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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 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:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o trgu finančnih instrumentov (EVA: 2019-1611-0001) in ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

                                                                                                          
Stojan Tramte

                                                                 GENERALNI SEKRETAR

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:
/
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 Pestotnik, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo, 
- Primož Komatar, sekretar.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Agencija za trg vrednostnih papirjev
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- dr. Andrej Bertoncelj, minister,
- Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka,
- Metod Dragonja, državni sekretar,
- mag. Alojz Stana, državni sekretar,
- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka,
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
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- Polona Pestotnik, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,
- Primož Komatar, sekretar.
5. Kratek povzetek gradiva:
Poglavitni razlog za pripravo Predloga zakona je začetek uporabe Uredbe (EU) 2017/1129 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi 
vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi 
Direktive 2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2017/1129/EU), in sicer z 21. 7. 2019.

V Direktivi 2003/71/ES so bila določena usklajena načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi 
prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu. 
Zaradi sprememb, ki so se od začetka njene veljavnosti zgodile v zakonodaji in na trgu, je bilo 
sklenjeno, da se navedeno direktivo razveljavi in nadomesti z Uredbo 2017/1129/EU. Različni pristopi 
so namreč povzročali razdrobljenost notranjega trga, saj so za izdajatelje, ponudnike in osebe, ki so 
prosili za uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, v različnih državah članicah veljala različna 
pravila, prospektov, potrjenih v eni državi članici, pa ni bi bilo mogoče uporabljati tudi v vseh drugih 
državah članicah. Brez harmoniziranega okvira, ki bi zagotavljal enotno razkritje v Evropski uniji, so 
razlike v zakonodajah držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga vrednostnih papirjev. 

S Predlogom zakona se želi odpraviti tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti 
Zakona o trgu finančnih instrumentov.

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 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, z last i  mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Š i f r a  i n  
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

Š i f r a  i n  
naziv 
proračunske 
postavke 

Znesek  za  
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
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.

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, 
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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:
Predlog zakona nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,
delovanje občin,
financiranje občin.

NE

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 10. 4. do 10. 5. 2019.
Spletni naslov, na katerem 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/
- spletni naslov objave na strani e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-
demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10064

V času javne obravnave predloga zakona smo prejeli pripombe:
- gospodarskih družb in združenj (KDD – Centralna klirinško depotna družba, Banka Intesa 

Sanpaolo d.d. in Ljubljanska borza, d.d.)
- 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: DA

                                                                           Metod Dragonja
                                                                     državni sekretar

Priloge:
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
- predlog zakona,
- izjava o skladnosti,
- mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka:
Ljubljana,

Na podlagi drugega odstavka 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

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (EVA: 2019-1611-0001) in ga predloži Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

                                                                                                               
Stojan Tramte

                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Priloga sklepa:
- predlog zakona.

Prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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OSNUTEK PREDLOGA
EVA 2019-1611-0001 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OSNUTKA PREDLOGA ZAKONA

1.1 Ocena stanja

15. decembra 2018 je začel veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št.   
77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1).  

Z ZTFI-1 so v slovenski pravni red prenesene:
 Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, 

ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam s 
sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov (UL L 
št. 44 z dne 16. 2. 1989, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/117/EGS),

 Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o 
odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 97/9/ES), 

 Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L 
št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 909/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav 
vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi 
direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 
28. 8. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES),

 Direktiva 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o 
sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je 
treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji (UL L št. 184 z dne 6. 7. 2001, str. 1), 
zadnjič spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 
9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 
92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 
2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za 
finančne storitve (UL L št. 79 z dne 24. 3. 2005, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2001/34/ES),

 Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o 
prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, 
in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64), 
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti 
ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 
2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2003/71/ES),

 Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o 
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi Direktive 
2001/34/ES (UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 38), zadnjič spremenjena z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi 
Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi 
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tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije (UL L št. 234 
z dne 31. 8. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES),

 Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu 
do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 
2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), zadnjič 
spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/180 z dne 24. oktobra 2016 o 
dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih 
portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen (UL L št. 29 z dne 3. 2. 2017, str. 1), v 
delu, ki se nanaša na borznoposredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2013/36/EU),

 Direktiva 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), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 
2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi 
standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v 
obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (UL L 
št. 276 z dne 26. 10. 2017, str. 32), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU),

 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) 
št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o 
dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe (UL L št. 332 z dne 18. 12. 2015, 
str. 126;,v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2392/EU),

 Direktiva (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o 
spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (UL L št. 175 z dne 
30. 6. 2016, str. 8),

 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 (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 500; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2017/593/EU).

ZTFI-1 med drugim tudi podrobneje ureja izvajanje:
 Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive

2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo 
prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh 
prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/301 z dne 30. novembra 2015 
o dopolnitvi Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
regulativnimi tehničnimi standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje 
oglasov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (UL L št. 58 z dne 4. 3.
2016, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2004/ES),

 Uredbe (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 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih 
sredstev (UL L št. 329 z dne 13. 12. 2017, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
575/2013/EU),

 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES 
(UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o 
zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih 
papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 
2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU),

 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
600/2014/EU),

 Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih 
depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) 
št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo (Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi 
tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za 
centralne depotne družbe (UL L št. 65 z dne 10. 3. 2017, str. 448), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 909/2014/EU),

 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 (UL L št. 171 z dne 
29. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU).

V tem zakonodajnem okviru so vsi evropski instituti, katerih namen je opravljanje 
investicijskih storitev in poslov (med temi tudi ponudba vrednostnih papirjev v javnosti) ter 
varovanje in zaščita vlagateljev, del slovenskega pravnega reda, trgovanje z vrednostnimi 
papirji pa urejeno in nadzorovano. 

Trgovanje v Republiki Sloveniji poteka na organiziranem trgu in na večstranski trgovalni 
platformi SiEnter (MTF), pri čemer trgovanje na navedeni platformi po obsegu (tržna 
kapitalizacija) dosega le dobrih 5 odstotkov organiziranega trga. V Republiki Sloveniji 
trenutno ni mesta trgovanja, ustanovljenega kot OTF. Na organiziranem trgu se trguje 
izključno z vrednostnimi papirji (delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniški in 
komercialni zapisi), na MTF pa izključno z delnicami in obveznicami, tudi malih in srednjih 
podjetij. Na teh mestih trgovanja se ne trguje s kompleksnejšimi finančnimi instrumenti. 

Iz podatkov Ljubljanske borze, d. d., izhaja, da je povprečni mesečni promet v letu 2018 na 
organiziranem trgu znašal 28,11 mio EUR in se je samo rahlo zmanjšal glede na mesečno 
povprečje zadnjih treh let, ki znaša 28,80 mio EUR. Tržna kapitalizacija organiziranega trga 
je na dan 28. 12. 2018 znašala 33,4 mrd EUR1, kar je 12,5 odstotkov več kot konec leta 
2017, ko je znašala 29,7 mrd EUR. Na organiziranem trgu je po stanju na dan 28. 12. 2018 
kotiralo 67 vrednostnih papirjev v primerjavi z 71 vrednostnimi papirji leto prej. 

Gibanje zadnjih nekaj let kaže, da se število izdajateljev, javnih družb, katerih vrednostni 
papirji so uvrščeni na organizirani trg, zmanjšuje. Na dan 31. 12. 2017 je bilo 44 izdajateljev, 
do dne 15. 1. 2018 pa se je to število še dodatno zmanjšalo na 40 izdajateljev. 
                                               
1 Vir: http://www.ljse.si/media/Attachments/Statistika/Podatki/Letni/Razsirjena_letna_2018.pdf
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V Republiki Sloveniji ima sedež 22 družb z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev 
in poslov (v nadaljnjem besedilu: investicijska podjetja)2. Mednje spadajo borznoposredniške 
družbe, ki jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) izdala 
dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, banke, ki jim je Banka Slovenije 
izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov s finančnimi instrumenti, ter 
družbe za upravljanje, ki j im je agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev 
gospodarjenja in pomožnih storitev. 

Investicijska podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji čezmejno opravljajo investicijske 
storitve in posle v izredno omejenem obsegu (ni ustanovljenih podružnic slovenskih 
investicijskih podjetij, samo dve investicijski podjetji pa sta notificirani za opravljanje 
investicijskih storitev in poslov na območju ene države članice, vendar tam, po razpoložljivih 
podatkih, teh storitev še ne opravljata). 

Na drugi strani na območju Republike Slovenije preko podružnice investicijske storitve in 
posle trenutno opravlja samo ena tuja kreditna institucija3. Za neposredno opravljanje 
investicijskih storitev in poslov4 v Republiki Sloveniji je sicer notificiranih več kot 1.700 
investicijskih podjetij. Po podatkih agencije ta doslej niso zaznala oziroma sporočila nobenih 
težav glede čezmejnega opravljanja storitev.

Glede varovanja vlagateljev oziroma možnosti uveljavljanja pravic do zaščite njihovih pravic 
je to zagotovljeno v skladu z najstrožjimi pravili. Tudi delovanje investicijskih podjetij in mest 
trgovanja je urejeno v skladu s strogimi in preglednimi operativnimi zahtevami za zagotovitev 
varnejšega in trdnejšega trga. Agencija kot nadzorni in regulatorni organ za trg finančnih 
instrumentov v Republiki Sloveniji redno objavlja vse predpise s tega področja in redno 
odgovarja na vprašanja zainteresirane javnosti glede pravilnosti izvajanja predpisov ter 
objavlja smernice, vprašanja in odgovore ESMA v zvezi s to tematiko5. Vsak vlagatelj ali drug 
zainteresirani subjekt lahko zaprosi za seznanitev s pravili, posebej tudi tistimi, ki se 
nanašajo na uveljavljanje pravic vlagateljev, ali o morebitnem prikrajšanju svojih pravic 
obvesti agencijo.

Slovenski finančni trg je torej majhen, tako po številu izdajateljev, številu finančnih 
instrumentov, uvrščenih na mesta trgovanja, kot tudi po kompleksnosti načina trgovanja in 
mest trgovanja. 

1.2 Razlogi za pripravo osnutka predloga zakona

Razlogi za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZTFI-1 (v nadaljnjem 
besedilu: predlog zakona) so:

a)Začetek uporabe Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali 
njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES 
(UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2017/1129/EU), in sicer z 21. 7. 2019.

                                               
2 Register družb z izdanim dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov je na spletni strani: http://www.a-
tvp.si/registri/druzbe-z-dovoljenjem-za-opravljanje-investicijskih-storitev-in-poslov. 
3 Vir: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/subjekti-nadzora/kreditne-institucije-drzav-egp-v-sloveniji - povezava do seznama 
kreditnih institucij, ki preko podružnice opravljajo investicijske storitve v RS, pri čemer kreditna institucija RCI Banque Societe 
Anonyme, bančna podružnica Ljubljana, ne opravlja investicijskih storitev in poslov. 
4 Seznam dostopen na https://www.a-tvp.si/notifikacije-oseb-in-prospektov-iz-drugih-drzav-clanic/investicijska-podjetja-in-
druzbe-za-upravljanje.
5 https://www.a-tvp.si/mifid-mifir
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V Direktivi 2003/71/ES so bila določena usklajena načela in pravila o pripravi, potrditvi in 
objavi prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na 
reguliranem trgu. Zaradi sprememb, ki so se od začetka njene veljavnosti zgodile v 
zakonodaji in na trgu, je bilo sklenjeno, da se navedena direktiva razveljavi in nadomesti z 
Uredbo 2017/1129/EU. Različni načini delovanja so namreč povzročali razdrobljenost 
notranjega trga, saj so za izdajatelje, ponudnike in osebe, ki so prosili za uvrstitev v trgovanje 
na reguliranem trgu, v različnih državah članicah veljala različna pravila, prospektov, 
potrjenih v eni državi članici, pa ni bi bilo mogoče uporabljati tudi v vseh drugih državah 
članicah. Brez usklajenega okvira, ki bi zagotavljal enotno razkritje v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: EU), so razlike v zakonodajah držav članic ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga vrednostnih papirjev. 

Uredba 2017/1129/EU ima zato naslednje osnovne namene in cilje: 
 Bistveno prispevati k vzpostavitvi unije kapitalskih trgov, s ciljem podjetjem omogočiti 

dostop do bolj raznolikih virov kapitala kjer koli v EU, zagotoviti učinkovitejše 
delovanje trgov ter vlagateljem in varčevalcem ponuditi dodatne priložnosti za 
učinkovito naložbo denarja, da se poveča rast in ustvarijo delovna mesta.

 Okrepiti zaupanje v preglednost trgov v EU in zmanjšati upravno zapletenost, pa tudi 
stroške iskanja in zagotavljanja skladnosti za podjetja.

 Z uskladitvijo razkritja informacij v primerih ponudb vrednostnih papirjev javnosti ali 
uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu vzpostaviti 
mehanizem dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev, ki prispeva k učinkovitemu 
delovanju notranjega trga za širok nabor vrednostnih papirjev za zaščito vlagateljev in 
odpravlja nesorazmernost informacij med vlagatelji in izdajatelji.

 Zagotoviti, da se bodo določbe, ki neposredno nalagajo obveznosti osebam, vključenim 
v ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in njihovo uvrstitev v trgovanje na 
reguliranem trgu, enotno uporabljale po vsej EU.

 Utrditi zaupanje v finančni sistem EU.

b)Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti oziroma redakcijskih napak v 
besedilu ZTFI-1

S predlogom zakona se želijo odpraviti tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in 
nedoslednosti ZTFI-1, in sicer:

 zaokrožiti vsebina nalog agencije glede predpisov o opravljanju investicijskih storitev in 
poslov, ki jih mora kot nadzornik izdati na podlagi zakona;

 razširiti pristojnost agencije za ukrepanje v primeru kršitev predpisov, ki urejajo 
poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih;

 natančneje opredeliti potrebne značilnosti borznoposredniške družbe, ki uporablja 
algoritemsko trgovanje, da se ta lahko šteje za vzdrževalca trga;

 natančneje opredeliti postopek odločanja agencije ter objave nadzornih ukrepov in 
informacij o identiteti kršiteljev ter sodno varstvo kršiteljev v zvezi s tem;

 opredeliti, katere osebe oziroma pod kakšnimi pogoji te niso vključene v sistem jamstva 
za terjatve vlagateljev iz 14. poglavja zakona, ter 

 odpraviti naknadno ugotovljene redakcijske napake v besedilu zakona.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji
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Cilja predloga zakona sta:
 podrobnejša ureditev izvajanja Uredbe 2017/1129/EU;
 odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti ZTFI-1.

2.2 Načela 

Najpomembnejša načela predloga zakona, vezana tudi na neposredno veljavne in 
zavezujoče določbe Uredbe 2017/1129/EU:

 Načelo enakopravne obravnave: osebam, vključenim v ponudbo vrednostnih papirjev 
javnosti in njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, so naložene 
obveznosti, ki se enotno uporabljajo po vsej EU za vse udeležence oziroma akterje 
trga finančnih instrumentov.

 Načelo preglednosti: predpisani so enotni pogoji in zahteve glede razkritja informacij ob 
ponudbi vrednostnih papirjev javnosti oziroma njihovi uvrstitvi v trgovanje na 
organiziranem trgu, ki veljajo po vsej EU.

 Načelo skrbnega in učinkovitega nadzora: določajo se pristojni nadzorni organ, njegova 
pooblastila za izrekanje večjega nabora nadzornih ukrepov in njegove zaveze glede 
sodelovanja s pristojnimi organi drugih držav članic, tako da lahko učinkovito dosega 
namene nadzora.

 Načelo sorazmernih in odvračilnih sankcij: nepravilnosti se sankcionirajo sorazmerno z
njihovo težo, pri čemer se vse hujše kršitve kaznujejo izjemno strogo.

 Načelo pravne jasnosti: predlog zakona uresničuje to načelo z jasnejšo razmejitvijo 
oziroma redukcijo določb, ki jih vsebuje že Uredba 2017/1129/EU in neposredno 
zavezujejo.

 Načelo sorazmernosti: predlog zakona se omejuje na nujno potrebne dopolnitve.

2.3 Poglavitne rešitve

A) Poglavitne rešitve predloga zakona zaradi podrobnejše ureditve izvajanja Uredbe 
2017/1129/EU so: 

 črtane so določbe, s katerimi je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva 
2003/71/ES in jih zdaj vsebuje Uredba 2017/1129/EU ter so zato neposredno 
veljavne,

 posodobljene so določbe glede opredelitve izrazov, ki so vezani neposredno na 
Uredbo 2017/1129/EU, 

 določene so izjeme glede obveznosti objave prospekta, ki so v pristojnosti Republike 
Slovenije,

 določen je nadzorni organ, odgovoren za izvajanje nalog pristojnega organa iz Uredbe 
2017/1129/EU, dopolnjene so njegove pristojnosti in odgovornosti, vključno glede 
razkritja informacij o izrečenih ukrepih, podrobneje je določen način opravljanja 
nadzora ter opredeljeni nadzorni ukrepi, vse vezano na Uredbo 2017/1129/EU,

 določen je sistem spremljanja prijav kršitev Uredbe 2017/1129/EU,
 vključene so kršitve Uredbe 2017/1129/EU in predpisane sorazmerne kazni. 

B) Predlog zakona vsebuje tudi rešitve za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in 
nedoslednosti ZTFI-1, in sicer:

 določena je naloga agencije, da predpiše tudi vsebino dokumentacije, ki jo je treba 
priložiti zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je pristojna odločati (nova 3. točka 
196. člena zakona);
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 razširjena je pristojnost agencije, in sicer za ukrepanje v primeru kršitev vseh 
predpisov, ki urejajo poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih 
trgih (dopolnjena četrti in peti odstavek 201. člena zakona); 

 opredeljene so potrebne značilnosti borznoposredniške družbe, ki uporablja 
algoritemsko trgovanje, da se ta lahko šteje za vzdrževalca trga (spremenjeno 
besedilo sedmega odstavka 242. člena zakona);

 natančneje je opredeljen postopek odločanja in objave nadzornih ukrepov agencije 
oziroma informacij o identiteti kršitelja ter predvideno sodno varstvo kršitelja  
(dopolnjeno besedilo drugega odstavka ter novi deveti, deseti in enajsti odstavek  
357. člena zakona);

 opredeljeno je, katere osebe iz prvega odstavka 450. člena zakona, niso vključene v 
sistem jamstva za terjatve vlagateljev iz 14. poglavja zakona kot člani sistema 
jamstva oziroma pod kakšnimi pogoji (novi dvanajsti odstavek 450. člena zakona).

 odpravljene so ugotovljene redakcijske napake v besedilu zakona.

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

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

4. NAVEDBA, D A  S O  S R E D S T V A  Z A  I Z V A J A N J E  Z A K O N A  V  D R Ž A V N E M  
PRORAČUNU 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.

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

5.1 Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije

Zakon je popolnoma prilagojen pravu Evropske unije, saj ne posega v določbe ZTFI-1, s 
katerimi so v slovenski pravni red že bile prenesene veljavne direktive oziroma je bilo urejeno 
izvajanje veljavnih uredb EU s področja trga finančnih instrumentov, ampak le podrobneje 
ureja izvajanja Uredbe 2017/1129/EU, ki se začne uporabljati 21. julija 2019. 

