Druga oseba, na katero je skrbnik prenesel naloge iz 1. točke prvega odstavka 165. člena, 
med opravljanjem prenesenih nalog ves čas izpolnjuje naslednje pogoje:
1.      ima organizacijsko strukturo in strokovno znanje, ki sta primerna z vidika lastnosti in 
kompleksnosti sredstev investicijskega sklada ali družbe za upravljanje, ki deluje v imenu 
investicijskega sklada;
2.      za opravljanje nalog iz prvega odstavka 180. člena tega zakona:
a)    veljajo pravila in nadzor varnega in skrbnega poslovanja, vključno z zahtevanim 
minimalnim kapitalom;
b)    redna zunanja revizija preverja ali ima oseba, na katero so prenesene naloge, v posesti 
finančne instrumente, za katere opravlja storitve iz prvega odstavka 180. člena tega zakona;
3.      sredstva strank skrbnika ločuje od svojih sredstev in sredstev skrbnika tako, da je v 
vsakem trenutku jasno razvidna njihova pripadnost določeni stranki skrbnika, kot to določa 
16. člen Uredbe 438/2016/EU;
4.      da je v primeru insolventnosti osebe, na katero je bilo preneseno opravljanje posameznih 
skrbniških storitev, premoženje investicijskega sklada izločeno iz drugega premoženja te osebe 
in ni na voljo za poplačilo drugih upnikov;
5.      se za njo smiselno uporablja tretji odstavek 164. člena, prvi in drugi odstavek 170. člena, 
173. člen, prvi do peti odstavek 180. člena in 181. člen tega zakona.

(4) Ne glede na podtočko a) 2. točke prejšnjega odstavka lahko skrbnik, če zakonodaja tretje 
države zahteva, da so določeni finančni instrumenti zaupani v skrbništvo osebi iz te države, pri 
čemer pa nobena oseba ne izpolnjuje pogojev iz podtočke a) 2. točke prejšnjega odstavka, 
prenese svoje naloge tudi na tako osebo, vendar največ v obsegu, ki ga zahteva zakonodaja 
tretje države, in samo dokler ne obstaja druga oseba, ki izpolnjuje pogoje iz podtočke a) 2. 
točke prejšnjega odstavka, in če:
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1.      so vlagatelji pred vložitvijo sredstev v investicijski sklad ustrezno obveščeni, da bo zaradi 
zakonodajnih omejitev tretje države in upravičenih okoliščin, potreben prenos skrbniških storitev 
na tako osebo, in
2.      je družba za upravljanje dala skrbniku izrecno navodilo, da se finančni instrumenti dajo v 
skrbništvo taki osebi.

(5) Oseba, na katero je skrbnik prenesel naloge skrbniških storitev, te naloge lahko prenese na 
tretjo osebo, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, pri čemer se smiselno 
uporabljata prvi in četrti odstavek 169. člena tega zakona.

(6) Uporaba storitev poravnalnih sistemov za poravnavo borznih poslov z vrednostnimi papirji v 
državah članicah in uporaba storitev primerljivih sistemov v tretjih državah se ne štejeta za 
prenos skrbniških storitev.

194. člen
(dokumenti, poročila in druge objave)

(1) Družba za upravljanje za vsak: 
1.      odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, izda prospekt investicijskega sklada iz 6.7.2. 
pododdelka tega zakona in za vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, izda osnovni prospekt v 
skladu z ZTFI,
2.      investicijski sklad, ki ga upravlja, izda revidirano letno in polletno poročilo iz 6.7.4. 
pododdelka tega zakona in
3.      odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, izda dokument s ključnimi podatki za vlagatelje iz 
6.7.3. pododdelka tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje v zvezi s poslovanjem odprtega investicijskega sklada vlagatelje 
tekoče obvešča tudi o vsebinah, določenih v 6.7.6. pododdelku tega zakona. 

(3) Če ta zakon ne določa drugače, so dokumenti in poročila iz prvega odstavka tega člena ter 
vsebine iz prejšnjega odstavka izdelane in objavljene v slovenskem jeziku. 

(4) Najnovejše različice dokumentov in poročil iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
objavijo na spletnih straneh družbe za upravljanje.

207. člen
(revidiranje letnega poročila)

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

(2) Revizor pregleduje in poroča zlasti o: 
1.      računovodskih poročilih investicijskega sklada; 
2.      spoštovanju pravil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov o upravljanju 
investicijskih skladov; 
3.      pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji ter objav informacij o poslovanju 
investicijskega sklada. 

(3) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše 
podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega 
poročila. 
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(4) Agencija lahko od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim 
pregledom. 

(5) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizorjevo poročilo ni sestavljeno v skladu z 
drugim in četrtim odstavkom tega člena oziroma v skladu z aktom iz tretjega odstavka tega 
člena, Agencija zahteva od družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, da se z 
revizijsko družbo dogovori o ustreznih popravkih in dopolnitvah poročila na podlagi dodatka k 
sklenjeni pogodbi, revizor pa na tej podlagi svoje poročilo ustrezno popravi oziroma dopolni. 

(6) Družba za upravljanje najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenja revizijsko družbo, ki 
je revidirala letno poročilo investicijskega sklada, ki ga družba za upravljanje upravlja.

208. člen
(predložitev revidiranega letnega oziroma polletnega poročila nadzornim organom in 

upravljavcu organiziranega trga)

(1) Družba za upravljanje Agenciji predloži revidirano letno poročilo odprtega investicijskega 
sklada, ki ga upravlja, v 15 dneh po prejemu revizorjevega poročila in najkasneje v štirih 
mesecih po koncu poslovnega leta, polletno poročilo pa najkasneje v dveh mesecih po koncu 
polletja poslovnega leta. 

(2) Če družba za upravljanje upravlja KNPVP države članice, revidirano letno in polletno 
poročilo KNPVP države članice na zahtevo predloži tudi Agenciji. 

(3) Kadar se z enotami odprtega investicijskega sklada trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, družba za upravljanje revidirano letno poročilo in polletno poročilo investicijskega 
sklada v roku iz prvega odstavka tega člena predloži tudi upravljavcu tega trga.

(4) V zvezi s predložitvijo revidiranega letnega in polletnega poročila investicijske družbe se 
uporabljajo določbe ZTFI.