5.2 Prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU

5.2.1 Republika Hrvaška

V Republiki Hrvaški izvajanje predpisov EU, povezanih z obveznostmi izdajateljev 
vrednostnih papirjev oziroma drugih oseb, vključenih v ponudbo vrednostnih papirjev javnosti 
ali njihovo uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, vključno z obveznostjo objave 
prospektov, ureja zakon o trgu kapitala (Zakon o tržištu kapitala, Narodne novine št. 65/18). 

V zvezi z ureditvijo izvajanja Uredbe 2017/1129/EU so se v Republiki Hrvaški že 21. julija
2017 prenehale uporabljati določbe 1. in 7. točke 352. člena takrat veljavnega zakona o trgu 
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kapitala. 21. julija 2018 so se prenehale uporabljati še določbe 342. člena ter 5. točke prvega 
odstavka 351. člena takrat veljavnega zakona o trgu kapitala.

Dne 27. julija 2018 je Republika Hrvaška sprejela novi zakon o trgu kapitala, s katerim je,
med drugim, v celoti uredila izvajanje Uredbe 2017/1129/EU oziroma prenehanje veljavnosti 
Direktive 2003/71/ES.

5.2.2 Malta

Na Malti izvajanje predpisov EU, povezanih z obveznostmi izdajateljev vrednostnih papirjev 
oziroma drugih oseb, vključenih v ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali njihovo uvrstitev 
v trgovanje na reguliranem trgu, vključno z obveznostjo objave prospektov, ureja 
podzakonski predpis, in sicer uredba o prospektu (S.L. 386.11 – Companies Act (The 
Prospectus) Regulations) v širšem okviru zakona o družbah (Cap. 386 – Companies Act). 
Navedeni malteški predpisi v času priprave tega gradiva (februar 2019) še v celoti temeljijo 
na Direktivi 2003/71/ES, ki je bila z njimi tudi prenesena v malteški pravni red, in se sklicujejo 
nanjo.

Predvideva se, da bodo ustrezne spremembe oziroma prilagoditve teh predpisov, s katerimi 
bo Malta uredila izvajanje Uredbe 2017/1129/EU oziroma prenehanje veljavnosti Direktive 
2003/71/ES, uveljavljene do roka polne uporabe Uredbe 2017/1129/EU oziroma bo za ta čas 
veljaven drugi odstavek 46. člena te uredbe.

5.2.3 Nemčija

V Nemčiji izvajanje predpisov EU, povezanih z obveznostmi izdajateljev vrednostnih papirjev 
oziroma drugih oseb, vključenih v ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali njihovo uvrstitev 
v trgovanje na reguliranem trgu, vključno z obveznostjo objave prospektov, v prvi vrsti urejata
zakon o prospektu vrednostnih papirjev (Wertpapierprospektgesetz – WpPG) in zakon o 
borzi (Börsengesetz - BörsG), skupaj s pripadajočimi podzakonskimi predpisi, izdanimi na tej 
podlagi, med temi še posebej uredbo o uvrstitvi vrednostnih papirjev na organiziran trg  
(Börsenzulassungs-Verordnung - BörsZulV). Dodatne obveznosti izdajateljev oziroma drugih 
oseb, vključenih v ponudbo vrednostnih papirjev javnosti v zvezi z obveznostjo ad hoc
razkritij v obdobju izdaje oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev na organizirani trga, pa delno 
ureja tudi zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG). Pri 
tem prvi zgoraj navedeni predpisi v zadevnem delu temeljijo na Direktivi 2003/71/ES oziroma 
je bila ta z njimi dejansko tudi prenesena v nemški pravni red, za zadnji navedeni predpis pa 
se šteje, da na nemškem trgu finančnih instrumentov dejansko ureja izvajanje Uredbe (EU) 
št. 596/2014 o zlorabi trga. 

Čeprav navedeni nemški predpisi v času priprave tega gradiva še niso bili dopolnjeni 
upoštevaje Uredbo 2017/1129/EU, ni zaslediti omemb bojazni ali dvoma, da do dneva polne 
uporabe te uredbe oziroma prenehanja veljavnosti Direktive 2003/71/ES, do 21. julija 2019, 
nemška zakonodaja ne bo že v celoti ustrezno prilagojena. 

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMELO SPREJETJE ZAKONA

6.1 Administrativne in druge posledice 

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

Ni posledic.

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

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike: 

Predlog zakona nima posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo: 

Zakon naj bi posredno omogočil preprostejši dostop podjetij do virov kapitala kjer koli v EU, 
zagotovil preglednejše delovanje trga kapitala ter vlagateljem ponudil več podrobnejših
informacij za njihovo investicijsko odločitev.

6.4 Presoja posledic na socialnem področju: 

Predlog zakona nima posledic na socialnem področju.

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja: 

Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja:

Predlog nima posledic za druga področja.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 

a) Predstavitev sprejetega zakona:

Ker se predpis in zaveze nanašajo na udeležence finančnih trgov, ki morajo poznati veljavne 
predpise, posebna izobraževanja in predstavitve niso predvideni.

b) Spremljanje izvajanja 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 z zakonom ni drugih pomembnih okoliščin.

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA

Osnutek predloga zakona je javno objavljen. Javna objava predloga zakona poteka od 10. 4. 
do 10. 5. 2019.
Spletni naslov, na katerem je 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_fina
ncni_sistem/predpisi_v_pripravi/
- spletni naslov objave na strani e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-
demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10064

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE 
SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA
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Pri pripravi predloga zakona je sodelovala Agencija za trg vrednostnih papirjev.  

9. ZNESEL PLAČILA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV

Za sodelovanje pri pripravi predloga zakona niso bila izplačana nobena finančna sredstva.

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

- dr. Andrej Bertoncelj, minister
- Metod Dragonja, državni sekretar
- Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka
- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka
- mag. Alojz Stana, državni sekretar
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
- Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem
- Polona Pestotnik, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo
- mag. Primož Komatar, sekretar
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II. BESEDILO OSNUTKA PREDLOGA PREDPISA

ZAKON
o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

1. člen

V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; 
v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) se v 2. členu v prvem odstavku:

- 5. točka črta;

- 7. točka spremeni tako, da se glasi:

»7. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 
2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 
2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje 
terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 
2018, str. 43), v delu, ki se nanaša na borznoposredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2013/36/EU),«.

V drugem odstavku se:

- 1. točka črta;

- 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»22. Uredbe (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) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UL 
L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),«;

- 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. 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 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 
1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1646 z dne 13. julija 2018 
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi 
tehničnimi standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje in v vlogi za 
registracijo (UL L št. 274 z dne 5. 11. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2016/1011/EU),«;
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- v 7. točki besedilo »UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12)« nadomesti z 
besedilom »(UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2017/1129/EU)«.

2. člen

V 3. členu se četrti odstavek črta.

Peti do sedmi odstavek postanejo novi četrti do šesti odstavki.

3. člen

V 4. členu se v drugem odstavku:

- 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. Direktiva 2003/87/ES je Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275, z 
dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjena z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 
2019/708 z dne 15. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju 
premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030 (UL L št. 120 z dne 8. 5. 2019, 
str. 20),«;

- 6. do 8. točka spremenijo tako, da se glasijo:

»6. Uredba 715/2009/ES je Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328, z dne 21. 12. 2018, str. 1),

7. Direktiva 2009/65/ES je 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),

8. Uredba 1031/2010/EU je Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. 
novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije 
toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL 
L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2019/7 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 
milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga za sklad za inovacije in o vključitvi 
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dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, v seznam dražbenih sistemov (UL L št. 2 z dne 
4. 1. 2019, str. 1),«;

- 12. točka spremeni tako, da se glasi:

»12. Uredba 648/2012/EU je Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/460 z dne 30. januarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama 
izvzetih subjektov (UL L št. 80 z dne 22. 3. 2019, str. 8),«;

- 14. točka spremeni tako, da se glasi:

»14. Uredba 1308/2013/EU je Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 
1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjena z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, 
geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, 
omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter 
označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2).«.

4. člen

V 5. členu se za sedemindvajsetim odstavkom doda nov osemindvajseti odstavek, 
ki se glasi: 

»(28) Pojmi iz 2. poglavja in drugih določb tega zakona, ki se sklicujejo na določbe 
2. poglavja, pomenijo, kot je določeno v 2. členu Uredbe 2017/1129/EU.«.

5. člen

V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Mala in srednja podjetja za namen razvojnega trga MSP iz prejšnjega 
odstavka so gospodarske družbe, ki so imele povprečno tržno kapitalizacijo za pretekla tri 
koledarska leta na zadnji dan posameznega leta manj kot 200.000.000 eurov.«.

6. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen

(izdajatelj)

Izdajatelj je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje, s katerimi se 
trguje na organiziranih trgih. Za izdajatelja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu, se šteje izdajatelj vrednostnih papirjev.«.

7. člen
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54. člen se črta.

8. člen

56. do 58. člen se črtajo.

9. člen

V 61. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »65. člena« nadomesti z 
besedilom »60. člena«.

10. člen

64. člen se črta.

11. člen

65. člen se spremeni tako, da se glasi:

»65. člen

(potrditev prospekta)

Prospekt se potrdi z odločbo ali drugim posamičnim pravnim aktom nadzornega 
organa matične države članice izdajatelja, s katerim ta pozitivno odloči o popolnosti 
prospekta in ki vsebuje pozitivno odločitev o doslednosti in razumljivosti informacij, 
vsebovanih v prospektu.«.

12. člen

66. do 71. člen se črtajo.

13. člen

72. člen se spremeni tako, da se glasi:

»72. člen

(izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih 
papirjev)

Prvi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1129/EU se ne uporablja za ponudbe 
vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, 
vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 eurov in se za tako 
ponudbo ne zahteva uradno obvestilo v skladu s 25. členom Uredbe 2017/1129/EU.«.

14. člen

73. in 74. člen se črtata.



          

20

15. člen

75. člen se spremeni tako, da se glasi:

»75. člen

(obvestilo agenciji o uporabi izjeme)

Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu o uporabi izjeme iz 72. člena tega zakona ter četrtega in 
petega odstavka 1. člena Uredbe 2017/1129/EU obvesti agencijo tri delovne dni pred 
začetkom ponudbe javnosti oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziranem trgu.«.

16. člen

76. do 80. člen se črtajo. 

17. člen

81. člen se spremeni tako, da se glasi:

»81. člen

(odgovornost v zvezi s prospektom)

(1) Prospekt in morebitni dodatek k prospektu vključujeta podatke o vseh osebah, 
ki so odgovorne za pravilnost in popolnost informacij, vsebovanih v prospektu in morebitnem 
dodatku k prospektu, in sicer glede na namen priprave prospekta najmanj o:

1. izdajatelju,
2. članih organov vodenja ali nadzora izdajatelja,
3. ponudniku ali vlagatelju zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje 

na organiziranem trgu, če ponudnik oziroma vlagatelj zahteve ni hkrati izdajatelj, in
4. morebitnem poroku za obveznosti iz vrednostnih papirjev.
(2) V zvezi z osebami iz prejšnjega odstavka mora prospekt oziroma morebitni 

dodatek k prospektu vsebovati:
1. podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti istovetnost teh oseb, in sicer:
- za fizične osebe: osebno ime in njihova funkcija v pravni osebi, za katero je 

sodelovala pri pripravi prospekta,
- za pravne osebe: firmo in sedež, in
2. izjavo vsake od teh oseb, da so informacije, ki jih vsebuje prospekt, po njenem 

najboljšem vedenju v skladu z resničnimi dejstvi in da ni bila izpuščena nobena informacija, 
ki bi lahko vplivala na pomen prospekta.

(3) Osebe iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena so vlagatelju solidarno 
odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, 
vsebovanih v prospektu, razen če dokažejo enega od naslednjih razbremenilnih razlogov, 
da:

1. so pri sestavi prospekta in preverjanju pravilnosti in popolnosti informacij, 
vsebovanih v prospektu, ravnale v skladu z ustrezno poklicno skrbnostjo,

2. je vlagatelj ob nakupu vrednostnih papirjev vedel za nepravilnost oziroma 
nepopolnost informacij, vsebovanih v prospektu,

3. je imel vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe vrednostnih papirjev 
javnosti po drugem odstavku 23. člena Uredbe 2017/1129/EU in te pravice ni uresničil,



          

21

4. so bile posamezne informacije izpuščene iz prospekta v skladu s prvim, 
drugim in tretjim odstavkom 18. člena Uredbe 2017/1129/EU ali

5. gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi jo razumen vlagatelj upošteval 
kot pomembno pri odločitvi za nakup vrednostnih papirjev.

(4) Vlagatelj ne more trditi, da ni vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost 
informacij, vsebovanih v prospektu, če je bila, preden je vpisal ali kupil vrednostne papirje:

1. informacija o tej nepravilnosti ali nepopolnosti objavljena na kateri koli način, 
dostopen splošni javnosti, ali

2. nepravilnost ali nepopolnost odpravljena z objavo dodatka k prospektu v 
skladu s 23. členom Uredbe 2017/1129/EU.

(5) Če so informacije, ki jih vsebuje prospekt, nepopolne ali nepravilne, se šteje, 
da je škoda, ki je bila povzročena vlagatelju z zmanjšanjem vrednosti njegove naložbe v 
vrednostne papirje glede na nakupno ceno, ki jo je plačal, v vzročni zvezi s temi nepopolnimi 
oziroma nepravilnimi informacijami, razen če odgovorna oseba dokaže, da take vzročne 
zveze ni.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so pripravile samo povzetek 
prospekta v skladu s 7. členom Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: povzetek 
prospekta) ali poseben povzetek prospekta EU za rast v skladu z drugim pododstavkom 
prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: poseben povzetek 
prospekta), vključno z njegovim prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če se pri presoji 
povzetka prospekta ali posebnega povzetka prospekta glede na druge dele prospekta 
ugotovi, da je povzetek prospekta ali posebni povzetek prospekta zavajajoč, netočen ali 
notranje neskladen ali ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri 
sprejemanju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta ali poseben povzetek 
prospekta mora vsebovati opozorilo o omejitvi odškodninske odgovornosti.«.

18. člen

82. do 89. člen se črtajo. 

19. člen

V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Agencija je pristojna za odločanje o potrditvi prospekta glede vrednostnih 
papirjev, v zvezi s katerimi je matična država članica izdajatelja v skladu s točko (m) 2. člena 
Uredbe 2017/1129/EU Republika Slovenija.«. 

20. člen

91. člen se črta.

21. člen

94. člen se črta.

22. člen

V 95. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
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»(1) Agencija izda odločbo, s katero potrdi prospekt, če je zahtevo za potrditev 
prospekta vložil upravičeni vlagatelj in je prospekt sestavljen v skladu z Uredbo 
2017/1129/EU in 2. poglavjem tega zakona.

(2) Agencija zavrne zahtevo za potrditev prospekta, če prospekt ni sestavljen v 
skladu z Uredbo 2017/1129/EU in 2. poglavjem tega zakona ter vlagatelj zahteve za 
potrditev prospekta v roku, določenem s popravnim sklepom, prospekta ni ustrezno popravil 
oziroma dopolnil.«. 

23. člen

96. do 101. člen se črtajo. 

24. člen

103. člen se črta. 

25. člen

Besedilo 104. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je opravil prvo prodajo vrednostnih 
papirjev na podlagi ponudbe javnosti, v zvezi s katero je treba v skladu z Uredbo 
2017/1129/EU in 72. členom tega zakona objaviti prospekt, vrednostne papirje, ki so bili 
predmet te ponudbe, izda kot nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralni 
register.«. 

26. člen

105. do 109. člen se črtajo. 

27. člen

V 110. členu se v drugem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »in Uredbi 
2017/1129/EU«. 

28. člen

111. člen se črta. 

29. člen

Naslov oddelka »2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 
2. poglavju tega zakona« se spremeni tako, da se glasi: »2.8 Nadzor agencije nad 
izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona in Uredbi 2017/1129/EU«. 

30. člen

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

(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU in 2. poglavja tega zakona, je 
pristojna agencija.

(2) Agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka osebne podatke 
obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«. 

31. člen

V 113. členu se za besedilom »v skladu z« doda besedilo »Uredbo 2017/1129/EU 
in«. 

32. člen

114. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»114. člen

(način opravljanja nadzora)

Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU in 2. poglavja tega 
zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij ter poročil in obvestil 

oseb, ki na podlagi Uredbe 2017/1129/EU ali zakona poročajo agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z Uredbo 

2017/1129/EU in zakonom,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz Uredbe 2017/1129/EU in tega zakona.«.

33. člen

115. člen se črta. 

34. člen

116. člen se spremeni tako, da se glasi:

»116. člen 
(preiskovalni in nadzorni ukrepi v zvezi s ponudbo javnosti in zahtevo za uvrstitev v trgovanje 

na organiziranem trgu)

(1) Agencija za namen nadzora iz 113. člena tega zakona uporabi ukrepe iz 
prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU. Če ta zakon ne določa drugače, se ukrepi 
iz prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU izvedejo v skladu z ZIN. 

(2) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitve določb Uredbe 2017/1129/EU, 
navedenih v točki (a) prvega odstavka 38. člena Uredbe 2017/1129/EU, ali določb 
2. poglavja tega zakona, oziroma da nadzorovani subjekt ne sodeluje v postopku nadzora 
oziroma pregledu poslovanja ali neskladno ravna v postopku nadzora oziroma pregledu 
poslovanja ali ne upošteva zahtev agencije, kadar ta ravna v skladu z 32. členom Uredbe 
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2017/1129/EU, izreče ukrepe nadzora iz točk (a) in (b) drugega odstavka 38. člena Uredbe 
2017/1129/EU ter globe iz 526. in 527. člena tega zakona. 

(3) Agencija pri določanju ukrepov nadzora in višine glob upošteva vse pomembne 
okoliščine kršitve, tako da se z izrečenimi ukrepi zagotovi učinkovita odprava kršitev in 
preprečijo nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev Uredbe 2017/1129/EU oziroma 
določb 2. poglavja tega zakona. Agencija pri tem ustrezno upošteva okoliščine iz točk (a) do 
(h) prvega odstavka 39. člena Uredbe 2017/1129/EU.«. 

35. člen

Za 116. členom se dodata nova 116.a in 116.b člen, ki se glasita:

»116.a člen
(preiskovalna dejanja, za katera je potrebna odredba sodišča)

(1) Ukrep iz točke n prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU se lahko 
izvede le na podlagi privolitve pravne osebe in po potrebi fizične osebe, katere dokumenti in 
drugi podatki se pregledujejo, ali obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča.

(2) Za izvajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo drugi do peti 
odstavek 427. člena tega zakona.

116.b člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)

(1) Agencija pri uporabi 42. člena Uredbe 2017/1129/EU smiselno upošteva 169. 
člen tega zakona.

(2) Kadar je objava podatkov o pravnih osebah oziroma osebnih podatkov fizičnih 
oseb po mnenju agencije nesorazmerna, pri čemer se sorazmernost objave takih podatkov 
oceni za vsak posamezni primer, ali če bi taka objava ogrozila stabilnost finančnih trgov ali 
preiskavo v teku, agencija postopa v skladu z drugim odstavkom 42. člena Uredbe 
2017/1129/EU.«.

36. člen

V 117. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če je agencija v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti izrekla 
nadzorni ukrep iz točk (d) ali (f) prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU, ima 
vlagatelj, ki je pred objavo tega nadzornega ukrepa kupil ali vpisal vrednostne papirje na 
podlagi te ponudbe, pravico odstopiti od sprejetja ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je 
bila sklenjena z vpisom ali sprejetjem ponudbe. To pravico lahko vlagatelj uresniči v petih 
delovnih dneh od objave nadzornega ukrepa agencije.«. 

37. člen

118. člen se črta. 
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38. člen

V 119. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če agencija pri nadzoru po prvem odstavku 112. člena tega zakona ugotovi, 
da izdajatelj, ki ima sedež v drugi državi članici, ali institucija, ki odgovarja za ponudbo 
vrednostnih papirjev tega izdajatelja javnosti, ravna v nasprotju z Uredbo 2017/1129/EU ali 2. 
poglavjem tega zakona, o tem obvesti matično državo članico izdajatelja in ESMA.«. 

39. člen

120. in 121. člen se črtata.

40. člen

Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:

»122.a člen
(prijava kršitev in pravice prijaviteljev)

(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav o dejstvih, ki predstavljajo ali bi 
lahko predstavljale kršitev Uredbe 2017/1129/EU, ter zagotovi varstvo pravic prijaviteljev s 
smiselno uporabo določb drugega do sedemnajstega odstavka 431. člena tega zakona.

(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe 2017/1129/EU vzpostavi sistem 
internega obveščanja o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU s smiselno uporabo določb 432. 
člena tega zakona.«.

41. člen

V 146. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »davčno številko,« črta.

42. člen

V 167. členu se v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »ali objavo 
spremembe oziroma dopolnitve objavljene informacije iz 3. poglavja tega zakona« črta.

43. člen

V 168. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti z vejico in 
doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. osebam iz 165. člena tega zakona odredi posredovanje, predložitev ali objavo 
informacije iz 3. poglavja tega zakona ali objavo spremembe oziroma dopolnitve objavljene 
informacije iz 3. poglavja tega zakona.«. 

44. člen

V 185. členu se v četrtem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« 
nadomesti z besedilom »s pododstavkom (i) točke (f) 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«. 
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45. člen

V 196. členu se na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, 
ki se glasi:

»3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki se priloži zahtevam za izdajo dovoljenj, 
o katerih je pristojna določati po 4. poglavju tega zakona.«.

46. člen

V 201. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita: 

»(4) Če borznoposredniška družba hudo in sistematično krši ta zakon, Uredbo 
600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na 
kapitalskih trgih, agencija ravna v skladu z 263. do 265. členom ZBan-2 v povezavi s prvim 
odstavkom 347. člena tega zakona. 

(5) Za namen iz prejšnjega odstavka se šteje, da borznoposredniška družba hudo 
in sistematično krši ta zakon, Uredbo 600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje 
borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih, če: 

1. stori kršitev z enakimi elementi drugič v triletnem obdobju ali 

2. je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala 
škoda.«.

47. člen

V 205. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice, da lahko 
prične z opravljanjem investicijskih storitev in poslov v državi članici, ali«.

48. člen

V  2 1 1 .  č l e n u  s e  v  p r v e m  o d s t a v k u  b e s e d i l o  » a l i  p r e k  o d v i s n e g a  
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici« črta.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če investicijsko podjetje države članice posluje prek odvisnega 
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za njegovo poslovanje 
uporabljajo tudi določbe tega zakona o podružnici investicijskega podjetja države članice. 
Tak odvisni borznoposredniški zastopnik se za potrebe tega zakona šteje kot ena oseba 
skupaj s podružnico investicijskega podjetja države članice, če je ta ustanovljena v Republiki 
Sloveniji.«.

49. člen

V 212. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Investicijsko podjetje države članice sme ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji ter začeti opravljati investicijske storitve in posle prek te podružnice:
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- z dnem, ko prejme obvestilo agencije, da lahko prične z opravljanjem 
investicijskih storitev in poslov, ali

- s potekom dveh mesecev od dneva, ko agencija od nadzornega organa države 
članice sedeža tega investicijskega podjetja prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega in 
drugega odstavka 203. člena ter iz tretjega odstavka 204. člena tega zakona.«.

50. člen

V 226. členu se v drugem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« 
nadomesti z besedilom »s pododstavkom (i) točke f 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«.

51. člen

V 237. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo »davčno rezidenstvo« 
nadomesti z besedilom »davčno rezidentstvo«.

V tretjem odstavku se:

- v 2. točki beseda »namne« nadomesti z besedo »namen«;

- v 5. točki kratica »ZPPDFT« nadomesti s kratico »ZPPDFT-1«.

V četrtem odstavku se besedilo »boznoposredniška družba« nadomesti z 
besedilom »borznoposredniška družba«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Za potrebe tega zakona borznoposredniška družba poslovno dokumentacijo o 
stranki hrani najmanj pet let po koncu leta, v katerem je prenehalo poslovno razmerje s 
stranko. Podatke o vseh naročilih in poslih s finančnimi instrumenti, ki jih je opravila za svoj 
račun ali za račun strank, borznoposredniška družba hrani na način iz osmega odstavka 238. 
člena tega zakona.«.

52. člen

V 242. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(7) Šteje se, da borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje, 
izvaja vzdrževanje trga, če kot član ali udeleženec enega ali več mest trgovanja trguje za 
svoj račun in objavlja zavezujoče kotacije v zvezi s ponudbo in povpraševanjem in so te 
kotacije, ki so vezane na posamezni finančni instrument, primerljivih cen in velikosti, ne glede 
na to, ali se pojavljajo na enem ali več mestih trgovanja, za zagotavljanje redne in pogoste 
likvidnosti na celotnem trgu.«.

53. člen

V 251. členu se v trinajstem odstavku besedilo »sme plačati« nadomesti z 
besedilom »sme plačati, zagotoviti«.

54. člen
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V 254. členu se v prvem odstavku beseda »primerni« nadomesti z besedo 
»ustrezni«.

55. člen

V 265. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi ob spremembi ali preklicu 
naročila.«.

56. člen

V 274. členu se v drugem odstavku za besedilom »iz 2. točke« doda besedilo
»prvega odstavka«.

57. člen

V 278. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če: 

- ima dobro ime ter

- ima, v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala fizična 
oseba, ta oseba dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. 
in 2. točke prvega odstavka 219. člena tega zakona,

- v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala pravna 
oseba, ta oseba izkaže, da bo zanjo storitve iz prvega odstavka 279. člena tega zakona 
dejansko opravljalo ustrezno število fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje 
poslov borznega posrednika, in sicer najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. 
člena tega zakona.«.

V četrtem odstavku se na koncu 2. točke pika spremeni v vejico ter doda nova 3. 
točka, ki se glasi:

»3. davčno številko.«

58. člen

V 309. členu se v prvem odstavku besedilo »druga alineja 1. točke četrtega 
odstavka« nadomesti z besedilom »četrti odstavek«.  

59. člen

V 313. členu se v tretjem odstavku v 2. točki besedilo »246. člena« nadomesti z 
besedilom »310. člena«.

60. člen

V 330. členu se v enajstem odstavku besedilo »175. člena« nadomesti z 
besedilom »173. člena«.
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61. člen

V 331. členu se v osmem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo 
»prvega«.

62. člen

V 333. členu se v četrtem odstavku v tretjem stavku beseda »drugega« nadomesti 
z besedo »prvega«.

63. člen

V 339. členu se v drugem odstavku v drugem stavku beseda »drugega« 
nadomesti z besedo »prvega«.

64. člen

V 340. členu se v četrtem odstavku v 2. točki besedilo »155. členom« nadomesti z 
besedilom »182. členom«.

65. člen

V 344. členu se v drugem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo 
»drugega«.

66. člen

V 347. členu se v drugem odstavku:

- besedilo »petega odstavka 331. člena, četrtega odstavka 333. člena,« črta,

- besedilo »297. člena« nadomesti z besedilom »341. člena«. 

V četrtem odstavku se na koncu 9. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 10. 
točka, ki se glasi:

»10. namesto pojma »sprejema depozite od javnosti« uporablja izraz »opravlja 
investicijske storitve in posle«.«.

Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije v skladu z 241. členom ZBan-2 ali 
pridobivanja podatkov in dokumentacije v skladu z 242. členom ZBan-2 vsaka stranka krije 
svoje stroške postopka.«.

67. člen

V 351. členu se osmi odstavek črta.

68. člen

V 357. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije na svoji 
spletni strani takoj, ko je oseba, na katero se ukrep ali sankcija nanaša, o kršitvi obveščena. 
Ne glede na prejšnji stavek se podatki o kršitelju objavijo, ko je postopek z izdajo ukrepa ali 
sankcije dokončen.«.

Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavki, ki se glasijo:

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

(10) Če agencija na podlagi ugovora kršitelja ugotovi, da so podani razlogi iz 
četrtega 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.

(11) 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 tem zakonu.«.

Dosedanji deveti odstavek postane novi dvanajsti odstavek.

69. člen

V 362. členu se v 4. točki besedilo »iz 413. člena« nadomesti z besedilom »iz 412. 
ter 413. člena«. 

70. člen

V 396. členu v drugem odstavku v 2. točki prva alineja črta.

71. člen

Za 424. členom se doda nov 424.a člen, ki se glasi:

»424.a člen

(prepoved trgovanja na podlagi notranje informacije in prepoved tržne 
manipulacije)

(1) Če je oseba iz četrtega odstavka 8. člena Uredbe 596/2014/EU pravna oseba, 
se 8. člen Uredbe 596/2014/EU uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje 
pri odločanju o pridobitvi, odtujitvi, preklicu ali spremembi naročila za račun te pravne osebe.

(2) Če je oseba iz 12. člena Uredbe 596/2014/EU pravna oseba, se 12. člen 
Uredbe 596/2014/EU uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri 
odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.«.

72. člen

V 426. členu se v prvem odstavku besedilo »zakonom, ki ureja inšpekcijski 
nadzor« nadomesti s kratico »ZIN«.

73. člen
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  V 428. členu se v prvem odstavku za besedilom »Uredbe 596/2014/EU« doda 
vejica in besedilo »ki se nanašajo na zamrznitev premoženja in začasno prepoved izvajanja 
poklicne dejavnosti,«.

V drugem odstavku se besedilo »(i) in (l) točke drugega odstavka 23. člena 
Uredbe 596/2014/EU« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«. 

74. člen

437. člen se črta.

75. člen

V 442. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija v zvezi z nadomestili iz 2. točke 
prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot 
nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pridobi mnenje ministra, 
pristojnega za gospodarstvo, glede skladnosti višine teh nadomestil s pogoji iz drugega 
odstavka tega člena.«.

76. člen

V 448. členu se četrti odstavek črta.

Peti do deseti odstavek postanejo novi četrti do deveti odstavki.

77. člen

V 450. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(8) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se pri izračunu upravičenih 
terjatev po tem zakonu ne upoštevajo in med zajamčene terjatve po tem zakonu ne spadajo:

1. terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, 
da jih član sistema jamstva v stečaju obravnava kot neprofesionalne stranke,

2. terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v stečaju v skladu z 247. in 248. 
členom tega zakona obravnava kot profesionalne stranke,

3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,

4. terjatve članov organov vodenja in nadzora člana sistema jamstva v stečaju ter 
njihovih ožjih družinskih članov,

5. terjatve delničarjev člana sistema jamstva v stečaju, ki imajo najmanj 5 % delež 
v kapitalu investicijskega podjetja ali glasovalnih pravicah,

6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva v stečaju,

7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega 
odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,

8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala člana 
sistema jamstva v stečaju,
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9. terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega 
poročila sodijo med velike oziroma srednje družbe po ZGD-1,

10. terjatve na računu na prinosnika iz prve alineje četrtega odstavka tega člena.«.

Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»(12) Osebe iz prvega odstavka tega člena niso vključene v sistem jamstva kot 
člani sistema jamstva, če do njih ne more nastati terjatev vlagatelja v skladu s tretjim ali 
četrtim odstavkom tega člena.«.  

78. člen

V 463. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) V nadzornih postopkih, za vodenje katerih je agencija pristojna na podlagi 
tega zakona oziroma drugega predpisa, se ne uporabljata 13. in 14. člen Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1).«.  

79. člen

Na koncu 479. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če 
izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v postopku pred agencijo.«.

80. člen

Črta se 481. člen.

81. člen

V 491. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Vročitve članom uprave in članom nadzornega sveta borznoposredniške 
družbe se opravljajo z vročanjem borznoposredniški družbi. Šteje se, da je z vročitvijo 
borznoposredniški družbi opravljena tudi vročitev članom uprave oziroma članom 
nadzornega sveta.«.

82. člen

V 493. členu se v prvem odstavku besedilo »241. do 243., 245. do 247.« 
nadomesti z besedilom »241. do 247.«. 

V tretjem odstavku se za besedilom »241.« doda besedilo »in 242.«

83. člen

V 517. členu se v prvem odstavku besedilo »v drugem, tretjem in četrtem« 
nadomesti z besedilom »v drugem do petem«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
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»(5) Odredbe, pri katerih ugovor ne zadrži izvršitve, postanejo izvršljive z njihovo 
vročitvijo stranki.«.

Dosedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.

84. člen

V 526. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»(hujše kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe 2017/1129/EU)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z 
globo od 80.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:
1. ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji v nasprotju s prvim odstavkom 3. 

člena Uredbe 2017/1129/EU;
2. uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji v 

nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1129/EU; 
3. izpelje naknadno nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev oziroma plasira vrednostne 

papirje nepoučenim vlagateljem prek finančnih posrednikov v nasprotju s 5. členom 
Uredbe 2017/1129/EU;

4. prospekt ne vsebuje vseh potrebnih bistvenih informacij oziroma te informacije niso 
zapisane in predstavljene, kot to določa 6. člen Uredbe 2017/1129/EU;

5. povzetek prospekta ne vključuje vseh informacij ali vsebina povzetka ne izpolnjuje 
zahtev, kot jih določajo prvi do enajsti odstavek 7. člena Uredbe 2017/1129/EU;

6. osnovni prospekt ni sestavljen z vsebino in na način, kot to določa 8. člen Uredbe 
2017/1129/EU;

7. univerzalni registracijski dokument ni pripravljen in objavljen v skladu z 9. členom 
Uredbe 2017/1129/EU;

8. prospekt, sestavljen iz več ločenih dokumentov, ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 10. 
člen Uredbe 2017/1129/EU;

9. v prospektu niso opredeljene osebe, odgovorne za prospekt in morebitni dodatek k 
prospektu, v skladu z 81. členom tega zakona oziroma določbami 11. člena Uredbe 
2017/1129/EU;

10. prospekt ne vsebuje dejavnikov tveganja ali v zvezi s tem niso izpolnjene druge zahteve, 
kot jih določajo prvi do tretji odstavek 16. člena Uredbe 2017/1129/EU;

11. v prospektu opusti navedbo določenih informacij v nasprotju z določili prvega do tretjega 
odstavka 18. člena Uredbe 2017/1129/EU;

12. so informacije v prospektu vključene s sklicevanjem v nasprotju z zahtevami iz prvega 
do tretjega odstavka 19. člena Uredbe 2017/1129/EU; 

13. objavi prospekt v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 2017/1129/EU;
14. objavi oziroma da na voljo javnosti prospekt oziroma dokumente in informacije, ki 

sestavljajo prospekt, v nasprotju z določili prvega do četrtega ter sedmega do desetega 
odstavka 21. člena Uredbe 2017/1129/EU;

15. oglašuje ponudbo vrednostnih papirjev oziroma uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu v nasprotju z določili prvega do petega odstavka 22. 
člena Uredbe 2017/1129/EU;

16. organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje vrednostnih papirjev v nasprotju s 
102. členom tega zakona;

17. glede objave dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta ne izpolnjuje zahtev, kot jih 
določajo prvi do tretji in peti odstavek 23. člena Uredbe 2017/1129/EU;

18. ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih v skladu s 27. členom Uredbe 
2017/1129/EU;
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19. agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s 114. členom tega zakona ali ji ne 
posreduje informacij v skladu s točkama b in c prvega odstavka 32. člena Uredbe 
2017/1129/EU.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba 
kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov ali 3 % skupnega letnega 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 konsolidirane letne 
bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji 
znesek, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, 
kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Če je narava storjenega prekrška iz 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 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba pravne osebe, 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost podjetnika, ali posameznik, kaznuje z globo v višini do 
700.000 eurov.«.

85. člen

V 527. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»(lažje kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe 2017/1129/EU)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z globo od 5.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z 
globo od 12.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:
1. agencije pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v 

trgovanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem v skladu s 75. členom tega 
zakona;

2. pripravi in objavi poenostavljeni prospekt v nasprotju z določili prvega in drugega 
odstavka 14. člena Uredbe 2017/1129/EU;

3. pripravi in objavi prospekt EU za rast v nasprotju z določili prvega odstavka 15. člena 
Uredbe 2017/1129/EU;  

4. glede končne cene ponudbe in količine vrednostnih papirjev, kadar se ti ne moreta 
vključiti v prospekt, ne ravna v skladu s 17. členom Uredbe 2017/1129/EU;

5. vlagatelju na njegovo zahtevo ne zagotovi izvoda prospekta v skladu z določili enajstega 
odstavka 21. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.

86. člen
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V 532. členu se zadnji odstavek označi kot sedmi odstavek. 

87. člen

V 539. členu se v prvem odstavku:

- v 19. točki beseda »tretjetjim« nadomesti z besedo »tretjim«,

- za 57. točko doda nova 57.a točka, ki se glasi:

»57.a agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z drugim odstavkom 422. 
člena tega zakona;«.

88. člen

V 545. členu se v prvem odstavku v 11. točki za besedo »informacij« doda 
besedilo »ali ji ne omogoči pregleda poslovanja«.

PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

89. člen
(uskladitev prospektov)

Prospekti, ki so bili potrjeni v skladu z ZTFI-1, veljajo do poteka njihove veljavnosti, 
oziroma najpozneje do 21. julija 2020. 

90. člen
(vzpostavitev sistema spremljanja prijav o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU)

(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav iz 122.a člena ZTFI-1 v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe 2017/1129/EU vzpostavi sistem 
internega obveščanja iz 122.a člena ZTFI-1 v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

91. člen
(delovanje agencije)

Agencija pri uporabi določb 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, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) pri sklicevanju na določbe 
ZTFI, ki ne veljajo več, uporabi sklic na določbe ZTFI-1, ki so po vsebini enake določbam 
ZTFI.

92. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 49. člena ZTFI. 
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93. člen
(začetek veljavnosti)

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



          

37

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

K 1. členu:
S predlagano spremembo, črtanjem 5. točke prvega odstavka in 1. točke drugega odstavka 
2. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v 
nadaljnjem besedilu: ZTFI-1), ta zakon ne bo več prenašal v slovenski pravni red Direktive 
2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se 
objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi 
Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2003/71/ES) oziroma podrobneje urejal izvajanja Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 
29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s 
sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4. 
2004), in sicer zaradi neposredne veljavnosti Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih 
papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 
2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2017/1129/EU), ki Direktivo 2003/71/ES razveljavlja in neposredno ureja področje prospekta, 
ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na 
reguliranem trgu.
Pri predlagani spremembi 7. točke drugega odstavka gre za poenotenje besedila točk tega 
člena. Ostale spremembe točk prvega in drugega odstavka pa so posledica sprememb in 
dopolnitev aktov EU, ki so navedeni v 2. členu ZTFI-1, od sprejetja ZTFI-1 dalje.