237. člen
(vrste dopustnih naložb in drugih sredstev)

(1) Za vzajemni sklad so dopustne samo naslednje vrste naložb in drugih sredstev, če tako 
določajo njegova pravila upravljanja: 
1.      prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki so uvrščeni v trgovanje ali s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu v državi članici s seznama, ki ga določi Agencija; 
2.      prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na drugem 
priznanem, redno delujočem in za javnost odprtem organiziranem trgu v državi članici, ki 
izpolnjuje pogoje, ki jih določi Agencija; 
3.      prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki so uvrščeni v uradno 
kotacijo borze v tretji državi ali s katerimi se trguje na drugem priznanem, redno delujočem in za 
javnost odprtem organiziranem trgu v tretji državi, če je izrecno naveden v pravilih upravljanja 
vzajemnega sklada, in če je uvrščen na seznam borz in drugih organiziranih trgov iz tretjih 
držav, ki ga določi Agencija; 
4.      nedavno izdani prenosljivi vrednostni papirji ali vrednostni papirji v postopku prve prodaje, 
če: 
c)    prospekt, na podlagi katerega se opravlja ali se je opravila prva prodaja, vsebuje 
izdajateljevo ali ponudnikovo namero, da bo zahteval njihovo uvrstitev v uradno kotacijo borze 
ali v trgovanje na drugem priznanem, redno delujočem in za javnost odprtem organiziranem 
trgu iz 1. do 3. točke tega odstavka, če je trg naveden v pravilih upravljanja vzajemnega sklada 
in 



34

d)    naj bi bila izdajateljeva oziroma ponudnikova zaveza iz prejšnje točke izpolnjena v enem 
letu po njihovi izdaji; 
5.      enote ciljnih skladov, če: 
a)    ima družba za upravljanje ciljnega sklada ali ciljni sklad, ki se upravlja sam, ustrezno 
dovoljenje pristojnega organa, 
b)    je upravljanje in poslovanje ciljnega sklada predmet enakovrednega nadzora, kot ga 
določata ta zakon in ZTFI, sodelovanje med Agencijo in organom, ki nadzirajo poslovanje 
ciljnega sklada, pa primerno urejeno, 
c)    je raven zaščite interesov imetnikov enot ciljnega sklada enaka ravni zaščite imetnikov 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, zlasti glede ločevanja sredstev, zadolževanja 
vzajemnega sklada, posojanja in nekritih prodaj prenosljivih vrednostnih papirjev in 
instrumentov denarnega trga, 
č)   je poslovanje ciljnega sklada predmet rednega poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz 
katerih so razvidna njegova sredstva in obveznosti, prihodki ter aktivnosti, 
d)    je lahko v skladu s pravili upravljanja ciljnega sklada največ 10 odstotkov njegovih sredstev 
vloženih v enote drugih investicijskih skladov in 
e)    ciljni sklad in njegove enote izpolnjujejo druga merila, ki jih določi Agencija; 
6.      denarni depoziti pri kreditnih institucijah, če: 
a)    gre za kreditno institucijo s sedežem v državi članici, 
b)    gre za kreditno institucijo s sedežem v tretji državi, kadar zanjo veljajo oziroma kadar 
izpolnjuje najmanj enako stroga pravila o upravljanju tveganj, varnosti in skrbnosti poslovanja 
ter zaščiti interesov vlagateljev in druga merila, ki jih določi Agencija, 
c)    iz depozitnih pogodb izhaja pravica do odpoklica ali dviga depozitov pred zapadlostjo, 
njihova ročnost pa ne presega 12 mesecev in 
č)   glede drugih pravic in obveznosti iz depozitnih pogodb izpolnjujejo pogoje, ki jih določi 
Agencija; 
7.      izvedeni finančni instrumenti, vključno z enakovrednimi instrumenti, katerih poravnava se 
vrši v denarju, in s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz 1. do 3. točke tega odstavka, in 
izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev, če: 
a)    pravila upravljanja opredeljujejo vrste izvedenih finančnih instrumentov, v katere bo imel 
vzajemni sklad naložena sredstva ter namen sklepanja tovrstnih poslov (trgovanje ali arovanje), 

b)    njihove osnovne instrumente oziroma osnove predstavljajo finančni instrumenti iz tega 
odstavka, finančni indeksi, obrestne mere, devizni tečaji ali valute, 
c)    glede vsebine pravic in obveznosti ter drugih lastnosti izpolnjujejo pogoje, ki jih določi 
Agencija, 
č)   so njihove osnove finančni indeksi iz 7.b točke tega odstavka, ti indeksi ustrezajo merilom, 
ki jih določi Agencija in 
d)    se z njimi trguje na trgu institucionalnih vlagateljev: 
-  jih je mogoče kadarkoli po pošteni vrednosti prodati, unovčiti ali zapreti z nasprotno izravnalno 
transakcijo, 
-  trgi institucionalnih vlagateljev izpolnjujejo pogoje, ki jih določi Agencija in 
-  nasprotne stranke na trgu institucionalnih vlagateljev izpolnjujejo pogoje, ki jih določi Agencija; 
ali 
8.      instrumenti denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če: 
a)    je njihov izdajatelj ali njihova izdaja regulirana z namenom zaščite prihrankov in vlagateljev 
v skladu z merili, ki jih določi Agencija, 
b)    jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija, njena samoupravna lokalna ali regionalna 
skupnost, država članica, njena centralna banka, njena samoupravna lokalna ali regionalna 
skupnost, Evropska centralna banka, Evropska unija, Evropska investicijska banka, tretja 
država, članica zveze držav, če je država članica oblikovana kot zveza, ali katerakoli 
mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica, 
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c)    jih je izdala oseba, s katere vrednostnimi papirji se že trguje na organiziranem trgu iz 1. do 
3. točke tega odstavka, 
č)   jih je izdala oziroma zanje jamči oseba, katere poslovanje je predmet nadzora, ki se izvaja 
po merilih, opredeljenih v zakonodaji Republike Slovenije ali zakonodaji Evropske unije, ali 
oseba, za katero veljajo, in ki izpolnjuje najmanj enako stroga pravila o varnosti in skrbnosti 
poslovanja, kot jih določajo zakonodaja Republike Slovenije ali zakonodaja Evropske unije, in ki 
ustrezajo drugim merilom, ki jih določi Agencija, ali 
d)    jih je izdala druga oseba, ki spada v eno od kategorij oseb, ki jih določi Agencija, in sicer 
pod pogojem, da za naložbe sredstev vzajemnega sklada v takšne instrumente velja najmanj
enako visoka raven zaščite vlagateljev, kot je opredeljena v prejšnjih podtočkah te točke, in da 
jih izda: 
-  oseba, katere osnovni oziroma njemu enakovreden kapital, skupaj z rezervami znaša najmanj 
10.000.000 eurov, in ki objavi in nadzornim organom predložiti letne računovodske izkaze na 
način in z vsebino, kot je določena v ZGD-1, drugih zakonih in na njihovi podlagi izdanih 
predpisih, ki urejajo področja njenega delovanja, Slovenskih računovodskih standardih oziroma 
Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, 
-  oseba, ki je skupaj z drugim osebami povezana v skupino, in katere naloga je financiranje teh 
oseb oziroma podjetji v skupini, pri čemer je vsaj ena delniška družba, katere delnice so 
sprejete na organiziran trg, ali 
-  oseba, katere dejavnost je financiranje ustrojev listinjenja, ki jih napajajo bančne kreditne 
linije, katerih pojem opredeli Agencija. 

(2) Poleg naložb iz prejšnjega odstavka ima lahko vzajemni sklad največ 10 odstotkov sredstev 
naloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki 
izpolnjujejo pogoje, ki jih določi Agencija, pri čemer ima lahko vzajemni sklad največ 5 odstotkov 
sredstev naloženih v prenosljive vrednostne papirje, ki niso sprejeti na organiziran trg 
vrednostnih papirjev.

(3) Vzajemni sklad ima lahko dodatna likvidna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih glede vrste, 
lastnosti, načina določanja njihove velikosti in razmerja do velikosti drugih sredstev ter 
njihovega najvišjega dopustnega obsega določi Agencija. 

(4) Vzajemni sklad ima lahko sredstva v obliki terjatev, ki nastajajo pri njegovem običajnem 
poslovanju, pri čemer družba za upravljanje zagotovi, da se terjatve izterjujejo v običajnih rokih, 
ki veljajo za takojšnjo (sočasno) izpolnitev obveznosti. 

(5) Vzajemni sklad ne sme pridobiti plemenitih kovin oziroma certifikatov, ki jih predstavljajo.

367. člen
(izpostavljenost v zvezi z naložbami v nepremičnine in druge posebnosti AJIS, ki bo nalagal v 

nepremičnine oziroma namenske družbe)

(1) AJIS, ki nalaga v nepremičnine oziroma namenske družbe, lahko posluje samo v obliki 
investicijske družbe, pri čemer poleg drugih pogojev, ki veljajo za investicijsko družbo, izpolnjuje 
tudi naslednje pogoje:
1.      najmanj 75 odstotkov njegovih sredstev je naloženih v nepremičnine in namenske družbe 
oziroma enote drugih investicijskih skladov, katerih večina sredstev je izpostavljena do 
nepremičnin, preostanek sredstev pa je naložen v bančne depozite, instrumente denarnega trga 
in obveznice iz sedmega odstavka 362. člena tega zakona;
2.      naložba v posamezno nepremičnino oziroma namensko družbo ne presega tretjine 
njegovih sredstev;
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3.      največ 25 odstotkov sredstev je naloženih v nepremičnine, obremenjene s hipoteko, pri 
čemer neodplačana hipoteka na posamični nepremičnini ne predstavlja več kot 50 odstotkov 
vrednosti te nepremičnine;
4.      posamezna nepremičnina je z začetkom veljavnosti pogodbe o njenem nakupu v izključni 
lasti AJIS;
5.      najmanj 75 odstotkov njegovih prihodkov izvira iz naslova naložb v nepremičnine, 
namenske družbe oziroma enote drugih investicijskih skladov, katerih večina sredstev je 
izpostavljena do nepremičnin;
6.      najmanj 90 odstotkov čistega dobička poslovnega leta je vsako leto razdeljenega v obliki 
dividend;
7.      družba za upravljanje likvidira AJIS, če višina njegovih sredstev v dveh letih od 
ustanovitve ne bo dosegla 5.000.000 eurov oziroma če pade pod 5.000.000 eurov za več kot 
osem mesecev.

(2) Odstopanje od omejitev iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka je dovoljeno največ dve leti od 
začetka poslovanja AJIS, v morebitnih nadaljnjih dokapitalizacijah pa največ sedem mesecev 
od izvedbe dokapitalizacije.

(3) Ne glede na prvi odstavek 195. člena tega zakona se lahko AJIS iz prvega odstavka tega 
člena zadolži za največ 25 odstotkov svojih sredstev za namene nakupa nepremičnin in 
zagotavljanja kratkoročne likvidnosti, ročnost teh kreditov pa je lahko daljša od šest mesecev.

401. člen
(uporaba določb drugih zakonov)

(1) Za investicijsko družbo se uporabljajo določbe ZGD-1 o delniški družbi, če ni v tem zakonu 
drugače določeno.

(2) Za investicijsko družbo se uporabljajo določbe ZTFI, ki veljajo za javno delniško družbo, če 
ni v tem zakonu drugače določeno.

(3) Za investicijsko družbo se v zvezi z izračunom čiste vrednosti sredstev smiselno uporablja 
tretji odstavek 224. člena tega zakona.

408. člen
(postopek javne ponudbe ob postopni ustanovitvi)

Za postopek javne ponudbe delnic investicijske družbe ob postopni ustanovitvi se uporabljajo 
določbe ZTFI o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.

447. člen
(namen nadzora nad družbami za upravljanje)

Agencija opravlja nadzor nad družbami za upravljanje z namenom preverjanja, ali družbe za 
upravljanje spoštujejo pravila o upravljanju investicijskih skladov in druga pravila, določena s 
tem zakonom, z ZTFI oziroma drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja investicijskih 
skladov oziroma drugega finančnega premoženja, ter s predpisi, izdanimi na podlagi teh 
zakonov.