K 2. členu:
Četrti odstavek 3. člena ZTFI-1 se črta, ker oddelek 2.1 ZTFI-1 ne vključuje več opredelitev 
izrazov, ki so uporabljeni v 2. poglavju, kajti te opredeljuje že Uredba 2017/1129/EU, ki bo 
veljala in se uporabljala neposredno v pravnih redih držav članic.

K 3. členu:
S spremembo nekaterih točk drugega odstavka 4. člena ZTFI-1 se ustrezno navajajo pravni 
akti EU, in sicer se vključujejo zadnje spremembe EU aktov, ki so bile v Uradnem listu EU 
objavljene od sprejetja ZTFI-1 dalje.

K 4. členu:
Vezano na obrazložitev k 2. členu predloga zakona se s predlagano spremembo v 5. členu 
ZTFI-1 doda nov osemindvajseti odstavek, da se jasno določi, da imajo izrazi iz 2. poglavja 
ZTFI-1 in drugih določb ZTFI-1, ki se na te sklicujejo, pomen, kot ga določa Uredba 
2017/1129/EU.

K 5. členu:
Predlagana sprememba drugega odstavka 31. člena ZTFI-1 je potrebna zaradi črtanja 58. 
člena ZTFI-1, ki se črta zaradi neposredne uporabe 2. člena Uredbe 2017/1129/EU.
Evropska zakonodaja nekatere pojme v različnih EU predpisih s področja finančnih storitev, 
opredeljuje različno. Tako je Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. 
novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v 
trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES) v 2. členu opredeljevala pojme, ki so se 
uporabljali v zvezi z Direktivo 2003/71/ES. V točki f prvega odstavka 2. člena navedene 
direktive je bil opredeljen pojem »mala in srednje velika podjetja«, ki se je v slovenski pravni 
red prenesel z 58. členom ZTFI-1.
Direktiva 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: Direktiva 2014/65/EU) je v zvezi s ponudbo 
finančnih instrumentov uvedla novo kategorijo, in sicer »razvojni trg malih in srednjih 
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podjetij« ter v ta namen v 13. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU tudi 
opredelila »mala in srednja podjetja«. Glede na to, da je opredelitev v Direktivi 2014/65/EU 
drugačna kot je bila v Direktivi 2003/71/ES, se je v drugem odstavku 31. člena ZTFI-1 
opredelilo mala in srednja podjetja, pri čemer se je določilo, da se v to opredelitev ne štejejo 
mala in srednja podjetja iz 58. člena ZTFI-1.
Uredba 2017/1129/EU sedaj razveljavlja Direktivo 2003/71/ES, pri čemer se zaradi 
neposredne uporabe Uredbe 2017/1129/EU črta 58. člen ZTFI-1. Zaradi črtanja 58. člena 
ZTFI-1 se posledično črta tudi besedilo v drugem odstavku 31. člena ZTFI-1, ki se glasi »Ne 
glede na 58. člen tega zakona«.

K 6. členu:
Drugi odstavek 51. člena se črta zaradi neposredne uporabe točke i 2. člena Uredbe 
2017/1129/EU, in sicer gre za opredelitev izraza »ponudnik«.

K 7. členu:
54. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke d 2. člena Uredbe 2017/1129/EU, 
in sicer gre za opredelitev izraza »ponudba vrednostnih papirjev javnosti«.

K 8. členu:
56. in 57. člen ZTFI-1 se črtata, ker izrazov »ključne informacije« in »družba z zmanjšano 
tržno kapitalizacijo« Uredba 2017/1129/EU ne opredeljuje več, ampak sta sedaj smiselno 
opredeljena v posameznih določbah Uredbe 2017/1129/EU, doslej pa sta pomenila prenos
točke s oziroma točke t prvega odstavka 2. člena Direktive 2003/71/ES, ki jo ta uredba 
razveljavlja.
58. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke f 2. člena Uredbe 2017/1129/EU, in 
sicer gre za opredelitev izraza »mala in srednja podjetja«.

K 9. členu:
S predlagano spremembo se v 3. točki prvega odstavka 61. člena ZTFI-1 določi pravilen 
sklic.

K 10. členu:
Namen obveznosti sestave in objave prospekta je vlagateljem razkriti vse informacije, ki so 
ob upoštevanju značilnosti izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki bodo predmet ponudbe 
javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, potrebne, da lahko na njegovi 
podlagi vlagatelji opravijo poučeno oceno:
1. premoženja in obveznosti, finančnega položaja, poslovnih izidov in razvojnih možnosti 
izdajatelja in morebitnega poroka, ter
2. pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev.
Zato je treba objaviti prospekt:
− pred ponudbo vrednostnih papirjev javnosti (prvi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1129/EU) 
ali 
− pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (tretji odstavek 3. 
člena Uredbe 2017/1129/EU).
Glede na to, da se navedeni določbi Uredbe 2017/1129/EU sedaj uporabljata neposredno, 
se 64. člen ZTFI-1, ki je sedaj določal obveznost javne objave prospekta, črta.

K 11. členu:
Prvi odstavek 65. člena ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke r 2. člena in prvega 
odstavka 20. člena Uredbe 2017/1129/EU, in sicer gre za opredelitev izraza »potrditev«.

Zaradi nadzora nad pravilno izpolnitvijo obveznosti glede razkritja informacij vlagateljem v 
prospektu, nihče ne sme objaviti prospekta, ne da bi prej pridobil potrditev prospekta 
pristojnega nadzornega organa.
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K 12. členu:
66. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke m in n 2. člena Uredbe 
2017/1129/EU, in sicer gre za opredelitev izraza »matična država članica« in »država članica 
gostiteljica. Določitev matične države članice izdajatelja in države gostiteljice je potrebna 
zaradi razmejitve pristojnosti med nadzornimi organi držav članic glede potrditve prospekta in 
nadzora.
67. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke m in n 2. člena Uredbe 
2017/1129/EU, in ker se pristojni organ določi s predlagano spremembo 112. člena ZTFI-1.
68. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke s 2. člena Uredbe 2017/1129/EU, 
in sicer gre za opredelitev izraza »osnovni prospekt«.
69. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe četrtega in petega odstavka 1. člena ter 
4. člena Uredbe 2017/1129/EU, in sicer ti členi urejajo splošne izjeme od uporabe Uredbe 
2017/1129/EU.
70. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 18. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki ureja 
opustitev navedbe informacij iz prospekta ter predvideva tudi možnost sprejetja regulativnih 
tehničnih standardov s strani Evropske komisije.
71. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke e 2. člena Uredbe 2017/1129/EU, 
in sicer gre za opredelitev izraza »dobro poučeni vlagatelji«.

K 13. členu:
S predlagano spremembo 72. člena ZTFI-1 se črta besedilo, ki ga že neposredno ureja četrti 
odstavek 1. člena Uredbe 2017/1129/EU, in natančneje določi možna izjema, ki jo dopušča 
drugi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1129/EU.

K 14. členu:
73. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe četrtega odstavka 1. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki določa izjeme glede objave prospekta za ponudbo nekaterih vrst 
vrednostnih papirjev javnosti.
74. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe petega odstavka 1. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki določa izjeme glede objave prospekta za uvrstitev v trgovanje na 
organiziranem trgu za nekatere vrste vrednostnih papirjev.

K 15. členu:
S predlagano spremembo 75. člena ZTFI-1 se ta usklajuje s spremembami prejšnjih členov 
zaradi neposredne uporabe oziroma neposrednega sklicevanja na Uredbo 2017/1129/EU.

K 16. členu:
76. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega in drugega odstavka 6. člena ter 
točke b prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki določajo splošna pravila o 
sestavi prospekta, torej o informacijah, ki jih mora prospekt vsebovati.
77. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 7. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
podrobneje ureja povzetek prospekta, ki je namenjen poljudni predstavitvi najpomembnejših 
značilnosti in tveganj, povezanih z izdajateljem, porokom in vrednostnimi papirji.
78. člena ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe tretjega odstavka 6. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki določa, da se prospekt lahko pripravi v obliki enega dokumenta ali več 
ločenih dokumentov.
79. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 8. člena in četrtega odstavka 25. člena
Uredbe 2017/1129/EU, in sicer se ureja osnovni prospekt za nelastniške vrednostne papirje.
80. člen ZTFI-1 se črta zaradi prenehanja uporabe predpisov L2 na podlagi razveljavljene 
Direktive 2003/71/ES.

K 17. členu:
11. člen Uredbe 2017/1129/EU določa odgovornosti, ki izhajajo iz prospekta in apelira na 
države članice, da ustrezno zagotovijo to odgovornost. S predlaganimi dopolnitvami prvega 
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in drugega odstavka 81. člena ZTFI-1 se veljavnost predmetnih določb tega člena zakona 
razširja s prospekta tudi na morebitni dodatek k prospektu, kot to določa prvi odstavek 11. 
člena Uredbe 2017/1129/EU.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami tretjega in četrtega odstavka 81. člena ZTFI-1 
se ureja neposredni sklic na Uredbo 2017/1129/EU v zvezi s predmetnimi določbami.
S predlaganimi dopolnitvami besedila šestega odstavka 81. člena ZTFI-1 se urejata
odškodninska odgovornost tudi v zvezi s pripravo posebnega povzetka prospekta EU za rast
in neposredni sklic na Uredbo 2017/1129/EU v zvezi s tem.

K 18. členu:
82. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 17. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
podrobneje določa vključitev informacije o končni ceni ponudbe in količine vrednostnih 
papirjev v prospekt.
83. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe tretjega odstavka 18. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki ureja izpustitev podatkov o jamstvu, če za vrednostne papirje jamči država 
članica.
84. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega odstavka 18. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki dovoljuje, da se nekatere informacije izpusti iz prospekta, v kolikor to 
odobri pristojni nadzorni organ.
85. člen ZTFI-1  se črta zaradi neposredne uporabe drugega odstavka 18. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki ureja izpustitev posameznih drugih informacij.
86. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 12. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki ureja 
veljavnost prospekta, registracijskega dokumenta in univerzalnega registracijskega 
dokumenta.
87. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 19. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
podrobneje ureja, kdaj se lahko informacije vključijo v prospekt tudi s sklicevanjem na ostale 
objavljene dokumente.
88. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 10. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
določa posebna pravila, ki veljajo za prospekt, sestavljen iz več ločenih dokumentov.
89. člena ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 20. člena Uredbe 2017/1129/EU.

K 19. členu:
S predlagano spremembo 90. člena ZTFI-1 se ureja neposredni sklic na Uredbo 
2017/1129/EU, ki dopušča možnost prenosa in prevzema pristojnosti in odgovornosti za 
odločanje o potrditvi prospekta.

K 20. členu:
91. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe osmega odstavka 20. člena Uredbe 
2017/1129/EU.

K 21. členu: 
94. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 20. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki določajo roke za odločitev o zahtevi za 
potrditev prospekta.

K 22. členu:
S predlagano spremembo prvega in drugega odstavka 95. člena ZTFI-1 se ureja tudi sklic na 
Uredbo 2017/1129/EU.

K 23. členu:
96. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega odstavka 21. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki podrobneje ureja obveznost predložitve in objave prospekta.
97. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe drugega in petega odstavka 21. člena
Uredbe 2017/1129/EU, s katerima se določa način objave prospekta.
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98. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe desetega odstavka 21. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki se nanaša na skladnost objave s potrjenim prospektom.
99. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe devetega odstavka 21. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki določa posebna pravila glede objave prospekta, sestavljenega iz več 
dokumentov, in prospekta, ki vključuje informacije s sklicevanjem.
100. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe enajstega odstavka 21. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki določa brezplačno posredovanje prospekta potencialnemu vlagatelju na 
trajnem nosilcu podatkov oziroma posredovanje prospekta v tiskanem izvodu, če vlagatelj 
tako posebej zahteva.
101. člena ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega, drugega, tretjega, četrtega in 
petega odstavka 22. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki podrobneje urejajo oglaševanje, ki se 
nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali na njihovo uvrstitev v trgovanje na 
organiziranem trgu.

K 24. členu:
103. člena ZTFI-1  se črta zaradi neposredne uporabe prvega odstavka 23. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki se nanaša na dodatek k prospektu.

K 25. členu:
S predlagano spremembo 104. člena ZTFI-1 se določa ustrezen sklic na Uredbo 
2017/1129/EU in ZTFI-1.

K 26. členu:
105. in 106. člen ZTFI-1 se črtata zaradi neposredne uporabe 24. člena Uredbe 
2017/1129/EU, ki ureja področje uporabe potrditev prospektov v Uniji.
107. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 25. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
določa pravila glede uradnega obveščanja o prospektih in dodatkih ter sporočanja končnih 
pogojev.
108. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 27. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
ureja uporabo jezika v prospektu.
109. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 29. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki se 
nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali uvrstitev v trgovanje na organizirani trg 
s strani izdajateljev tretje države.

K 27. členu:
S predlagano spremembo 110. člena ZTFI-1 se v tem členu dodatno določa neposredni sklic 
na Uredbo 2017/1129/EU.

K 28. členu:
111. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 29. in 30. člena Uredbe 2017/1129/EU, 
ki se nanašajo na prospekt izdajatelja tretje države.

K 29. členu:
S predlagano spremembo naslova oddelka 2.8 ZTFI-1 se določa neposredni sklic na Uredbo 
2017/1129/EU tudi v naslovu tega oddelka.

K 30. členu:
S predlaganimi spremembami 112. člena ZTFI-1 se določa pristojnost Agencije za trg 
vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) za nadzor nad izvajanjem Uredbe 
2017/1129/EU in izpolnjevanjem obveznosti, določenih v tej uredbi. Agencija je že zdaj 
določena kot pristojni organ za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. 
poglavju ZTFI-1, ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2003/71/ES, ki jo Uredba 
2017/1129/EU razveljavlja. 
Hkrati se določa, da agencija osebne podatke pri opravljanju nadzora obdeluje v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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K 31. členu:
Predlagana dopolnitev 113. člena ZTFI-1 je potrebna zaradi spremembe 112. člena ZTFI-1 in 
neposredne uporabe Uredbe 2017/1129/EU v slovenskem pravnem redu, saj bo agencija 
pristojni nadzorni organ tudi za opravljanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe 
2017/1129/EU.

K 32. členu:
S predlagano spremembo 114. člena ZTFI-1 se določitev načina opravljanja nadzora 
agencije dopolni in uskladi z zahtevami Uredbe 2017/1129/EU.

K 33. členu:
115. člen ZTFI-1 se črta, ker je njegova vsebina vključena v spremenjeni 116. člen ZTFI-1 
kot neposredna uporaba točk a in c prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU.

K 34. členu:
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 116. člena ZTFI-1 se usklajujejo postopki
nadzora oziroma pregledi poslovanja s strani agencije, povezani s ponudbo javnosti in 
zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, z zahtevami Uredbe 2017/1129/EU. 
Določajo se tudi način uporabe oziroma izvajanja posameznih ukrepov, kršitve oziroma 
druga ravnanja, na podlagi katerih agencija izreče ukrepe nadzora ali globe, ter okoliščine, ki 
jih mora agencija pri tem upoštevati, vse v skladu z zahtevami Uredbe 2017/1129/EU.

K 35. členu:
Z novim 116.a členom ZTFI-1 se posebej ureja izvajanje ukrepa agencije, za katerega je 
potrebna obrazložena pisna odredba pristojnega sodišča. Predlagana rešitev je enaka, kot jo 
ZTFI-1 v 427. členu predpisuje za ukrep agencije v primeru kršitve Uredbe 596/2014/EU. 
Z novim 116.b členom ZTFI-1 se določa, kako agencija izvaja zahteve iz 42. člena Uredbe 
2017/1129/EU, in sicer mora pri tem ravnati v skladu z določili 169. člena ZTFI-1. 

K 36. členu:
S predlagano spremembo 117. člena ZTFI-1 se prvi odstavek tega člena usklajuje s 
spremembami prejšnjih členov zaradi neposredne uporabe oziroma potrebnega 
neposrednega sklicevanja na Uredbo 2017/1129/EU. 

K 37. členu:
118. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe točke l in m prvega odstavka 32. člena 
Uredbe 2017/1129/EU, ki urejata nadzor po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziran trg.

K 38. členu:
S predlagano spremembo 119. člena ZTFI-1 se določata pravilen sklic na spremenjeni 112. 
člen ZTFI-1 in potreben dodatni neposredni sklic na Uredbo 2017/1129/EU. 

K 39. členu:
120. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe 33. člena Uredbe 2017/1129/EU, ki 
določa, kako med seboj sodelujejo organi držav članic, pristojni za nadzor nad spoštovanjem 
Uredbe 2017/1129/EU, med seboj ter z ESMA.
121. člen ZTFI-1 se črta zaradi neposredne uporabe prvega in petega odstavka 33.člena
Uredbe 2017/1129/EU.

K 40. členu:
S predlaganim novim 122.a členom ZTFI-1 se v skladu z 41. členom Uredbe 2017/1129/EU 
določa, kako agencija oziroma posamezni subjekt iz Uredbe 2017/1129/EU vzpostavi sistem 
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spremljanja prijav oziroma sistem internega obveščanja o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU, ter 
pravice prijaviteljev.

K 41. členu:
Črtanje dela besedila 5. točke prvega odstavka 146. člena ZTFI-1 se predlaga, ker je 
predmetno obvestilo o spremembi deležev poenoteno na ravni EU in ne zahteva podatka o 
davčni številki zavezanca.

K 42. členu:
Vsebina črtanega besedila se prenese v novo 6. točko prvega odstavka 168. člena ZTFI-1, 
da je besedilo bolj določno urejeno.

K 43. členu:
Zaradi predloga spremembe 167. člena ZTFI-1 je potrebna določitev nove 6. točke prvega 
odstavka 168. člena ZTFI-1. Velja enaka obrazložitev kot k prejšnjemu členu.

K 44. členu:
Predlagana sprememba sklica v četrtem odstavku 185. člena ZTFI-1 je potrebna, ker je s 
tem zakonom predlagano črtanje 58. člena zaradi neposredne veljavnosti 2. člena Uredbe 
2017/1129/EU.

K 45. členu:
S predlagano dopolnitvijo 196. člena ZTFI-1 se agenciji nalaga, da predpiše tudi podrobnejšo 
vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je 
agencija pristojna določati po 4. poglavju ZTFI-1. Namen je povečati jasnost in preglednost 
za vse udeležence oziroma vlagatelje zahtev za izdajo dovoljenj. 

K 46. členu:
S predlagano dopolnitvijo 201. člena ZTFI-1 se razširita obveznost in pristojnost agencije, da 
spremlja in ukrepa v vseh primerih, ko borznoposredniška družba hudo in sistematično krši 
kateri koli predpis, ki ureja njeno poslovanje ali trgovanje na kapitalskih trgih.

K 47. členu:
Predlaga se spremembe 1. točke 205. člena ZTFI-1, in sicer se jasneje določa, kdaj lahko 
borznoposredniška družba začne opravljate posle prek podružnice ali odvisnega 
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici.

K 48. členu:
S predlagano spremembo se jasneje določa poslovanje investicijskega podjetja države 
članice prek borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji.

K 49. členu:
S predlagano spremembo se jasneje določa, kdaj začne investicijsko podjetje države članice 
opravljati investicijske storitve in posle.

K 50. členu:
Predlagana sprememba sklica v drugem odstavku 226. člena ZTFI-1 je potrebna, ker je s 
tem zakonom predlagano črtanje 58. člena ZTFI-1 zaradi neposredne veljavnosti 2. člena 
Uredbe 2017/1129/EU.