454. člen
(redno poročanje družbe za upravljanje)

(1) Družba za upravljanje redno poroča Agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah: 
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1.      spremembah podatkov o družbi za upravljanje, ki se vpisujejo v sodni register; 
2.      seji nadzornega sveta družbe za upravljanje; 
3.      sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na seji skupščine; 
4.      razrešitvi in imenovanju članov uprave oziroma upravnega odbora; 
5.      nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali 
predstavništva oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica; 
6.      o poslovanju podružnice v državi članici ali tretji državi; 
7.      pridobitvi oziroma odtujitvi delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih 
osebah oziroma o drugih spremembah glede teh naložb; 
8.      prenosu opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov; 
9.      drugih dejstvih in okoliščinah, ki se nanašajo na investicijski sklad in družbo za 
upravljanje. 

(2) Uprava družbe za upravljanje Agencijo nemudoma obvesti o naslednjih dogodkih: 

1.      če je ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost družbe za upravljanje; 
2.      če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov oziroma prepoved opravljanja posameznih storitev iz 5. 
poglavja tega zakona; 
3.      če je družba za upravljanje začela z obširnejšo prenovo informacijskih sistemov ali če je 
družba za upravljanje začela razvijati nove ponudbe storitev, ki so pretežno podprte z 
informacijsko tehnologijo; 
4.      drugih dogodkih, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe za upravljanje v 
skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja. 

(3) Družba za upravljanje Agenciji v zvezi z vsakim investicijskim skladom, ki ga upravlja, 
poroča o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada, poslovnem izidu investicijskega sklada in 
drugih podatkih o poslovanju investicijskega sklada. 

(4) Družba za upravljanje Agenciji v zvezi z vsakim vzajemnim skladom in alternativnim 
vzajemnim skladom, ki ga upravlja, poroča tudi o: 
1.      vrednosti enote premoženja in 
2.      številu enot premoženja v obtoku. 

(5) Družba za upravljanje Agenciji v zvezi z vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, poroča 
tudi o: 
1.      spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
2.      sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3.      knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe, in 
4.      odkupih lastnih delnic investicijske družbe oziroma o vplačilu novih delnic investicijske 
družbe ter o drugih gibanjih kapitala investicijske družbe. 

(6) Za poročanje družb za upravljanje v zvezi s storitvami iz 5. poglavja tega zakona, se 
smiselno uporabljajo določbe ZTFI, ki urejajo poročanje borznoposredniških družb, ki imajo
dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne 
storitve.

468. člen
(poročilo o odpravi kršitev)

(1) Družba za upravljanje v roku, določenem z odredbo o odpravi kršitev, odpravi ugotovljene 
kršitve in Agenciji dostavi poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. 
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(2) Poročilu o odpravi kršitev se priloži listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile 
ugotovljene kršitve odpravljene, v primeru iz prejšnjega člena pa tudi poročilo revizijske družbe
o odpravi kršitev. 

(3) Če je poročilo o odpravi kršitev nepopolno oziroma iz poročila in priloženih dokazov ne 
izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Agencija družbi za upravljanje z odredbo naloži 
dopolnitev poročila in ji določi rok za dopolnitev. Zoper odredbo o dopolnitvi poročila o odpravi 
kršitev je dopustno vložiti ugovor. Za vložitev ugovora in odločanje o ugovoru se uporabljajo 
določbe 528. do 532. člena ZTFI.

471. člen
(odreditev dodatnega ukrepa)

(1) Agencija lahko odredi dodatni ukrep, s katerim naloži pristojnemu organu družbe za 
upravljanje, da razreši člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, če 
družba za upravljanje: 
1.      ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev, oziroma 
2.      ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja 
Agencije oziroma kako drugače ovira opravljanje nadzora. 

(2) Za odredbo o dodatnem ukrepu iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja ta zakon in 
določbe ZTFI o odredbi o odpravi kršitev.

476. člen
(začasna prepoved opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov)

(1) Agencija lahko družbi za upravljanje začasno prepove opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov, če družba za upravljanje: 
1.      ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče svojih poslovnih knjig oziroma poslovnih 
knjig investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter drugih administrativnih in poslovnih evidenc, tako 
da je mogoče kadarkoli preveriti, ali družba za upravljanje posluje v skladu s pravili o upravljanju 
tveganj oziroma ali družba za upravljanje upravlja investicijske sklade v skladu s tem zakonom, 
z ZTFI oziroma z drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma 
drugega finančnega premoženja, ter s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov; 
2.      ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev; 
3.      ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem; 
4.      krši pravila o naložbah investicijskega sklada, ki ga upravlja, oziroma pravila o upravljanju 
premoženja investicijskega sklada, in je zaradi tega investicijskemu skladu nastala oziroma bi 
mu lahko nastala večja škoda; 
5.      krši določbe o obveščanju javnosti in vlagateljev ter je zaradi tega imetnikom enot 
investicijskega sklada nastala oziroma bi lahko nastala večja škoda; 
6.      prenese na drugo osebo opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja 
investicijskega sklada, v nasprotju s 3.5 oddelkom tega zakona. 

(2) Agencija lahko v primerih iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka začasno prepove opravljanje 
storitev upravljanja samo določenih tipov investicijskih skladov, če kršitve izvirajo iz upravljanja 
tega tipa investicijskih skladov. 

(3) Agencija z odločbo, s katero družbi za upravljanje začasno prepove opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov, določi tudi ukrepe, ki jih družba za upravljanje sprejeme, da bi 
prenehala začasna prepoved opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, in rok za 
opravo navedenih ukrepov.
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(4) Prepoved iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena velja do izdaje odločbe, s katero 
Agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, oziroma do pravnomočnosti odločbe o 
odvzemu dovoljenja. 

(5) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi skrbniku. 

(6) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih 
skladov do prenehanja prepovedi iz prvega odstavka tega člena, skrbnik opravlja tiste posle 
upravljanja investicijskega sklada, s katerimi ni mogoče odlašati. 

(7) Za posle upravljanja investicijskega sklada, s katerimi ni mogoče odlašati po petem 
odstavku tega člena, se štejejo: 
1.      posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za premoženje investicijskega sklada 
nastala škoda; 
2.      administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega sklada iz 2. točke 99. 
člena tega zakona. 

(8) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih 
skladov skrbnik v imenu in za račun vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada zaustavi 
vplačila in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada, pri 
čemer v zvezi z obveščanjem vlagateljev in poročanjem Agenciji smiselno upošteva splošne 
akte Agencije. 

(9) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih 
skladov do prenehanja prepovedi iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, je skrbnik 
upravičen do provizije in ostalih nadomestil, ki skladno s pravili upravljanja oziroma statutom 
investicijskega sklada, pripadajo družbi za upravljanje. 

(10) Od izreka dokončne odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja 
investicijskih skladov do prenehanja prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih 
skladov, objavi Agencija na svoji spletni strani izrek o začasni prepovedi opravljanja storitev 
upravljanja investicijskih skladov.

477. člen
(začasna prepoved opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 

storitev)

Kadar družba za upravljanje opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in 
pomožne storitve, se za začasno prepoved opravljanja teh storitev smiselno uporabljajo prvi, 
tretji in četrti odstavek prejšnjega člena ter tretji, četrti in peti odstavek 302. člena ZTFI.

478. člen
(razlogi za odvzem dovoljenja)

(1) Agencija lahko odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov, če: 
1.      družba za upravljanje v obdobju treh let več kot dvakrat krši dolžnost varovanja zaupnih 
podatkov ali prepoved uporabe notranjih informacij iz 76. člena tega zakona; 
2.      družba za upravljanje krši prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij ali prepoved 
tržne manipulacije po določbah ZTFI; 
3.      družba za upravljanje ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske ustreznosti oziroma drugih 
pogojev za poslovanje v skladu s pravili o upravljanju tveganj; 
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4.      je Agencija odredila dodatni ukrep iz prvega odstavka 471. člena tega zakona in pristojni 
organ družbe za upravljanje v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana 
uprave oziroma izvršnega direktorja in imenoval novih, ki so pridobili dovoljenje Agencije iz 56. 
člena tega zakona oziroma tudi novo imenovani člani uprave v dveh mesecih od imenovanja 
niso zagotovili odprave kršitev, ki so bile razlog za dodatni ukrep iz prvega odstavka 471. člena 
tega zakona; 
5.      družba za upravljanje krši odločbo o začasni prepovedi opravljanja storitev iz 476. oziroma 
477. člena tega zakona oziroma v roku ne odpravi ukrepov iz odločbe; 
6.      so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža osebi, ki je 
neposredno oziroma posredno nadrejena oseba družbe za upravljanje; 
7.      družba za upravljanje krši pravila o naložbah oziroma o upravljanju premoženja 
investicijskega sklada in je zaradi tega investicijskemu skladu nastala oziroma bi mu lahko 
nastala večja škoda; 
8.      družba za upravljanje ponavljajoče krši pravila o naložbah oziroma o upravljanju 
premoženja investicijskega sklada; 
9.      je družba za upravljanje za pridobitev dovoljenja navajala neresnične podatke; 
10.   družba za upravljanje ne izpolnjuje pravil varnega in skrbnega poslovanja oziroma drugih 
pogojev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov; 
11.   družba za upravljanje ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev;
12.   družba za upravljanje ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem. 

(2) Agencija lahko v primerih iz 7. do 12. točke prejšnjega odstavka odvzame družbi za 
upravljanje dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja samo določenih tipov investicijskih 
skladov, če kršitve izvirajo iz upravljanja tega tipa investicijskih skladov. 

(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi skrbniku. 

(4) Od prejema odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov do pravnomočnosti te odločbe skrbnik opravlja tiste posle upravljanja investicijskega 
sklada, s katerimi ni mogoče odlašati. 

(5) Za posle upravljanja investicijskega sklada, s katerimi ni mogoče odlašati po prejšnjem 
odstavku tega člena, se štejejo: 
1.      posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za premoženje investicijskega sklada 
nastala škoda; 
2.      administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega sklada, iz 2. točke 99. 
člena tega zakona. 

(6) Od prejema odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov skrbnik v imenu in za račun vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada zaustavi 
vplačila in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada, pri 
čemer v zvezi z obveščanjem vlagateljev in poročanjem Agenciji smiselno upošteva splošne 
akte Agencije. 

(7) Od prejema do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov je skrbnik upravičen do provizije in drugih nadomestil, ki 
skladno s pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada pripadajo družbi za 
upravljanje.

(8) Izrek dokončne odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov objavi Agencije na svoji spletni strani.

494. člen
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(nadzor nad skrbnikom)

(1) Agencija opravlja nadzor nad skrbnikom iz 6.3.1. pododdelka tega zakona z namenom 
preverjanja, ali spoštuje določbe tega zakona ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki 
urejajo opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade. 

(2) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo določbe 
ZTFI o nadzoru nad banko, ki opravlja investicijske storitve in posle. 

(3) Agencija pri opravljanju nadzora iz prvega odstavka tega člena na podlagi zakona, ki ureja 
bančništvo, sodeluje z Banko Slovenije, ki opravlja nadzor nad poslovanjem skrbnika na podlagi 
določb zakona, ki ureja bančništvo o nadzoru nad opravljanjem skrbniških storitev.

498. člen
(odredba o odpravi kršitev)

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, da oseba krši prepoved iz prvega 
odstavka 497. člena tega zakona, izda tej osebi odredbo, skladno s 527. členom ZTFI. Zoper 
odredbo je dopustno vložiti ugovor. Za vložitev ugovora in odločanje o ugovoru se uporabljajo 
528. do 532. člen ZTFI. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Agencija še pred izdajo odredbe pregleda poslovne 
knjige in drugo dokumentacijo osebe in zbere druge dokaze, potrebne za ugotovitev, ali je 
oseba storila kršitev iz prejšnjega odstavka. 

(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti 
krajši od osmih dni in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je 
opravila v zvezi s prenehanjem kršitve, ter v katerem se oseba lahko izjavi o utemeljenosti 
razlogov za izdajo odredbe. 

(4) Če je poročilo o odpravi kršitev nepopolno oziroma iz poročila in priloženih dokazov ne 
izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Agencija osebi z odredbo naloži dopolnitev 
poročila in ji določi rok za dopolnitev. Zoper to odredbo je dopustno vložiti ugovor. Za vložitev 
ugovora in odločanje o ugovoru se uporablja 528. do 532. člen ZTFI.

499.a člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja)

Agencija razkrije informacije o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja v skladu z določbami ZTFI, 
ki določajo pravila razkritja informacij o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja.

500. člen
(uporaba določb o postopku)

(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojna po tem zakonu, po postopku 
odločanja agencije v posamičnih zadevah, določenem v ZTFI, razen če ta zakon za posamezno 
vrsto postopka določa drugače. 