K 51. členu:
Pri predlagani spremembi 1. točke drugega odstavka, 2. točke tretjega odstavka in četrtega 
odstavka 237. člena ZTFI-1 gre za redakcijski popravek.
S predlagano spremembo 5. točke tretjega odstavka 237. člena ZTFI-1 se določa pravilen 
sklic v tej točki.
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S predlagano spremembo devetega odstavka 237. člena ZTFI-1 se ta usklajuje z določbami 
šestega, sedmega in dvanajstega odstavka 16. člena (Organizacijske zahteve) 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) ter na te vezanimi določbami Oddelka 8 (Vodenje evidenc) 
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 
2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji 
poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 
št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 1). 

K 52. členu:
S predlagano spremembo sedmega odstavka 242. člena ZTFI-1 se jasno opredeli, v katerem 
primeru se šteje, da borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje, izvaja 
vzdrževanje trga. To je pomembno zaradi presojanja njenih obveznosti in odgovornosti, ki 
izhajajo iz tega.

K 53. členu:
Predlaga se redakcijsko doslednejši zapis, saj se trinajsti odstavek 251. člena ZTFI-1 nanaša 
na provizije, spodbude ali katerekoli druge denarne ali nedenarne koristi. Glede na to, da se 
nedenarnih koristi ne more plačati, se dodaja še izraz »zagotoviti«.

K 54. členu:
Predlaga se redakcijsko doslednejši zapis, saj se prvi odstavek 254. člena ZTFI-1 nanaša na 
ustreznost.

K 55. členu:
S predlagano spremembo drugega odstavka 265. člena ZTFI-1 se uredi pravilen sklic v tem 
odstavku, saj se ta dejansko lahko nanaša le na prvi odstavek tega člena.    

K 56. členu:
S predlagano dopolnitvijo drugega odstavka 274. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 57. členu:
S predlagano dopolnitvijo drugega in četrtega odstavka 278. člena ZTFI-1 se podrobneje 
zakonsko ureja odvisne borznoposredniške zastopnike. Do sedaj je to določal sklep 
agencije, kar pa nomotehnično ni ustrezno, saj je potrebna zakonska podlaga.

K 58. členu:
S predlagano spremembo prvega odstavka 309. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 59. členu:
S predlagano spremembo 2. točke tretjega odstavka 313. člena ZTFI-1 se določi pravilen 
sklic v tej točki.

K 60. členu:
S predlagano spremembo enajstega odstavka 330. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v 
tem odstavku.

K 61. členu:
S predlagano spremembo osmega odstavka 331. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 62. členu:
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S predlagano spremembo četrtega odstavka 333. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 63. členu:
S predlagano spremembo drugega odstavka 339. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 64. členu:
S predlagano spremembo 2. točke četrtega odstavka 340. člena ZTFI-1 se določi pravilen 
sklic v tej točki.

K 65. členu:
S predlagano spremembo drugega odstavka 344. člena ZTFI-1 se določi pravilen sklic v tem 
odstavku.

K 66. členu:
Črtanje dela besedila drugega odstavka 347. člena ZTFI-1 je predlagano, ker je uporaba 
določb za nadzor iz 331. in 333. člena ZTFI-1 vsebovana že v teh členih in je zato v 347. 
členu ZTFI-1 nepotrebna. Pri predlagani nadomestitvi besedila »297. člena« z besedilom 
»341. člena« pa gre za določitev pravilnega sklica. 
S predlagano dopolnitvijo četrtega odstavka 347. člena ZTFI-1 se dopolnjuje nabor določb, ki 
natančneje opredeljujejo smiselno uporabo določb ZBan-2 pri določitvi nadzora, namena 
nadzora, ukrepov nadzora in pooblastil agencije v tem zakonu.
S predlagano spremembo šestega odstavka 347. člena ZTFI-1 se zagotavlja nemoteno 
opravljanje nadzora oziroma pridobivanje podatkov in dokumentacije v postopku nadzora.

K 67. členu:
Osmi odstavek 351. člena ZTFI-1 se črta, ker se ta odstavek premika v 463. člen ZTFI-1. Tja 
namreč spada zaradi svoje dejanske vsebine, saj 463. člen ZTFI-1, v okviru splošnih določb 
15. poglavja (Postopek odločanja agencije v posamičnih zadevah), splošno opredeljuje 
uporabo določb o postopku ter zbiranje oziroma obdelavo podatkov. 

K 68. členu:
Predlagana sprememba oziroma dopolnitev besedila drugega odstavka 357. člena ZTFI-1 je 
potrebna, ker ima kršitelj v skladu z osmim odstavkom tega člena možnost, da se – kadar 
agencija javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla 
zaradi kršitev teh predpisov – o morebitni objavi imena izreče z ugovorom. Če bi agencija 
tudi ime kršitelja objavila takoj, bi bil tak ugovor brezpredmeten. V primeru upravičenega 
ugovora (glede objave imena) bi se namreč iz javne objave izbrisalo le ime, sankcija pa bi 
ostala objavljena. Zaradi navedenega naj bi se informacija o identiteti kršitelja objavila šele, 
ko je postopek v zvezi z ugovorom dokončen, s tem pa se da ustrezna teža tudi ugovoru.
Dopolnitev 357. člena z novim devetim, desetim in enajstim odstavkom je predlagana, da se 
natančneje opredelijo postopek pri morebitnem ugovoru kršitelja ter obveznosti agencije in 
pravne možnosti kršitelja pri tem.

K 69. členu:
Predlagano je, da se 4. točka 362. člena ZTFI-1 dopolni tako, da se doda še 412. člen ZTFI-
1. Trenutna določba te točke agenciji ne daje podlage, da s Sklepom o podrobnejših pravilih 
o borznem trgu določi način obveščanja agencije o borznih članih. Skladno s 4. točko 362. 
člena ZTFI-1 mora agencija urediti obvestila iz 413. člena ZTFI-1 (obveznosti borznih članov) 
in prvega odstavka 415. člena ZTFI-1 (obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze, 
neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga, 
ali motenj v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom).
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K 70. členu:
Posebna ureditev glede pogojev, vezanih na izdajo in poravnavo vrednostnih papirjev, ki je 
določena za potrdila o deponiranju teh vrednostnih papirjev ni več smiselna, saj je bile 
določbe oddelka 11.5, ki so urejale posebnosti v zvezi z izdajo potrdil o deponiranju 
vrednostnih papirjev izdajateljev s sedežem zunaj Republike Slovenije, z ZTFI-1 črtane. Prav 
tako ZTFI-1 ne ureja več teh posebnosti, zato se s tem členom odpravlja trenutno 
nedoslednost.

K 71. členu:
Člen zaradi dosledne ureditve izvajanja Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 
2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES 
in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
596/2014/EU) ureja prenos petega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 12. člena Uredbe 
596/2014/EU. Določba prvega odstavka novega 424.a člena ZTFI-1 je bila že urejena 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 in 30/16), in sicer v drugem 
odstavku 382. člena. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 9/17; ZTFI-G) je po pomoti izpadla iz zakona. Glede na to, 
da Uredba 596/2014/EU podobno določa tudi za prepoved tržne manipulacije, se predlaga 
drugi odstavek novega 424.a člena ZTFI-1 tudi za ta del.

K 72. členu:
Predlagana sprememba 426. člena ZTFI-1 je potrebna, ker je kratica ZIN za predmetni 
zakon opredeljena v 4. členu tega zakona.  

K 73. členu:
Spremembi prvega in drugega odstavka 428. člena ZTFI-1, pri čemer je druga neposredno 
vezana na prvo, sta predlagani, ker se predmetna odredba agencije nanaša le na zamrznitev 
premoženja in začasno prepoved izvajanja poklicne dejavnosti, kar je treba izrecno navesti v 
zakonu.

K 74. členu:
Črtanje 437. člena ZTFI-1 se predlaga v povezavi s črtanjem četrtega odstavka 448. člena 
ZTFI-1. Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih 
družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL 
L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1) natančno določa, katere storitve lahko opravlja CDD, 
Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih 
finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ( 
UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1) pa določa, da CNS lahko opravlja le dejavnosti, 
povezane s kliringom. Četrti odstavek 448. člena ZTFI-1 ni skladen z omenjenima uredbama, 
zato se predlaga črtanje le-tega. Zaradi predlaganega črtanja četrtega odstavka 448. člena 
ZTFI-1, se črta tudi 437. člen ZTFI-1.

K 75. členu:
S spremembo četrtega odstavka 442. člena se predlaga, da CDD oziroma drug centralni 
depozitar pred objavo spremembe tarife ne potrebuje več soglasja ministra, pristojnega za 
gospodarstvo. Glede na to, da nadzor agencije in ukrepi v primeru kršitev zakonskih določb 
zagotavljajo zadostno varstvo, da je višina nadomestil CDD oziroma drugega centralnega 
depozitarja skladna z zakonsko določenimi načeli, se predlaga, da bi v zvezi z nadomestili iz 
2. točke prvega odstavka 442. člena ZTFI-1, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice 
kot nematerializiran vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, agencija po potrebi pridobila 
mnenje ministra, pristojnega za gospodarstvo, da poda mnenje glede skladnosti teh 
nadomestil z zakonsko določenimi načeli.
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K 76. členu:
Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju 
ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o 
spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z 
dne 28. 8. 2014, str. 1) natančno določa, katere storitve lahko opravlja CDD, Uredba (EU) št. 
648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ( 
UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1) pa določa, da CNS lahko opravlja le dejavnosti, 
povezane s kliringom. Četrti odstavek 448. člena ZTFI-1 ni skladen z omenjenima uredbama, 
zato se predlaga črtanje le-tega.

K 77. členu:
S predlagano spremembo prve alineje četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 se neopredeljeni 
termin »račun na prinosnika« nadomesti z jasno opredelitvijo, da je za namene tega poglavja 
skrbniški račun, za katerega izvajalec skrbniških storitev članu sistema jamstva na njegovo 
zahtevo ni pravočasno sporočil podatkov o dejanskih vlagateljih v zvezi s tem skrbniškim 
računom, račun pooblaščene osebe – izvajalca skrbniških storitev.
S predlagano dopolnitvijo 1., 2., 4., 5., 6. in 8. točke osmega odstavka 450. člena ZTFI-1 se 
izrecno določi, da gre v tem odstavku za tistega člana sistema jamstva, ki je v stečaju in 
zaradi katerega se je jamstvena shema sprožila, kar je pomembno zaradi jasnosti in 
nedvoumnosti teh določb.
S predlagano novo 10. točko se jasno določi, da tudi terjatve iz naslova računa pooblaščene 
osebe – izvajalca skrbniških storitev, kot je opredeljen v drugi alineji četrtega odstavka 450. 
člena ZTFI-1, ne spadajo med terjatve, ki se upoštevajo pri izračunu upravičenih terjatev po 
tem zakonu. 
Z novim dvanajstim odstavkom 450. člena ZTFI-1 se določi, da v sistem jamstva za terjatve 
vlagateljev niso vključene tiste osebe, ki opravljajo investicijske storitve in posle, do katerih 
pa ne more nastati terjatev vlagatelja v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. 
Namreč, nekatere osebe trgujejo le za lasten račun ali opravljajo druge storitve, iz katerih ne 
more nastati zajamčena terjatev (npr. storitev upravljanja MTF, OTF ipd.). Če teh oseb ne bi 
izvzeli iz sistema jamstva, bodo zanje obstajale obveznosti iz tega naslova, čeprav nikoli ne 
bodo imele strank, zaradi katerih bi nastale obveznosti iz jamstvene sheme. Zato takih oseb 
ni treba obremenjevati z obveznostmi do jamstvene sheme. 

K 78. členu:
Pri predlaganem novem osmem odstavku 463. člena gre le za premik tega besedila iz 351. 
člena ZTFI-1 zaradi splošne narave tega besedila.

K 79. členu:
Z dopolnitvijo veljavnega 479. člena ZTFI-1 se tožniku v postopku sodnega varstva dopusti, 
da bo navajal nova dejstva in predlagal dokaze, ki jih brez njegove krivde ni mogel uveljaviti 
v postopku pred agencijo. Dokazno breme o obstoju razlogov je na strani tožnika.

K 80. členu
Ker iz sodb Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da ustna obravnava prispeva k 
doseganju cilja prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
mora biti ustna obravnava zagotovljena vsaj na eni stopnji, se predlaga črtanje 481. člena 
ZTFI-1, ki določa, da sodišče odloča praviloma brez obravnave. Po črtanju tega člena se bo 
glede izvajanja obravnave v postopku sodnega varstva zoper odločbe agencije uporabljal 
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. 
US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E).

K 81. členu
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Določba se usklajuje z določbo drugega odstavka 323. člena Zakona o bančništvu (Zakon o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 
in 22/19 – ZIUDSOL), saj gre za primerljive subjekte in ravnanja.

K 82. členu
S predlagano spremembo prvega odstavka 493. člena ZTFI-1 se dopolnjuje oziroma 
zaokrožuje nabor členov ZBan-2, ki jih mora agencija smiselno uporabiti pri opravljanju 
nadzora po ZTFI-1.
Predlagana dopolnitev tretjega odstavka 493. člena ZTFI-1 sledi prej predlagani spremembi 
šestega odstavka 347. člena ZTFI-1 in je potrebna, da se agenciji zagotovi nemoteno 
opravljanje nadzora oziroma pridobivanje podatkov in dokumentacije oziroma da se izrecno 
določi, glede česa nosi stroške posamezna stranka.

K 83. členu:
ZTFI-1 v drugem odstavku 496. člena določa, da v določenih primerih ugovor ne zadrži 
izvršitve, zato je v teh primerih smiselno, da postane odredba izvršljiva z vročitvijo, kar je 
sedaj v zakonu manjkalo.

K 84. členu:
S predlagano spremembo naslova 526. člena ZTFI-1 se opredeljuje njegova dodatna 
vsebina zaradi ureditve izvajanja Uredbe 2017/1129/EU. 
S predlagano spremembo prvega odstavka 526. člena ZTFI-1 se besedilo tega člena 
usklajuje s preostalimi predlaganimi spremembami zakona iz naslova ureditve izvajanja 
Uredbe 2017/1129/EU oziroma neposredno z zahtevami iz 38. člena Uredbe 2017/1129/EU, 
in sicer tako glede opredelitve kršitev kot glede višine predpisanih kazni. 

K 85. členu:
S predlagano spremembo naslova 527. člena ZTFI-1 se opredeljuje njegova dodatna 
vsebina zaradi ureditve izvajanja Uredbe 2017/1129/EU. 
S predlagano spremembo prvega odstavka 527. člena ZTFI-1 se besedilo tega člena 
usklajuje s preostalimi predlaganimi spremembami zakona iz naslova ureditve izvajanja 
Uredbe 2017/1129/EU oziroma neposredno z zahtevami te uredbe.

K 86. členu:
Pri predlagani spremembi oznake zadnjega odstavka 532. člena gre za redakcijski popravek.

K 87. členu:
S predlagano novo 57.a točko prvega odstavka 539. člena ZTFI-1 se med sankcionirana 
dejanja doda ravnanje nadzorovane osebe, ki agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v 
skladu z drugim odstavkom 422. člena ZTFI-1. Tako dejanje nedvomno spada med kršitve, ki 
jih je treba sankcionirati.

K 88. členu:
S predlagano dopolnitvijo 11. točke prvega odstavka 545. člena ZTFI-1 se med 
sankcionirana dejanja doda ravnanje nadzorovane osebe, ki agenciji ne omogoči pregleda 
poslovanja. To nedvomno spada med kršitve, ki jih je treba sankcionirati.

K 89. členu:
S predlagano prehodno določbo se v skladu s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe 
2017/1129/EU določa, da prospektov, ki so bili potrjeni v skladu z ZTFI-1, ni treba uskladiti s 
tem zakonom ter da veljajo do poteka njihove veljavnosti, oziroma najdlje do 21. julija 2020.

K 90. členu:
S predlagano določbo se opredeljuje prehodno obdobje, ki je potrebno, da agencija in 
subjekti iz Uredbe 2017/1129/EU lahko vzpostavijo sisteme spremljanja prijav o kršitvah.
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K 91. členu:
Delovanje agencije ureja 13. poglavje 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, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), ki ostaja v veljavi na podlagi 
prvega odstavka 557. člena ZTFI-1. Nekatere določbe 13. poglavja ZTFI se sklicujejo na 
člene ZTFI, ki ne veljajo več, zato je potrebno določiti, da agencija za sklice na te člene ZTFI, 
uporabi sklice na določbe ZTFI-1, ki so po vsebini enaki določbam ZTFI.

K 92. členu:
S predlagano prehodno določbo se razveljavi 49. člen 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, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1), ker bo to zdaj neposredno urejal ta zakon 
oziroma Uredba 2017/1129/EU.

K 93. členu:
Določen je splošni 14-dnevi rok uveljavitve tega zakona.



          

50

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

S predlogom zakona se spreminjajo 2., 3., 4., 5., 31., 51., 54., 56., 57., 58., 61., 64., 65., 66., 
67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 
88., 89., 90., 91., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 
109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 146., 167., 168., 
185., 196., 201., 205., 211., 212., 226., 237., 242., 251., 254., 265., 274., 278., 309., 313., 
330., 331., 333., 339., 340., 344., 347., 351., 357., 362., 396., 426., 428., 437., 442., 448., 
450., 463., 479., 481., 491., 493., 517., 526., 527., 532., 539. in 545. člen Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18).

2. člen
(prenos in izvajanje predpisov Evropske unije)

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje 
direktive Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU):
1. Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, 

ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam s sedežem 
zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov (UL L št. 44 z dne 
16. 2. 1989, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/117/EGS),

2. Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih 
shemah za vlagatelje (UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 97/9/ES),

3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti 
poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 
11. 6. 1998, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih 
papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 
98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES),

4. Direktiva 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu 
vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v 
zvezi s temi vrednostnimi papirji (UL L št. 184 z dne 6. 7. 2001, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 
2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 
93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 
2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve 
(UL L št. 79 z dne 24. 3. 2005, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/34/ES),

5. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o 
prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in 
o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 
2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi 
uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 
št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES),

6. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o 
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi Direktive 2001/34/ES 
(UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 38), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop 
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do predpisanih informacij na ravni Unije (UL L št. 234 z dne 31. 8. 2016, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES),

7. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu 
do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih 
podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), zadnjič spremenjena z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/180 z dne 24. oktobra 2016 o dopolnitvi Direktive 
2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi 
za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo 
ocen (UL L št. 29 z dne 3. 2. 2017, str. 1), v delu, ki se nanaša na borznoposredniške 
družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU),

8. Direktiva 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), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen 
seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani 
pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (UL L št. 276 z dne 26. 10. 
2017, str. 32), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU),

9. Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) 
št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o 
dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe (UL L št. 332 z dne 18. 12. 2015, str. 
126), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2392/EU),

10. Direktiva (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o 
spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (UL L št. 175 z dne 
30. 6. 2016, str. 8),

11. 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 (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 500; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2017/593/EU).

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb EU:
1. Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 

2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in 
o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in 
razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjena z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/301 z dne 30. novembra 2015 o dopolnitvi 
Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi 
standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje oglasov ter o spremembi 
Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (UL L št. 58 z dne 4. 3. 2016, str. 13), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 809/2004/ES),

2. Uredbe (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 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi 
tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (UL L št. 329 
z dne 13. 12. 2017, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),

3. Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL 
L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1033 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) 
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št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in 
Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v 
Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU),

4. 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 spremenjena 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 600/2014/EU),

5. Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih 
depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) 
št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano 
uredbo (Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi 
standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne 
družbe (UL L št. 65 z dne 10. 3. 2017, str. 448), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
909/2014/EU),

6. 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 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU),

7. Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o 
prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v 
trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 
30. 6. 2017, str. 12).