(2) V postopku predhodnega preizkusa zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma 
dovoljenja za spojitev v skladu s 7.10.2. pododdelkom tega zakona Agencija izda sklep o 
odpravi pomanjkljivosti v desetih delovnih dneh. 
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(3) Agencija glede zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma dovoljenja za spojitev v 
skladu s 7.10.2. pododdelkom tega zakona izda odločbo v 20 delovnih dneh po prejemu 
popolne zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma dovoljenja za spojitev. 

(4) Agencija odločbo iz prejšnjega odstavka nemudoma posreduje: 
1.      družbi za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, in 
2.      pristojnemu nadzornemu organu države članice prevzemnega sklada, če gre za združitev 
v skladu s 7.10.3. pododdelkom tega zakona. 

(5) Agencija glede zahteve za izdajo dovoljenja za vložitev premoženja v centralni sklad v 
skladu z 9. poglavjem tega zakona izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne 
zahteve za izdajo dovoljenja za vložitev premoženja v centralni sklad. 

(6) Agencija odločbo iz prejšnjega odstavka nemudoma posreduje: 
1.      družbi za upravljanje, ki upravlja napajalni sklad, in 
2.      pristojnemu nadzornemu organu države članice centralnega sklada, če gre za postopek v 
skladu z 9.9 oddelkom tega zakona. 

(7) Agencija družbo za upravljanje, ki upravlja napajalni sklad, v 15 delovnih dneh po prejemu 
popolne vloge za izdajo soglasja iz drugega odstavka 349. člena oziroma iz drugega odstavka 
350. člena tega zakona obvesti, ali je soglasje izdala ali ne.

504. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)

(1) Za obveznost varovanja zaupnih informacij se smiselno uporablja ZTFI glede obveznosti 
varovanja zaupnih informacij ter oseb, ki jim je dovoljeno razriti zaupne informacije.

(2) Agencija obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi v okviru izvajanja nalog in pooblastil, 
določenih s tem zakonom in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

510. člen
(razmerja z organi Evropske unije)

(1) Agencija obvesti Evropsko komisijo o izdaji vsakega dovoljenja družbi za upravljanje: 
1.      katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v tretji 
državi; 
2.      na podlagi katerega oseba tretje države postane nadrejena družba družbe za upravljanje. 

(2) Agencija obvešča Evropsko komisijo in ESMA o vseh bistvenih ovirah, na katere so naletele 
družbe za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov v tretjih državah. 

(3) Če Evropska komisija odloči, da nadzorni organi držav članic zadržijo oziroma prekinejo 
odločanje o zahtevah oseb posamezne tretje države, Agencija s sklepom prekine postopek za 
največ tri mesece v zadevah odločanja o zahtevah za izdajo dovoljenja: 
1.      družbi za upravljanje, katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna oseba 
tretje države, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije; 
2.      za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega oseba tretje države, na katero se 
nanaša odločitev Evropske komisije, postane nadrejena družba družbe za upravljanje. 

(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka, rok za odločitev iz 547. člena ZTFI ne teče. 
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(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev postopkov podaljša, Agencija s 
sklepom podaljša prekinitev postopka za obdobje, določeno z odločitvijo Evropskega sveta. 

(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena se ne uporabljajo za: 
1.      ustanovitev družbe za upravljanje, ki bo imela položaj: 
-  podrejene družbe družbe za upravljanje, ki je v trenutku sprejetja odločitve iz tretjega oziroma 
petega odstavka tega člena upravičena opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v 
državi članici, ali 
-  družbe, podrejene drugi podrejeni družbi družbe za upravljanje iz prejšnje alineje; 
2.      izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža: 
-  družbi za upravljanje, ki je v trenutku sprejetja odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka 
tega člena upravičena opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici, ali 
-  podrejeni družbi družbe za upravljanje iz prejšnje alineje. 

(7) Agencija Evropsko komisijo na njeno zahtevo obvesti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz 
prvega odstavka tega člena, če Evropska komisija te podatke potrebuje za ugotovitev dejstev, 
pomembnih za sprejetje odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena.

512. člen
(kršitve družbe za upravljanje)