3. člen
(namen opredelitve pojmov)

(1) V pododdelku 1.2.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v tem 
zakonu, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.

(2) V pododdelku 1.2.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 
oddelku 1.3 ter v 4. do 15. poglavju in v drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na 
določbe navedenih poglavij, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno, da je namen 
njegove opredelitve ožji.

(3) V pododdelku 1.2.3 tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 2., 
3. in v 11. do 13. poglavju ter v drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe 
navedenih poglavij, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove 
opredelitve ožji.

(4) V oddelku 2.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 2. 
poglavju in drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja.

(5) V oddelku 3.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 3. 
poglavju in drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja.

(6) V 5. poglavju tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 5. poglavju 
in drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja, če ni v 
zvezi s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
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(7) V 14. poglavju tega zakona so opredeljeni pojmi, kot so uporabljeni v 14. poglavju in 
drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja, če ni v zvezi 
s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.

4. člen
(kratice drugih zakonov in predpisov EU)

(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
1.      ZBan-2 je zakon, ki ureja bančništvo,
2.      ZFK je zakon, ki ureja finančne konglomerate,
3.      ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe,
4.      ZISDU-3 je zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje,
5.      ZIN je zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor,
6.      ZPre-1 je zakon, ki ureja prevzeme,
7.      ZUP je zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
8.      ZUS-1 je zakon, ki ureja upravni spor,
9.      ZUAIS je zakon, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov,
10.   ZSJV je zakon, ki ureja sistem jamstva za vloge,
11.   ZFPPIPP je zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 

insolventnosti in prisilno prenehanje,
12.   ZVO-1 je zakon, ki ureja varstvo okolja,
13.   EZ-1 je zakon, ki ureja energetiko,
14.   ZPPDFT-1 je zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje 

terorizma.

(2) V tem zakonu so za predpise EU, poleg skrajšanih naslovov, navedenih v 2. 
členu tega zakona, uporabljeni še naslednji naslovi:

1.      Direktiva 94/19/ES je Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5), 
zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 149),

2.      Uredba 1606/2002/ES je Uredba (ES) št. 1606/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov 
(UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 297/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 
1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62),

3.      Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z 
dne 5. 5. 2001, str. 15), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih 
institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter 
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190),

4.      Direktiva 2003/87/ES je Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275, z 
dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjena s Sklepom (EU) 2015/1814 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost 
trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in spremembi Direktive 
2003/87/ES (UL L št. 264 z dne 9. 10. 2015, str. 1),

5.      Uredba 714/2009/ES je Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne 
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energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 15), 
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 (UL L št. 163 
z dne 15. 6. 2013, str. 1),

6.      Uredba 715/2009/ES je Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič 
spremenjena s Sklepom Komisije (EU) 2015/715 z dne 30. aprila 2015 o spremembi Priloge I 
k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L št. 114, z dne 5. 5. 2015, str. 9),

7.      Direktiva 2009/65/ES je 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),

8.      Uredba 1031/2010/EU je Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. 
novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije 
toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL 
L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2017/1902 
z dne 18. oktobra 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve 
prodaje pravic na dražbi s Sklepom (EU) 2015/1814 Evropskega parlamenta in Sveta in 
navedbe dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo (UL L št. 269 z dne 19. 10. 
2017, str. 13),

9.      Uredba 1092/2010/ES je Uredba (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),

10.   Uredba 1095/2010/ES je Uredba (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), zadnjič spremenjena 
za Uredbo (EU) št. 258/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega 
poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 716/2009/ES (UL L 
št. 105 z dne 8. 4. 2014, str. 1),

11.   Uredba 1227/2011/EU je Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega 
trga (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1),

12.   Uredba 648/2012/EU je Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2241 z dne 6. decembra 2017 o 
podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih 
nasprotnih strank (UL L št. 322 z dne 7. 12. 2017, str. 27),

13.   Direktiva 2013/34/EU je Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih 
izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS 
(UL L št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19) zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2014/102/EU 
z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih 
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nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, 
str. 86),
14.   Uredba 1308/2013/EU je Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 
1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjena z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 
in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in 
dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100).

5. člen
(opredelitve pojmov)

(1) Pojmi »pokojninska družba«, »družba za upravljanje« in »skupina« se 
uporabljajo, kot so določeni v ZFK.

(2) Pojem »upravljavec alternativnih investicijskih skladov « (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec AIS) se uporablja, kot je določen v 19. točki prvega odstavka 4. člena 
Uredbe 575/2013/EU in pomeni upravljavca AIS iz 9. člena ZUAIS.

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se pojmi »finančne storitve«, »bančne 
storitve«, »pomožne storitve«, »vzajemno priznane finančne storitve«, »dodatne finančne 
storitve«, »druge finančne storitve«, »banka«, »banka države članice«, »banka tretje 
države«, »finančna družba«, »država članica«, »tretja država«, »Komisija«, »ožji družinski 
član«, »bančna skupina«, »subjekt finančnega sektorja«, »sistemsko tveganje« in »modelsko 
tveganje« uporabljajo, kot so določeni v ZBan-2.

(4) Pojmi iz 5. in 6. poglavja tega zakona imajo pomen, kot je določen v 4. členu 
Uredbe 575/2013/EU.

(5) Za pojme »finančni holding«, »mešani poslovni holding«, »nadrejeni finančni 
holding države članice« in »EU nadrejeni finančni holding« se smiselno uporabljata tretja in 
četrta alineja 11. točke prvega odstavka 7. člena ZBan-2.

(6) Pojem »zavarovalni holding« se uporablja, kot je določen v zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo.

(7) Pojma »nematerializiran vrednostni papir« in »račun nematerializiranih 
vrednostnih papirjev« se uporabljata, kot sta določena v zakonu, ki ureja nematerializirane 
vrednostne papirje.

(8) Država sedeža finančne družbe je država, v kateri je finančna družba pridobila 
ustrezno dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, država gostiteljica pa je država, ki ni 
država sedeža družbe in v kateri je družba ustanovila podružnico ali v kateri neposredno 
opravlja finančne storitve.

(9) Nadzorovana finančna družba je finančna družba, nad katero opravlja nadzor 
nadzorni organ države sedeža finančne družbe.

(10) Oseba države članice je oseba države članice, ki je fizična oseba in ima v tej 
državi članici stalno ali začasno prebivališče, ali pravna oseba, ki ima sedež na območju te 
države članice.
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(11) Oseba tretje države je oseba tretje države, ki je fizična oseba in ima v tej tretji 
državi stalno ali začasno prebivališče, ali pravna oseba, ki ima sedež na območju te tretje 
države.

(12) Pojem »pomembna borznoposredniška družba« pomeni borznoposredniško 
družbo, ki jo kot pomembno opredeli agencija na podlagi tega zakona v zvezi z 
uveljavljanjem zahtev, ki jih za pomembne borznoposredniške družbe določa ta zakon. 
Agencija opredeli podrobnejša merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe v 
zvezi z uveljavljanjem določenih zahtev, ki jih za pomembne borznoposredniške družbe 
določa ta zakon ali Uredba 575/2013/EU. Pri določanju podrobnejših meril za pomembne 
borznoposredniške družbe agencija upošteva:
1. velikost in notranjo organiziranost borznoposredniške družbe,
2. naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih borznoposredniška družba opravlja,
3. sistemski pomen borznoposredniške družbe.

Agencija na svoji spletni strani javno objavi seznam pomembnih 
borznoposredniških družb.

(13) Pojem »kreditna institucija« se uporablja, kot je določen v 1. točki prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

(14) Pojem »institucija« se uporablja, kot je določen v 3. točki prvega odstavka 
4. člena Uredbe 575/2013/EU.

(15) Pojem »veleprodajni energetski proizvod« se uporablja, kot je določen v 4. 
točki 2. člena Uredbe 1227/2011/EU.

(16) Pojem »investicijski sklad« se uporablja, kot je določen v ZISDU-3 in pomeni 
investicijski sklad iz 5. člena ZISDU-3.

(17) Pojem »obvladujoča družba« se uporablja, kot je določen v ZGD-1 in pomeni 
družbo, ki obvladuje eno ali več odvisnih družb pod pogoji iz 56. člena ZGD-1.

(18) Pojem »odvisna družba« se uporablja, kot je določen v ZGD-1 in pomeni 
družbo, ki jo obvladuje obvladujoča družba, vključno s katerokoli odvisno družbo končne 
obvladujoče družbe pod pogoji iz 56. člena ZGD-1.

(19) Pojem »centralna nasprotna stranka« (v nadaljnjem besedilu: CNS) se 
uporablja, kot je določen v 1. točki 2. člena Uredbe 648/2012/EU.

(20) Pojmi »indeks«, »izdajatelj indeksa«, »referenčna vrednost«, »zagotavljanje 
referenčne vrednosti«, »upravljavec referenčne vrednosti«, »prispevajoča oseba«, 
»nadzorovana prispevajoča oseba«, »predlagatelj«, »ocenjevalec« se uporabljajo, kot so 
določeni v 3. členu Uredbe 2016/1011/EU.

(21) Organ vodenja oziroma poslovodstvo:
1. ima pri pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji pomen, opredeljen v 10. členu 

ZGD-1,
2. je pri pravnih osebah, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, organ pravne osebe, ki je 

po zakonu oziroma pravilih te pravne osebe pristojen in odgovoren za vodenje njenih 
poslov.

(22) Organ nadzora pravne osebe je organ, ki je po zakonu oziroma pravilih te 
pravne osebe pristojen in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih poslov.
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(23) Upravljalni organ je organ vodenja oziroma poslovodstva in nadzora pravne 
osebe, ki je pristojen za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev pravne osebe ter za 
nadziranje in spremljanje vodstvenih odločitev in poslovanja, ter praviloma vključuje tudi 
osebe, ki dejansko vodijo posle.

(24) Višje vodstvo so fizične osebe, ki opravljajo izvršne funkcije oziroma vodijo 
posle ter so odgovorne za izvajanje strategije in splošnih usmeritev ter doseganje ciljev 
pravne osebe.

(25) Če ta zakon ne določa drugače, se pri uporabi tega zakona šteje, da ima 
pravna oseba registriran sedež (v nadaljnjem besedilu: sedež) v določeni državi, če je 
vpisana v javni register pravnih oseb, ki ga vodi ta država.

(26) Poslovni naslov je kraj, v katerem poslovodstvo pravne osebe ali podjema, ki 
nima lastnosti pravne osebe, opravlja svoje naloge in pristojnosti, če to ni hkrati sedež.

(27) Pojem »regionalna oblast« oziroma »lokalna oblast« pomeni lokalno skupnost 
ali drugo organizacijsko obliko lokalne samouprave.

31. člen
(razvojni trgi malih in srednjih podjetij)

(1) Razvojni trg malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: razvojni trg MSP) 
je MTF, ki je registriran kot razvojni trg MSP v skladu s 326. členom tega zakona.

(2) Ne glede na 58. člen tega zakona so mala in srednja podjetja za namen 
razvojnega trga MSP iz prejšnjega odstavka gospodarske družbe, ki so imele povprečno 
tržno kapitalizacijo za pretekla tri koledarska leta na zadnji dan posameznega leta manj kot 
200.000.000 eurov.

51. člen
(izdajatelj in ponudnik)

(1) Izdajatelj je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje, s katerimi se 
trguje na organiziranih trgih. Za izdajatelja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu, se šteje izdajatelj vrednostnih papirjev.

(2) Ponudnik je oseba, ki ponuja vrednostne papirje javnosti.

54. člen
(ponudba vrednostnih papirjev javnosti in ponudbeni program)

(1) Ponudba vrednostnih papirjev javnosti je vsako sporočilo osebam, dano v 
katerikoli obliki in z uporabo kateregakoli sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih 
ponudbe in o vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se na njihovi podlagi vlagatelj 
odloči za nakup oziroma vpis teh vrednostnih papirjev.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za prodajo vrednostnih papirjev prek 
finančnih posrednikov.

(3) Ponudbeni program je načrt, ki omogoča izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, 
vključno z nakupnimi boni v katerikoli obliki, ki so podobne vrste ali kategorije, stalne ali 
ponavljajoče se v obdobju, ki je določeno v programu.
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56. člen
(ključne informacije)

(1) Ključne informacije so tiste informacije, ki povprečnemu vlagatelju omogočajo 
sprejemanje informiranih naložbenih odločitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so mu 
ponujeni oziroma so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. Ključne informacije morajo 
biti podane jasno in razumljivo na način, ki povprečnemu vlagatelju omogoča razumevanje 
lastnosti izdajatelja, morebitnega poroka in vrednostnih papirjev ter z njimi povezanih 
tveganj.

(2) Ključne informacije ne smejo biti zavajajoče.

(3) Ključne informacije vključujejo:
1.      opis vrst tveganj, povezanih z izdajateljem in morebitnimi poroki,
2.      opis pravne narave in bistvenih lastnosti izdajatelja in morebitnih porokov, ki vključuje 

opis premoženja, obveznosti in finančnega položaja,
3.      opis tveganj, povezan z naložbo v vrednostni papir, ter bistvenih značilnosti naložbe, 

vključno z vsemi pravicami, ki izhajajo iz tega vrednostnega papirja,
4.      splošne pogoje ponudbe, vključno z oceno stroškov, ki bodo zaračunani vlagatelju,
5.      podrobnosti glede uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu,
6.      razloge za ponudbo in način uporabe iztržka.

57. člen
(družba z zmanjšano tržno kapitalizacijo)

Družba z zmanjšano tržno kapitalizacijo je družba, ki kotira na organiziranem trgu 
in je imela povprečno tržno kapitalizacijo manj kot 100.000.000 eurov na podlagi kotacij ob 
koncu leta za prejšnja tri koledarska leta.

58. člen
(mala in srednje velika podjetja)

Mala in srednje velika podjetja so gospodarske družbe, ki glede na svoj zadnji letni 
računovodski izkaz ali konsolidirani računovodski izkaz izpolnjujejo najmanj dve od 
naslednjih treh meril:
-        povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manj kot 250,
-        celotna bilanca stanja ne presega 43.000.000 eurov,
-        letni čisti prihodek ne presega 50.000.000 eurov.

61. člen
(uporaba zakona za opravljanje storitev v zvezi s strukturiranimi vlogami)

(1) Za borznoposredniške družbe in banke se smiselno uporabljajo naslednje 
določbe tega zakona, kadar strankam prodajajo strukturirane vloge ali jim svetujejo v zvezi z 
njimi:
1. šesti in sedmi odstavek 185. člena, 232., 233., 237. in 313. člen ter prvi odstavek 

450. člena tega zakona;
2. 250. do 260. člen, 5. točka prvega odstavka 261. člena, drugi odstavek 344. člena, 272., 

273., 276., 278, 279., razen četrtega odstavka 279. člena in 280. člen tega zakona, in
3. 48. člen, sedmi do deveti odstavek 65. člena, prvi odstavek 322. člena, tretji odstavek 

422. člena, 328., 340. do 342., 346., 347, 350., 348., 357., 358, 489. člen tega zakona 
ter 15. in 16. poglavje tega zakona.
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(2) Nadzor nad določbami iz prejšnjega odstavka opravlja Banka Slovenije v 
sodelovanju z agencijo. Za nadzor, ki ga opravlja Banka Slovenije, se smiselno uporabljajo 
določbe 10. poglavja tega zakona.

64. člen
(obveznost objave prospekta)

(1) Nihče ne sme ponujati vrednostnih papirjev javnosti v Republiki Sloveniji, če ni 
bil prej v zvezi z njimi objavljen prospekt v skladu s tem zakonom, razen če zakon za 
posamezne primere določa drugače.

(2) Vrednostnih papirjev ni dovoljeno uvrstiti v trgovanje na borznem trgu, če ni bil 
prej v zvezi z njimi objavljen prospekt v skladu s tem zakonom, razen če zakon za 
posamezne primere določa drugače.

65. člen
(obveznost potrditve prospekta pred objavo)

(1) Nihče ne sme objaviti prospekta, če ni prej za ta prospekt pridobil potrditev 
nadzornega organa matične države članice izdajatelja.

(2) Potrditev prospekta po prejšnjem odstavku je odločba ali drug posamični pravni 
akt nadzornega organa matične države članice izdajatelja, s katerim ta pozitivno odloči o 
popolnosti prospekta in ki vsebuje pozitivno odločitev o doslednosti in razumljivosti 
informacij, vsebovanih v prospektu.

66. člen
(matična država članica izdajatelja in država članica gostiteljica)

(1) V zvezi z naslednjimi izdajami dolžniških vrednostnih papirjev, ki:
1.      se glasijo na znesek, ki ni manjši od 1.000 eurov ali na znesek v drugi valuti, ki je 

najmanj enakovreden znesku 1.000 eurov, ali
2.      vsebujejo enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik pridobi 

pravico zahtevati katerekoli prenosljive vrednostne papirje ali plačilo denarnega zneska, 
če izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev ni hkrati izdajatelj osnovnega vrednostnega 
papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja, je 
matična država članica izdajatelja tista država članica, ki jo izbere izdajatelj, ponudnik ali 
oseba, ki zahteva uvrstitev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj zahteve za uvrstitev) 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, med državo članico, v kateri:
-  ima izdajatelj svoj sedež,
-  so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se taka uvrstitev 

zahteva, ali
-  se vrednostni papirji ponujajo javnosti.

(2) V zvezi z izdajo vrednostnih papirjev izdajatelja, ki ima položaj osebe države 
članice, razen izdaj iz prejšnjega odstavka, je matična država članica izdajatelja država 
članica, v kateri ima izdajatelj svoj sedež.

(3) V zvezi z izdajami vrednostnih papirjev izdajatelja, ki ima položaj osebe tretje 
države, razen izdaj iz prvega odstavka tega člena, je matična država članica izdajatelja tista 
država članica, ki jo izbere izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, med:
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-        državo članico, v kateri so bili vrednostni papirji ponujeni javnosti prvič po 26. novembru 
2013, ali

-        državo članico, v kateri je bila dana zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje 
na organiziranem trgu prvič po 26. novembru 2013.

(4) Če izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu ob prvi ponudbi javnosti oziroma vložitvi prve zahteve za 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu iz prejšnjega odstavka, ni izbral matične države 
članice izdajatelja, je matična država članica izdajatelja tista država članica, ki jo pozneje 
med državami članicami iz prejšnjega odstavka izbere izdajatelj.

(5) Če ob prvi ponudbi javnosti oziroma vložitvi prve zahteve za uvrstitev v 
trgovanje na organiziranem trgu iz tretjega odstavka tega člena matična država članica 
izdajatelja ni bila določena po izbiri izdajatelja, lahko izdajatelj pozneje med državami 
članicami iz tretjega odstavka tega člena izbere drugo matično državo članico izdajatelja.

(6) Država članica gostiteljica je država članica, v kateri je bila dana ponudba 
vrednostnih papirjev javnosti oziroma v kateri je bila vložena zahteva za uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, če je ta različna od matične države članice 
izdajatelja.