(1) Z globo od 400 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za upravljanje, če:
1.      v nasprotju s petim odstavkom 32. člena tega zakona opravlja dejavnosti, ki jih ne sme 
opravljati,
2.      kreditira oziroma daje jamstva za nakup delnic v nasprotju s petim odstavkom 34. člena 
tega zakona,
2.a  ne obvesti Agencije o spremembi deleža posameznega delničarja v skladu s prvim 
odstavkom 48. člena tega zakona,
2.b  njena uprava oziroma izvršni direktorji ne izpolnjujejo pogojev iz 53. člena tega zakona,
3.      za člana uprave oziroma izvršnega direktorja imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja 
Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje v skladu s prvim odstavkom 
56. člena tega zakona,
3.a  ne vzpostavi in uresničuje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja v skladu z 2. in 3. 
točko prvega odstavka 68. člena tega zakona,
3.b  ni strukturirana in organizirana v skladu z drugim odstavkom 68. člena tega zakona,
3.c  ne vodi evidence in dokumentacije v skladu z 69. členom tega zakona,
3.č  ne vzpostavi in izvaja sistema prejemkov v skladu s 73.a členom tega zakona,
3.d  ne upošteva pravil ravnanja iz drugega in tretjega odstavka 74. člena tega zakona v zvezi s 
75. členom tega zakona,
4.      sporoči zaupne podatke o posamezni stranki tretjim osebam oziroma jih uporabi sama ali 
omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (78. člen),
5.      ne razpolaga z ustreznim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja, in premoženje v 
upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev (81. člen),
6.      izplača dobiček v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 84. člena tega zakona,
7.      ne vodi poslovnih knjig, sestavlja knjigovodskih listin, vrednoti knjigovodskih postavk in 
sestavlja letnega poročila v skladu s prvim in drugim odstavkom 88. člena tega zakona,
7.a  najmanj enkrat v petih letih ne zamenja revizijske družbe (šesti odstavek 88. člena),
8.      je pridobila dovoljenje iz 103. člena tega zakona z navajanjem neresničnih podatkov, 
oziroma v Republiki Sloveniji opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za 
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Agencije (prvi odstavek 103. člena),
9.      začne opravljati posle prek podružnice v državi članici gostiteljici v nasprotju s 112. 
členom tega zakona,
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10.   ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenje 
Agencije (tretji odstavek 117. člena),
10.a   prenese opravljanje storitev oziroma poslov v nasprotju s 124. členom tega zakona,
10.b   s pooblaščencem sklene pogodbo o prenosu v nasprotju z drugim odstavkom 125. člena 
tega zakona,
11.   trži enote KNPVP v Republiki Sloveniji, ne da bi predhodno opravila postopek priglasitve v 
skladu s 138. členom tega zakona, 
12.   trži enote investicijskih skladov v tretji državi ne da bi predhodno obvestila Agencijo 
skladno s 149. členom tega zakona,
13.   ne ravna skrbno s finančnimi instrumenti strank in ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 
203. členom ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 151. člena tega zakona,
14.   ne ravna skrbno z denarnim dobroimetjem strank in ne zagotovi ustreznih ukrepov v 
skladu z 204. členom ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 151. člena tega zakona,
14.a   s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju v pisni obliki (drugi odstavek 240. člena 
ZTFI v povezavi s prvim odstavkom 154. člena tega zakona),
15.   za račun investicijskega sklada sklepa posle v nasprotju s 161. členom tega zakona,
16.   za račun investicijskega sklada sklepa posle v nasprotju s 162. členom tega zakona,
17.   skrbniku iz sredstev investicijskega sklada poleg provizije iz prvega odstavka 168. člena 
tega zakona in stroškov, določenih v petem odstavku 168. člena tega zakona, povrne še kakšne 
druge stroške (tretji odstavek 168. člena),
18.   za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja, s skrbnikom ne sklene pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev (prvi odstavek 173. člen),
19.   pred sklenitvijo oziroma spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ne pridobi 
dovoljenja Agencije (prvi in peti odstavek 174. člena), 
20.   v primeru odstopanj sredstev investicijskega sklada od pravil o deležih sredstev 
investicijskega sklada in izpostavljenosti ne sprejme in začne izvajati ukrepov za čimprejšnjo 
odpravo odstopanj in o tem ne obvesti Agencije (drugi odstavek 185. člena),
20.a   ne odpravi odstopanj izpostavljenosti in deležev sredstev investicijskega sklada v rokih iz 
tretjega odstavka 185. člena tega zakona,
21.   ne izdela načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada (drugi odstavek 187. člena),
22.   za račun investicijskega sklada izda poroštvo oziroma kakšno drugo obliko jamstva (prvi 
odstavek 189. člena),
22.a   za račun investicijskega sklada sklene pogodbo o prodaji oziroma proda finančne 
instrumente iz sredstev investicijskega sklada v nasprotju s prvim odstavkom 190. člena tega 
zakona,
23.   zastavi ali kako drugače obremeni premoženje investicijskega sklada (prvi odstavek 191. 
člena),
24.   ponavljajoče ne sestavi dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje v skladu s prvim 
odstavkom 201. člena tega zakona,
25.   ponavljajoče vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine ali vrednoti knjigovodske 
postavke v nasprotju s prvim odstavkom 204. člena tega zakona,
26.   ponavljajoče ne pripravi letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada za 
predpisana obdobja in na način ter z vsebino določeno v prvem in drugem odstavku 205. in 
206. členu tega zakona,
26.a   letnega poročila investicijskega sklada ne pregleda revizor skladno s prvim odstavkom 
207. člena tega zakona,
26.b   ne izračunava čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v skladu z 225. členom tega 
zakona in aktom, ki ga izda Agencija na podlagi 206. člena tega zakona,
27.   za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, ne vodi evidenc imetnikov investicijskih kuponov v 
skladu z določbami tega zakona in določbami aktov, izdanih na njegovi podlagi (226. člen),
27.a   imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne vrednosti na način in v roku iz prvega 
in drugega odstavka 235. člena tega zakona,
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28.   ponavljajoče krši določbe 237. do 243. člena tega zakona v zvezi z naložbenimi politikami 
vzajemnega sklada,
28.a   ne zagotovi ustreznega vrednotenja finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na trgu 
institucionalnih vlagateljev, kot ga določa splošni akt Agencije, izdan na podlagi 244. člena tega 
zakona,
29.   si poleg provizije za upravljanje in stroškov, ki so skladno z določbami drugega odstavka 
247. člena tega zakona določeni s pravili upravljanja vzajemnega sklada, iz sredstev 
vzajemnega sklada opravi še druga izplačila,
29.a   po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada o tem 
ne obvesti imetnikov investicijskih kuponov in javnosti na način, določen v devetem odstavku 
253. člena tega zakona in skladno z aktom, ki ga izda Agencija na podlagi enajstega odstavka 
253. člena tega zakona,
30.   začne sprejemati vplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada, preden je ta vzajemni 
sklad oblikovan (255. člen),
30.a   po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja o prenosu upravljanja 
investicijskega sklada ne obvesti javnosti in imetnikov enot investicijskega sklada na način in v 
rokih, določenih s prvim odstavkom 263. člena tega zakona ter v aktu, ki ga izda Agencija na 
podlagi drugega odstavka 263. člena tega zakona (263. člen, peti odstavek 267. člena, 391. in 
426. člen ter prvi odstavek 428. člena),
31.   prenese upravljanje investicijskega sklada na drugo družbo za upravljanje brez dovoljenja 
Agencije (259., 391. in 426. člen),
31.a   imetnikom investicijskega kupona prevzemnega ali prenosnega sklada zaračuna izstopne 
stroške (1. točka prvega odstavka in 1. točka drugega odstavka 282. člena),
32.   si po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada izplača provizijo za 
upravljanje v nasprotju z drugim odstavkom 297. člena tega zakona,
32.a   po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada o tem ne obvesti Agencije, 
imetnikov investicijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v prvem in drugem 
odstavku 298. člena tega zakona oziroma aktu, ki ga izda Agencija na podlagi petega odstavka 
298. člena tega zakona,
32.b   po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada opravi izplačilo odkupne 
vrednosti investicijskega kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o pristopu k pravilom 
vzajemnega sklada (prvi in drugi odstavek 299. člena),
32.c   denarnih sredstev vlagateljev, prispelih na denarni račun krovnega sklada, po lastni krivdi 
vsakodnevno ne razporedi na račune posameznih podskladov, kot to določa tretji odstavek 305. 
člena tega zakona,
33.   ne pridobi dovoljenja Agencije za vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni 
sklad kot to določa prvi odstavek 320. člena tega zakona,
34.   oblikuje napajalni sklad brez soglasja Agencije iz 324. člena tega
 zakona, 
35.   napajalni sklad nalaga sredstva v izvedene finančne instrumente iz 7. točke prvega 
odstavka 237. člena tega zakona in te naložbe niso namenjene izključno varovanju pred 
tveganji ali pa je izpostavljenost napajalnega sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti 
v nasprotju z 237. in 241. členom tega zakona (drugi odstavek 336. člena),
36.   ni pridobila dovoljenja Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za 
določen tip AJIS (drugi odstavek 359. člena),
37.   nalaga sredstva AJIS, ki ga upravlja, v izvedene finančne instrumente v nasprotju s 364. 
členom tega zakona,
38.   si poleg provizije za upravljanje in stroškov, ki so skladno z določbami drugega odstavka 
371. člena tega zakona določeni s pravili upravljanja oziroma statutom AJIS, iz sredstev AJIS 
opravi še druga izplačila,
38.a   ne izračunava čiste vrednosti sredstev alternativnega vzajemnega sklada na način in v 
rokih, določenih v 377. členu tega zakona,
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38.b   imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne vrednosti na način in v roku iz 
drugega odstavka 235. člena tega zakona (378. člen),
38.c   po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja alternativnega vzajemnega 
sklada o tem ne obvesti imetnikov investicijskih kuponov in javnosti na način, določen v osmem 
odstavku 386. člena tega zakona in aktu, ki ga izda Agencija na podlagi devetega odstavka 
386. člena tega zakona,
39.   začne sprejemati vplačila investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada, preden 
je ta alternativni vzajemni sklad oblikovan (388. člen),
40.   si po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativnega vzajemnega sklad izplača 
provizijo za upravljanje v nasprotju z drugim odstavkom 393. člena tega zakona,
41.   ne obvesti imetnikov investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada in poroča 
Agenciji o nastopu razloga za začetek likvidacije alternativnega vzajemnega sklada v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 394. člena tega zakona, 
41.a   po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativnega vzajemnega sklada o tem ne 
obvesti Agencije, imetnikov investicijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v prvem in 
drugem odstavku 394. člena tega zakona oziroma aktu, ki ga izda Agencija na podlagi petega 
odstavka 394. člena tega zakona,
41.b   po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativnega vzajemnega sklada opravi 
izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o pristopu 
k pravilom alternativnega vzajemnega sklada (prvi in drugi odstavek 395. člena),
42.   ne unovči premoženja alternativnega vzajemnega sklada in poplača imetnikov 
investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada v skladu s 396. členom tega zakona,
42.a   denarnih sredstev vlagateljev, prispelih na denarni račun alternativnega krovnega sklada, 
po lastni krivdi vsakodnevno ne razporedi na račune posameznih podskladov, kot to določa tretji 
odstavek 305. člena tega zakona (398. člen),
43.   ne pridobi dovoljenja Agencije za vključitev podskladov alternativnega krovnega sklada v 
drug alternativni krovni sklad (400. člen),
44.   investicijska družba, ki jo upravlja, opravlja ali spremeni dejavnosti v nasprotju z določbami 
402. člena tega zakona,
45.   zastopa delničarje investicijske družbe pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini
investicijske družbe (1. točka drugega odstavka 419. člena),
45.a   v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, na katerem je ta 
sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti delničarjev investicijske družbe na način, 
določen z aktom, ki ga izda Agencija na podlagi petega odstavka 439. člena tega zakona (drugi 
odstavek 439. člena),
46.   na zahtevo Agencije ne poroča v rokih in na način iz 455. člena tega zakona in akta, ki ga 
izda Agencija na podlagi 458. člena tega zakona,
47.   pooblaščeni osebi Agencije ne omogoči pregleda na način, določen v 460. do 463. členih 
tega zakona,
48.   krši začasno prepoved opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov iz prvega 
odstavka 476. člena tega zakona oziroma začasno prepoved opravljanja storitev gospodarjenja 
s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev iz 477. člena tega zakona.