67. člen
(nadzorni organ matične države članice izdajatelja)

(1) Nadzorni organ matične države članice izdajatelja je organ, ki je na podlagi 
zakonov ali drugih predpisov te države kot osrednji nadzorni organ pristojen in odgovoren za 
nadzor nad spoštovanjem pravil, sprejetih za prenos Direktive 2003/71/ES v pravni red 
države članice.

(2) Nadzorni organ Republike Slovenije kot matične države članice izdajatelja je 
agencija.

68. člen
(osnovni prospekt)

Osnovni prospekt je prospekt, ki vsebuje:
1.      vse potrebne informacije, določene v 76. členu tega zakona in v Uredbi 809/2004/ES,
2.      dopolnitev informacij v dodatku k prospektu, če je ta potrebna v skladu s 103. členom 

tega zakona, in
3.      končne pogoje ponudbe, če se tako odloči izdajatelj.

69. člen
(splošne izjeme od uporabe 2. poglavja tega zakona)

(1) Določbe 2. poglavja tega zakona se ne uporabljajo za naslednje vrednostne 
papirje:
1.      enote kolektivnih naložbenih podjemov razen podjema zaprtega tipa,
2.      dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je:

-  država članica,
-  organ regionalne ali lokalne oblasti države članice,
-  javna mednarodna organizacija, katere član je ena ali več držav članic,
-  Evropska centralna banka ali centralna banka države članice,
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3.      delnice oziroma druge vrednostne papirje, ki pomenijo deleže v kapitalu centralne banke 
države članice,

4.      vrednostne papirje, glede katerih za izpolnitev obveznosti, vsebovanih v njih, nepogojno 
in nepreklicno jamči država članica ali organ regionalne ali lokalne oblasti države 
članice,

5.      dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja banka, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
-  nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih papirjev,
-  imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih vrst vrednostnih papirjev in 

niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti,
-  izkazujejo sprejem depozita iz prvega odstavka 94. člena ZBan-2 in
-  terjatev imetnika, vsebovana v vrednostnem papirju, je predmet jamstva za vloge na 

podlagi ZSJV oziroma predpisa države članice, sprejetega za prenos Direktive 
94/19/EGS,

6.      dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja kreditna institucija, če 
je vsota vseh kupnin, ki jih izdajatelj prejme pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: skupna 
prodajna cena) zanje v EU v obdobju 12 mesecev manjša od 75.000.000 eurov in če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
-  nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih papirjev in
-  imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih vrst vrednostnih papirjev in 

niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za 
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi z vrednostnimi 
papirji iz 2., 4. ali 6. točke prejšnjega odstavka upravičen izdelati prospekt v skladu z 
oddelkom 2.3 tega zakona, če se ti vrednostni papirji ponujajo javnosti ali če se zahteva 
njihova uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.

70. člen
(predpis o javni ponudbi vrednostnih papirjev)

Agencija predpiše:
1.      podrobnejša merila in pogoje za izpustitev posameznih informacij iz prospekta po 

84. členu tega zakona, in
2.      druga podrobnejša pravila za izvajanje 2. poglavja tega zakona.

71. člen
(dobro poučeni vlagatelj)

(1) Dobro poučeni vlagatelji so osebe, ki se v skladu z 246. in 247. členom tega 
zakona obravnavajo kot profesionalne stranke, ter osebe, ki so v skladu z 276. členom tega 
zakona uvrščene med primerne nasprotne stranke.

(2) Investicijsko podjetje oziroma banka, ki ima dovoljenje za opravljanje 
investicijskih storitev in poslov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
sporoči izdajatelju na njegovo zahtevo, ali zadevna oseba spada med dobro poučene 
vlagatelje.

72. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih 

papirjev)



          

62

(1) Prvi odstavek 64. člena tega zakona se ne uporablja za ponudbe vrednostnih 
papirjev:
1. naslovljene izključno na dobro poučene vlagatelje,
2. naslovljene na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki 

nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja,
3. naslovljene na vlagatelje, od katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe 

pridobi vrednostne papirje za kupnino, ki je najmanj enaka 100.000 eurom,
4. katerih predmet so vrednostni papirji, od katerih se vsak glasi na znesek najmanj 

100.000 eurov, ali
5. pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, 

v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 eurov.

(2) V zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev, ki so bili predmet ponudbe iz 
prejšnjega odstavka, v trgovanje na organiziranem trgu, se uporablja drugi odstavek 
64. člena tega zakona.

(3) Vsaka poznejša ponudba za prodajo vrednostnih papirjev, ki jih je imetnik 
pridobil na podlagi sprejema ponudbe iz prvega odstavka tega člena, se obravnava kot 
samostojna ponudba vrednostnih papirjev in je treba v zvezi z njo znova presojati, ali se 
uporablja prvi odstavek 64. člena tega zakona.

(4) Za ponudbo vrednostnih papirjev, ki se prodajajo s posredovanjem finančnega 
posrednika, se prvi odstavek 64. člena tega zakona ne uporablja samo, če je izpolnjen eden 
od pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(5) V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ni treba objaviti 
novega prospekta, če je bil za vrednostne papirje že objavljen prospekt, ki je v skladu z 
86. členom tega zakona še veljaven, in če izdajatelj ali osebe iz 81. člena tega zakona pisno 
soglašajo z uporabo starega prospekta.

73. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za ponudbo nekaterih vrst vrednostnih 

papirjev javnosti)

(1) Prvi odstavek 64. člena tega zakona se ne uporablja za ponudbe naslednjih 
vrst vrednostnih papirjev javnosti:
1.      delnic, izdanih namesto že izdanih delnic istega razreda, če pravni temelj za to izdajo ni 

povečanje osnovnega kapitala izdajatelja,
2.      vrednostnih papirjev, ki so kot nadomestni vrednostni papirji predmet prevzemne 

ponudbe, in:
-  pri prevzemnih ponudbah, za katere se uporablja ZPre-1: če je izdajatelj pridobil 

dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1,
-  pri drugih prevzemnih ponudbah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z 

vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
3.      vrednostnih papirjev, ki se ponujajo ali naj bi bili zagotovljeni v zvezi z izvedbo združitve 

ali delitve, in:
-  pri združitvah in delitvah, za katere se uporablja ZGD-1: če so družbe, udeležene pri 

združitvi ali delitvi objavile informacije in dokumente v skladu z ZGD-1,
-  pri drugih združitvah in delitvah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z 

vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
4.      delnic, ki se:

-  izdajo obstoječim delničarjem na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev 
družbe, ali
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-  v drugih primerih ponujajo ali naj bi bile zagotovljene obstoječim delničarjem kot 
izplačilo dividend, če tvorijo isti razred z delnicami, iz katerih izhaja pravica do novih 
delnic, in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o številu in značilnostih 
teh delnic ter razlogih za tako ponudbo in njenih podrobnostih,

5.      vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj ali družba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja 
ali naj bi jih zagotovila svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim, če ima 
družba sedež v EU in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o številu in 
značilnostih teh vrednostnih papirjev ter razlogih za in podrobnostih take ponudbe.

(2) Določba 5. točke prejšnjega odstavka se uporablja tudi za družbo s sedežem v 
tretji državi, katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali na 
enakovrednem trgu tretje države, če je dokument z informacijami iz 5. točke prejšnjega 
odstavka dostopen v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, ter je 
Evropska komisija na predlog agencije oziroma pristojnega organa države članice priznala 
pravni red tretje države za enakovrednega.

74. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu 

nekaterih vrst vrednostnih papirjev)

(1) Drugi odstavek 64. člena tega zakona se ne uporablja za uvrstitev v trgovanje 
na organiziranem trgu naslednjih vrst vrednostnih papirjev:
1.      delnic, izdanih namesto že izdanih delnic istega razreda, ki so že uvrščene v trgovanje 

na istem organiziranem trgu, če pravni temelj za to izdajo ni povečanje osnovnega 
kapitala izdajatelja,

2.      vrednostnih papirjev, ki so kot nadomestni vrednostni papirji predmet prevzemne 
ponudbe, in:
-  pri prevzemnih ponudbah, za katere se uporablja ZPre-1: če je izdajatelj pridobil 

dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1, ali
-  pri drugih prevzemnih ponudbah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z 

vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
3.      vrednostnih papirjev, ki se ponujajo ali naj bi bili zagotovljeni v zvezi z izvedbo združitve 

ali delitve, in:
-  pri združitvah in delitvah, za katere se uporablja ZGD-1: če so družbe, udeležene pri 

združitvi ali delitvi, objavile informacije in dokumente v skladu z ZGD-1, ali
-  pri drugih združitvah in delitvah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z 

vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
4.      delnic, ki se:

-  izdajo obstoječim delničarjem na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev 
družbe, ali

-  v drugih primerih ponujajo ali naj bi bile zagotovljene obstoječim delničarjem 
brezplačno ali kot izplačilo dividend, če tvorijo isti razred z delnicami, iz katerih izhaja 
pravica do novih delnic in ki so že uvrščene v trgovanje na istem organiziranem trgu, in 
če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o številu in značilnostih teh delnic 
ter razlogih za in podrobnostih take ponudbe,

5.      vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj ali družba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja 
ali naj bi jih zagotovila svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim, če ti 
vrednostni papirji tvorijo isti razred ali vrsto z vrednostnimi papirji, ki so že uvrščeni v 
trgovanje na istem organiziranem trgu, in če je na razpolago dokument, ki vsebuje 
informacije o številu in značilnostih teh vrednostnih papirjev ter razlogih za tako ponudbo 
in njenih podrobnostih.
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(2) Drugi odstavek 64. člena tega zakona se ne uporablja za uvrstitev v trgovanje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki so že uvrščeni v trgovanje na drugem 
organiziranem trgu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.      ti vrednostni papirji oziroma vrednostni papirji iste vrste ali razreda so uvrščeni v 

trgovanje na drugem organiziranem trgu že več kot 18 mesecev,
2.      glede na čas uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na drugem organiziranem trgu:

-  če so bili uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem trgu po 31. decembru 2003: 
uvrstitev v trgovanje je bila povezana z objavo potrjenega prospekta v skladu s 
predpisi, sprejetimi za prenos 14. člena Direktive 2003/71/ES, ali

-  če so bili uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem trgu po 30. juniju 1983 in pred 
31. decembrom 2003: podrobnosti kotacije so bile potrjene v skladu s predpisi, 
sprejetimi za prenos Direktive Sveta 80/390/EGS z dne 17. marca 1980 o uskladitvi 
zahtev za sestavo, pregled in dostopnost informacij, ki jih je treba objaviti pri uvrstitvi 
vrednostnih papirjev v uradno kotacijo (UL L 348, z dne 17. 4. 1980, str. 1, zadnjič 
spremenjena z Direktivo 2001/34/ES) ali Direktivo 2001/34/ES,

3.      izdajatelj je izpolnjeval vse obveznosti glede razkritja informacij in druge obveznosti 
glede pogojev za trgovanje na tem drugem organiziranem trgu,

4.      vlagatelj zahteve za uvrstitev teh vrednostnih papirjev v trgovanje na novem 
organiziranem trgu, je v obliki povzetka pripravil dokument, dostopen javnosti v 
slovenskem jeziku, ki ga je potrdila agencija,

5.      dokument iz prejšnje točke je objavljen v skladu s prvim in drugim odstavkom 97. člena 
tega zakona, in

6.      vsebina dokumenta iz 4. točke tega odstavka je v skladu z 76. in 77. členom tega zakona 
in obsega informacijo o mestu, na katerem je mogoče pridobiti najnovejši prospekt, in 
mestu, na katerem je mogoče pridobiti objavo finančnih informacij, ki jih izdajatelj 
objavlja zaradi izpolnjevanja svoje stalne obveznosti razkrivanja informacij.

75. člen
(obvestilo agenciji o uporabi izjeme)

Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu o uporabi izjeme iz 72., 73. ali 74. člena tega zakona obvesti 
agencijo tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.

76. člen
(splošna pravila o sestavi prospekta)

(1) Če v 84. členu tega zakona ni določeno drugače, mora prospekt vsebovati vse 
informacije, ki so ob upoštevanju značilnosti izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki bodo 
predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu potrebne, da 
vlagatelji na njegovi podlagi lahko opravijo oceno:
1.      premoženja in obveznosti, finančnega položaja, poslovnih izidov in razvojnih možnosti 

izdajatelja in morebitnega poroka, in
2.      pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev.

(2) Informacije, vsebovane v prospektu, morajo biti pravilne in popolne.

(3) Informacije v prospektu morajo biti predstavljene tako, da je mogoča njihova 
preprosta analiza ter da je prospekt pregleden in razumljiv.

(4) Prospekt vsebuje:
1.      informacije o izdajatelju,
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2.      informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v 
trgovanje na organiziranem trgu, in

3.      povzetek prospekta.

(5) Če se prospekt nanaša na uvrstitev v trgovanje dolžniških vrednostnih papirjev, 
ki se glasijo na nominalni znesek, ki ni manjši od 100.000 eurov, ni treba, da bi vseboval 
povzetek prospekta.

77. člen
(povzetek prospekta)

(1) V povzetku prospekta so predstavljene ključne informacije.

(2) Povzetek vsebuje tudi opozorila, da:
1.      ga je treba razumeti kot uvod k prospektu,
2.      mora vsaka odločitev o nakupu vrednostnih papirjev temeljiti na vlagateljevi presoji 

prospekta kot celote,
3.      bo moral vlagatelj, če bo kot tožnik začel sodni postopek v zvezi z informacijami, 

vsebovanimi v prospektu, na lastne stroške zagotoviti prevod prospekta v uradni jezik 
sodišča pred začetkom takega postopka, in

4.      osebe, ki so pripravile povzetek, vključno z njegovim prevodom, in zahtevale njegovo 
notifikacijo, odškodninsko odgovarjajo, vendar samo, če je povzetek zavajajoč, netočen 
ali notranje neskladen, če se presoja skupaj z drugimi deli prospekta.

(3) Povzetek prospekta se sestavi v enotni obliki tako, da se olajša primerljivost s 
povzetki prospektov podobnih vrednostnih papirjev.

78. člen
(enotni in deljeni prospekt)

(1) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu lahko prospekt sestavi kot:
1.      en dokument (v nadaljnjem besedilu: enotni prospekt), ali
2.      več ločenih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: deljeni prospekt).

(2) V deljenem prospektu so informacije, ki jih vsebuje, razdeljene na naslednje 
dokumente:
1.      registracijski dokument, ki mora vsebovati informacije o izdajatelju,
2.      opis vrednostnih papirjev, ki mora vsebovati informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo 

predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, in
3.      dokument s povzetkom prospekta.

79. člen
(osnovni prospekt za nekatere vrste dolžniških vrednostnih papirjev)

(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za naslednje vrste 
vrednostnih papirjev:
1.      za dolžniške vrednostne papirje, vključno z nakupnimi boni, ki se izdajajo na podlagi 

ponudbenega programa, in
2.      za dolžniške vrednostne papirje, ki jih banka stalno ali ponavljajoče se izdaja, če:

-  se vplačila v zvezi z izdajo teh vrednostnih papirjev po pravu, ki se uporablja za te 
vrednostne papirje, nalagajo v premoženje, ki zagotavlja zadostno kritje za izpolnitev 
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vseh obveznosti banke izdajateljice, ki izhajajo iz teh vrednostnih papirjev do njihove 
dospelosti, in

-  je v primeru insolventnosti banke izdajateljice premoženje iz prejšnje alinee namenjeno 
prednostnemu poplačilu glavnice in zapadlih obresti iz teh vrednostnih papirjev, ne da 
bi bila s tem izključena uporaba Direktive 2001/24/ES.

(2) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev iz 
prejšnjega odstavka v trgovanje na organiziranem trgu lahko prospekt namesto po 78. členu 
tega zakona sestavi kot osnovni prospekt, ki vsebuje vse potrebne informacije o izdajatelju in 
o vrednostnih papirjih, ki bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na 
organiziranem trgu.

(3) Informacije, vsebovane v osnovnem prospektu, se v skladu s 103. členom tega 
zakona dopolnijo, po potrebi, z novejšimi informacijami o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki 
bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu.

(4) Če v osnovnem prospektu ali v dodatkih k prospektu niso vključeni končni 
pogoji ponudbe, ki vsebujejo informacije o vrednostnih papirjih, morajo biti ti dani na 
razpolago vlagateljem in predloženi agenciji oziroma pristojnemu nadzornemu organu 
matične države članice, ki jih pošlje pristojnim nadzornim organom držav članic gostiteljic, ko 
je dana ponudba javnosti, in sicer kakor hitro je mogoče in, če je le mogoče, pred začetkom 
veljavnosti te ponudbe oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje. Agencija 
sporoči končne pogoje ESMA. Končni pogoji se ne uporabljajo za dopolnitev osnovnega 
prospekta in lahko vsebujejo samo informacije, ki se nanašajo na pojasnilo o vrednostnih 
papirjih. V primerih iz prvega stavka tega odstavka se uporablja 1. točka prvega odstavka 
82. člena tega zakona.

(5) Sporočilo o končnih pogojih ponudbe, ki je dano v skladu s prejšnjim 
odstavkom, ne more nadomestiti dodatka k prospektu, kot je opredeljen s 103. členom tega 
zakona.

80. člen
(podrobnejša pravila o sestavi prospekta in o najmanjšem obsegu informacij)

(1) Prospekt mora biti sestavljen z uporabo ustrezne sheme oziroma modula ali 
ustrezne kombinacije teh shem oziroma modulov iz II. poglavja Uredbe 809/2004/ES, v 
katere so vključene vse informacije v skladu z Uredbo 809/2004/ES.

(2) Vsebina enotnega prospekta, dokumentov, ki sestavljajo deljeni prospekt, ali 
osnovnega prospekta mora biti razčlenjena v skladu s III. poglavjem Uredbe 809/2004/ES.

81. člen
(odgovornost v zvezi s prospektom)

(1) Prospekt vključuje podatke o vseh osebah, ki so odgovorne za pravilnost in 
popolnost informacij, vsebovanih v prospektu, in sicer glede na namen priprave prospekta 
najmanj o:
1. izdajatelju,
2. članih organov vodenja ali nadzora izdajatelja,
3. ponudniku ali vlagatelju zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na 

organiziranem trgu, če ponudnik oziroma vlagatelj zahteve ni hkrati izdajatelj, in
4. morebitnem poroku za obveznosti iz vrednostnih papirjev.

(2) V zvezi z osebami iz prejšnjega odstavka mora prospekt vsebovati:
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1. podatke, na podlagi katerih je te osebe mogoče jasno identificirati, in sicer
- za fizične osebe: osebno ime in njihova funkcija v pravni osebi, za katero je sodelovala 

pri pripravi prospekta,
- za pravne osebe: firmo in sedež, in

2. izjavo vsake od teh oseb, da so informacije, ki jih vsebuje prospekt, po njenem 
najboljšem vedenju v skladu z resničnimi dejstvi in da ni bila izpuščena nobena 
informacija, ki bi lahko vplivala na pomen prospekta.

(3) Osebe iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena so vlagatelju solidarno 
odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, 
vsebovanih v prospektu, razen če dokažejo enega od teh razbremenilnih razlogov, da:
1. so pri sestavi prospekta in preverjanju pravilnosti in popolnosti informacij, vsebovanih v 

prospektu, ravnale v skladu z ustrezno profesionalno skrbnostjo,
2. je vlagatelj ob nakupu vrednostnih papirjev vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost 

informacij, vsebovanih v prospektu,
3. je imel vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe vrednostnih papirjev javnosti po 

petem odstavku 103. člena tega zakona in te pravice ni uresničil,
4. so bile posamezne informacije izpuščene iz prospekta v skladu s 84. in 85. členom tega 

zakona, ali
5. gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi jo razumen vlagatelj upošteval kot 

pomembno pri odločitvi za nakup vrednostnih papirjev.