(2) Družba za upravljanje, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 2.000 do 500.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz 2.a, 3.a, 3.b, 3.d, 8., 10.a, 11., 24., 26. ali 28.a točke 
prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine 
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega 
namena koristoljubnosti, se družba za upravljanje kaznuje z globo v višini:
1.      od 25.000 do 5.000.000 eurov ali 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa glede na 
zadnje razpoložljive letne računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma 
skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive 
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konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če mora pravna 
oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, ali
2.      dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, 
kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.

(4) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave družbe za upravljanje iz prvega odstavka 57. 
člena tega zakona in je zato podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek 
kaznuje z globo v višini od 400 do 10.000 eurov.

(5) Član nadzornega sveta družbe za upravljanje, ki krši dolžnosti člana nadzornega sveta 
družbe za upravljanje iz prvega odstavka 65. člena tega zakona in je zato v družbi za 
upravljanje podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje z globo v 
višini od 400 do 10.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz četrtega ali petega odstavka tega člena posebno huda 
zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti in pomeni prekršek iz 
2.a, 3.a, 3.b, 3.d, 8., 10.a, 11., 24., 26., ali 28.a točke prvega odstavka tega člena, se član 
uprave ali nadzornega sveta kaznuje z globo v višini:
1.      od 2.500 do 5.000.000 eurov ali
2.      dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, 
kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.

(7) Ponavljajoča kršitev pomeni istovrstno kršitev določb 24., 25., 26. in 28. točke prvega 
odstavka tega člena, pri isti družbi za upravljanje, najmanj dva krat v petih zaporednih 
koledarskih letih.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlaga se obravnava predloga zakona po skrajšanem postopku, ker predlog zakona vključuje 
manj zahtevne spremembe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list 
RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3), obravnava predloga pa je 
potrebna tudi zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list 
RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 
30/16 in 9/17) na podlagi novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (EVA 2017-1611-0002), 
na katerega se ZISDU-3 večkrat sklicuje.

VI. PRILOGE
/
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