(4) Vlagatelj ne more uveljavljati, da ni vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost 
informacij, vsebovanih v prospektu, če je bila, preden je vpisal ali kupil vrednostne papirje:
4. informacija o tej nepravilnosti ali nepopolnosti objavljena na katerikoli način, dostopen 

splošni javnosti, ali
5. nepravilnost ali nepopolnost odpravljena z objavo dodatka k prospektu v skladu s 

103. členom tega zakona.

(5) Če so informacije, ki jih vsebuje prospekt, nepopolne ali nepravilne, se šteje, 
da je škoda, ki je bila povzročena vlagatelju z zmanjšanjem vrednosti njegove naložbe v 
vrednostne papirje glede na nakupno ceno, ki jo je plačal, v vzročni zvezi s temi nepopolnimi 
oziroma nepravilnimi informacijami, razen če odgovorna oseba dokaže, da take vzročne 
zveze ni.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so pripravile samo povzetek 
prospekta, vključno z njegovim prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če se pri presoji 
povzetka glede na druge dele prospekta ugotovi, da je povzetek zavajajoč, netočen ali 
notranje neskladen ali če ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri 
sprejemanju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta mora vsebovati opozorilo o 
omejitvi odškodninske odgovornosti.

82. člen
(izpustitev podatkov o končni ponudbeni ceni in količini v prospektu)

(1) Če končne ponudbene cene in količine vrednostnih papirjev, ki bodo predmet 
ponudbe javnosti, ni mogoče vključiti v prospekt, mora izdajatelj oziroma ponudnik:
1.      v prospektu razkriti:

-  najvišji znesek končne ponudbene cene, lahko pa tudi merila oziroma pogoje, v skladu 
s katerimi bo določena končna ponudbena cena vrednostnih papirjev, in

-  merila oziroma pogoje, v skladu s katerimi bo določena končna ponudbena količina 
vrednostnih papirjev, ali
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2.      zagotoviti, da imajo vlagatelji pravico odstopiti od izjave o sprejemu ponudbe oziroma o 
vpisu vrednostnih papirjev v obdobju, ki ne sme biti krajše od dveh delovnih dni po 
dnevu objave končne ponudbene cene in količine vrednostnih papirjev.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka izdajatelj oziroma ponudnik o končni 
ponudbeni ceni in količini vrednostnih papirjev obvesti agencijo oziroma nadzorni organ 
druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja, in te informacije objavi v skladu 
s prvim in drugim odstavkom 97. člena tega zakona.

83. člen
(izpustitev podatkov o jamstvu)

Če za vrednostne papirje jamči država članica, lahko izdajatelj, ponudnik ali 
vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg pri pripravi 
prospekta izpusti informacije o takem jamstvu.

84. člen
(izpustitev posameznih informacij z dovoljenjem agencije)

Agencija izdajatelju, ponudniku ali vlagatelju zahteve za uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu na njegovo zahtevo dovoli, da iz prospekta izpusti 
posamezne informacije, ki jih mora ta vsebovati po drugih določbah tega zakona in Uredbe 
809/2004/ES, če informacija izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
1.      razkritje informacije bi bilo v nasprotju z javnimi interesi,
2.      razkritje informacije bi lahko resno škodovalo izdajatelju, če hkrati ni verjetno, da bi njena 

izpustitev zavajala javnost glede dejstev in okoliščin, pomembnih za poučeno oceno 
izdajatelja, ponudnika oziroma morebitnega poroka in pravic, ki izhajajo iz vrednostnih 
papirjev, na katere se prospekt nanaša, ali

3.      informacija je manjšega pomena za konkretno ponudbo oziroma zahtevo za uvrstitev v 
trgovanje na organiziranem trgu in nima značilnosti, ki bi vplivale na oceno finančnega 
položaja in razvojnih možnosti izdajatelja in morebitnega poroka.

85. člen
(izpustitev posameznih drugih informacij)

Če informacija, katere vključitev v prospekt se zahteva na podlagi Uredbe 
809/2004/ES, izjemoma ni primerna za področje poslovanja ali pravno obliko izdajatelja ali 
vrednostne papirje, na katere se prospekt nanaša, prospekt namesto te informacije vsebuje 
njej enakovredno informacijo, če obstaja.

86. člen
(veljavnost prospekta, osnovnega prospekta in registracijskega dokumenta)

(1) Prospekt je za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti oziroma uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu veljaven 12 mesecev po dnevu 
potrditve, če je bil v skladu s 103. členom tega zakona po potrebi dopolnjen z novejšimi 
informacijami o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti oziroma uvrščeni 
v trgovanje na organiziranem trgu.

(2) Za ponudbeni program je prej vloženi osnovni prospekt veljaven do 12 
mesecev po dnevu potrditve.
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(3) Za dolžniške vrednostne papirje iz 2. točke prvega odstavka 79. člena tega 
zakona je prospekt veljaven, dokler ni končano stalno ali ponavljajoče se izdajanje 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša.

(4) Registracijski dokument iz 1. točke drugega odstavka 78. člena tega zakona je 
veljaven 12 mesecev po tem, ko ga potrdi agencije.

(5) Veljaven prospekt je sestavljen iz naslednjih veljavnih dokumentov:
1.      registracijskega dokumenta iz prejšnjega odstavka, dopolnjenega v skladu z 88. ali 

103. členom tega zakona,
2.      opisa vrednostnih papirjev, in
3.      povzetka prospekta.

87. člen
(vključitev v prospekt s sklicevanjem)

(1) Informacije se lahko vključijo v prospekt tudi s sklicevanjem na enega ali več 
prej ali hkrati objavljenih dokumentov, ki jih je potrdila agencija oziroma nadzorni organ druge 
države članice, ki je matična država članica izdajatelja, ali ki so bili predloženi agenciji 
oziroma nadzornemu organu druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja. 
Informacije morajo biti tiste, ki so zadnje dostopne izdajatelju.

(2) Povzetek prospekta ne sme vključevati informacij s sklicevanjem po prejšnjem 
odstavku.

(3) Če se informacije vključijo v prospekt s sklicevanjem po prvem odstavku tega 
člena, mora prospekt vsebovati ustrezno preglednico z navzkrižnimi sklici, ki vlagatelju 
omogoča, da zlahka prepozna in najde posamezne elemente teh informacij.

(4) Vrste informacij iz prvega odstavka tega člena in način njihove vključitve v 
prospekt s sklicevanjem določa IV. poglavje Uredbe 809/2004/ES.

88. člen
(posebna pravila za deljeni prospekt)

(1) Izdajatelj, katerega registracijski dokument je že potrdila agencija oziroma 
nadzorni organ druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja, mora za 
ponudbo svojih vrednostnih papirjev javnosti ali njihovo uvrstitev v trgovanje na 
organiziranem trgu sestaviti samo njihov opis in dokument s povzetkom prospekta.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka opis vrednostnih papirjev zajema tudi 
informacije, ki bi jih sicer vseboval registracijski dokument, če so po zadnji dopolnitvi 
registracijskega dokumenta z novejšimi informacijami v skladu s 103. členom tega zakona 
nastopile spremembe ali dogodki, ki lahko vplivajo na oceno vlagateljev.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je treba pridobiti posebno potrditev 
opisa vrednostnih papirjev in dokumenta s povzetkom.

(4) Če je izdajatelj vložil zahtevo za potrditev registracijskega dokumenta, o kateri 
še ni bilo odločeno, so predmet potrditve vsi dokumenti, ki sestavljajo deljeni prospekt, 
vključno z novejšimi informacijami iz drugega odstavka tega člena.

89. člen



          

70

(uporaba oddelka 2.4 tega zakona)

(1) Določbe oddelka 2.4 tega zakona o potrditvi prospekta se smiselno uporabljajo 
tudi za potrditev osnovnega prospekta.

(2) Določbe oddelka 2.4 tega zakona o potrditvi prospekta se smiselno uporabljajo 
tudi za potrditev posameznih dokumentov deljenega prospekta. V primeru iz prejšnjega 
stavka je prospekt potrjen, če so potrjeni vsi dokumenti, ki v skladu s petim odstavkom 
86. člena tega zakona skupaj tvorijo veljaven prospekt.

90. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za odločanje o potrditvi prospekta)

(1) Agencija je pristojna za odločanje o potrditvi prospekta glede vrednostnih 
papirjev, v zvezi s katerimi je matična država članica izdajatelja v skladu s 66. členom tega 
zakona Republika Slovenija. 

(2) Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost informacij, vsebovanih v 
prospektu, ki ga je potrdila.

91. člen
(prenos in prevzem pristojnosti in odgovornosti za odločanje o potrditvi prospekta)

(1) Agencija lahko svojo pristojnost za odločanje o potrditvi prospekta, v soglasju z 
nadzornim organom druge države članice, prenese na ta nadzorni organ države članice, če 
je o tem predhodno obvestila ESMA, ali pa to pristojnost od njega prevzame.

(2) O prenosu pristojnosti po prejšnjem odstavku mora agencija vlagatelja zahteve 
za potrditev prospekta obvestiti v treh delovnih dneh po sklenitvi ustreznega dogovora z 
nadzornim organom druge države članice in ne pozneje kot v roku iz prvega odstavka 
94. člena tega zakona.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena začne rok za odločitev o zahtevi za 
potrditev prospekta iz prvega odstavka 94. člena tega zakona teči z dnem obvestila iz 
prejšnjega odstavka.

94. člen
(roki za odločitev o zahtevi za potrditev prospekta)

(1) Agencija vlagatelju zahteve za potrditev prospekta vroči odločbo, s katero je 
odločila o zahtevi za potrditev prospekta, v naslednjih rokih:
1.      če se prospekt, ki je predmet zahteve, nanaša na vrednostne papirje izdajatelja, ki še ni 

izdal vrednostnih papirjev, ki bi bili uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in jih tudi 
ni ponudil javnosti: v 20 delovnih dneh od prejema zahteve,

2.      v drugih primerih: v desetih delovnih dneh od prejema zahteve.

(2) Če prospekt ni sestavljen v skladu z 2. poglavjem tega zakona ali če je zahteva 
nepopolna iz drugih razlogov, mora agencija sklep, s katerim naloži ustrezno popravo ali 
dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: popravni sklep), izdati v desetih delovnih dneh od prejema 
zahteve.

(3) Če agencija v roku iz prejšnjega odstavka izda ustrezen popravni sklep, začne 
rok iz prvega odstavka tega člena znova teči:
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1.      če vlagatelj zahteve za potrditev prospekta v roku, določenem s popravnim sklepom, 
popravi ali dopolni prospekt oziroma zahtevo: z dnem, ko agencija prejme to dopolnitev,

2.      v drugih primerih: s potekom roka za dopolnitev, določenega s popravnim sklepom.

(4) Agencija obvesti ESMA o izdani odločbi iz prvega odstavka tega člena, v kateri 
je agencija ugodila zahtevi za potrditev prospekta. Obvestilu o odločbi agencija priloži 
elektronsko kopijo ali fizični izvod prospekta.

95. člen
(odločanje o zahtevi za potrditev prospekta)

(1) Agencija izda odločbo, s katero potrdi prospekt, če je zahtevo za potrditev 
prospekta vložil upravičeni vlagatelj in če je prospekt sestavljen v skladu z 2. poglavjem tega 
zakona.

(2) Agencija zavrne zahtevo za potrditev prospekta, če prospekt ni sestavljen v 
skladu z 2. poglavjem tega zakona in vlagatelj zahteve za potrditev prospekta v roku,
določenem s popravnim sklepom, prospekta ni ustrezno popravil oziroma dopolnil.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija zavrne zahtevo za potrditev 
prospekta tudi, če:
1. se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in je 

sklep o njihovi izdaji ničen ali je bil razveljavljen, 
2. je vlagatelj zahteve za potrditev prospekta izdajatelj, ki mu je agencija izrekla nadzorni 

ukrep zaradi kršitev obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona, in jih izdajatelj še 
ni odpravil.

(4) Agencija zavrže zahtevo za potrditev prospekta, če:
1. zahteve ni vložil upravičeni vlagatelj,
2. je zahteva nepopolna iz drugih razlogov, in ne zaradi nepravilnosti oziroma nepopolnosti 

prospekta ter vlagatelj zahteve za potrditev prospekta v roku, določenem s popravnim 
sklepom, ni ustrezno popravil oziroma dopolnil, ali

3. niso izpolnjene druge procesne predpostavke za odločanje o zahtevi.

(5) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev 
v trgovanje na organiziranem trgu, in vrednostni papirji, ki so predmet zahteve, še niso izdani 
v nematerializirani obliki, lahko agencija o zahtevi za potrditev prospekta za uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu odloči z odložnim pogojem, ki se 
izpolni, ko so vrednostni papirji izdani v nematerializirani obliki.

96. člen
(obveznost predložitve in objave prospekta)

(1) Ko je prospekt potrjen, izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu dokončno oblikovani prospekt 
predloži agenciji v elektronski obliki, ga objavi in agencijo obvesti o načinu objave.

(2) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu obveznost iz prejšnjega odstavka izpolniti takoj, ko je to 
mogoče, in v vsakem primeru najpozneje:
1.      šest delovnih dni pred potekom roka za sprejem ponudbe, če je:

-  predmet prve ponudbe javnosti razred delnic, ki še niso uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu in katerih uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu se zahteva 
prvič, ter
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-  rok za sprejetje te ponudbe krajši od šestih delovnih dni,
2.      v drugih primerih: do dneva začetka ponudbe vrednostnih papirjev javnosti oziroma 

uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.

(3) Agencija zagotovi ESMA dostop do prospekta iz prvega odstavka tega člena.

97. člen
(način objave prospekta)

(1) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu izpolni obveznost objave prospekta iz prvega odstavka 
73. člena tega zakona, če zagotovi dostopnost prospekta javnosti na enega od naslednjih 
načinov:
1.      z objavo v dnevniku, ki se prodaja na celotnem ali pretežnem območju Republike 

Slovenije in druge države članice, če se vrednostni papirji ponujajo javnosti tudi v tej 
državi članici ali se zahteva njihova uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu te države 
članice,

2.      v tiskani obliki prospekta, ki je javnosti na razpolago brezplačno v prostorih:
-  upravljavca organiziranega trga, na katerega bodo vrednostni papirji uvrščeni v 

trgovanje, oziroma
-  na poslovnem naslovu izdajatelja in v vseh poslovalnicah finančnih posrednikov, ki 

opravljajo storitve in posle v zvezi z izvedbo vpisa oziroma prodaje in vplačila 
vrednostnih papirjev,

3.      v elektronski obliki na javnih spletnih straneh izdajatelja ali finančnih posrednikov, če se 
prodaja javnosti opravlja prek finančnih posrednikov,

4.      v elektronski obliki na javnih spletnih straneh organiziranega trga, na katerem se zahteva 
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje,

5.      v elektronski obliki na javnih spletnih straneh agencije, če ta zagotavlja tako storitev v 
skladu s četrtim odstavkom tega člena.

(2) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organizirani trg, ki objavi prospekt v skladu s 1. ali 2. točko prvega odstavka 
tega člena, prospekt objavi tudi v skladu s 3. točko prvega odstavka tega člena.

(3) Agencija na svojih spletnih straneh javno objavi seznam vseh prospektov, ki jih 
je potrdila v zadnjih 12 mesecih. Seznam se oblikuje tako, da omogoča spletno povezavo do 
javnih spletnih strani iz 3. oziroma 4. točke prvega odstavka tega člena, če se objava 
prospekta zagotavlja na tak način in če prospekt tudi ni javno objavljen v elektronski obliki na 
spletnih straneh agencije po prejšnjem odstavku.

(4) Agencija lahko kot storitev izdajateljem, ponudnikom in vlagateljem zahtev za 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu omogoči javno objavo prospekta na svojih 
spletnih straneh, za plačilo nadomestila, določenega s tarifo agencije.

(5) Prospekt in seznam prospektov se objavi v skladu z Uredbo 809/2004/ES.

98. člen
(skladnost objave s potrjenim prospektom)

Objavljeno besedilo ter sestava prospekta in morebitnih dodatkov k prospektu sta 
vedno enaka izvirnemu besedilu ter sestavi prospekta in morebitnih dodatkov k prospektu, ki 
jih je potrdila agencija.
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99. člen
(posebna pravila za objavo deljenega prospekta in prospekta, ki vključuje informacije 

s sklicevanjem)

(1) Če je prospekt deljen ali če so informacije vključene vanj s sklicevanjem, so 
lahko ti dokumenti oziroma informacije objavljeni ločeno, če je njihova dostopnost javnosti 
zagotovljena brezplačno v skladu s prvim in drugim odstavkom 97. člena tega zakona.

(2) Vsak dokument iz prejšnjega odstavka vsebuje podatek, kje je mogoče 
pridobiti druge dokumente, ki sestavljajo prospekt.

100. člen
(posebna pravila za prospekt, ki je objavljen v elektronski obliki)

Če je prospekt objavljen v elektronski obliki, izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj 
zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ali finančni 
posrednik, če se prodaja javnosti opravlja prek finančnih posrednikov, vlagatelju na njegovo 
zahtevo brezplačno pošlje oziroma izroči tiskani izpis prospekta.

101. člen
(oglaševanje)

(1) Vsaka oblika oglaševanja oziroma reklamiranja (v nadaljnjem besedilu: oglas), 
ki se nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali na njihovo uvrstitev v trgovanje na 
organiziranem trgu, je v skladu s pravili, določenimi v drugem do sedmem odstavku tega 
člena. Drugi do četrti odstavek tega člena se uporabljajo samo, če izdajatelj, ponudnik ali 
vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu po tem 
zakonu objavi prospekt.

(2) V oglasu je navedeno, da je prospekt bil ali bo objavljen, in mesta, kje vlagatelji 
lahko pridobijo ali bodo lahko pridobili izvod prospekta.

(3) Oglas je kot tak jasno razpoznaven. Informacije, ki jih vsebuje, ne smejo biti 
netočne ali zavajajoče. Biti morajo tudi v skladu z informacijami, ki jih vsebuje že objavljeni 
prospekt, oziroma v skladu z informacijami, ki jih vsebuje prospekt, če še ni bil objavljen.

(4) Vsaka informacija, ki se nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali 
na uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, je v skladu z 
informacijami, ki jih vsebuje prospekt, ne glede na to ali je bila dana ustno ali pisno in čeprav 
ni bila dana za oglaševanje ali reklamiranje.

(5) Če v skladu s tem zakonom ni treba objaviti prospekta, izdajatelj ali ponudnik 
vsem dobro poučenim vlagateljem oziroma posebnim kategorijam vlagateljev, na katere je 
naslovljena njegova ponudba, zagotovi vse informacije v zvezi s ponudbo, ki jih je razkril 
posameznim od njih, vključno z informacijami, ki jih je razkril na srečanjih z vlagatelji.

(6) Informacije iz prejšnjega odstavka, razkrite glede ponudbe, v zvezi s katero je 
treba objaviti prospekt, so vključene v prospekt ali dodatek k prospektu v skladu s 
103. členom tega zakona.

(7) Oglas je tudi v skladu z Uredbo 809/2004/ES.

103. člen



          

74

(dodatek k prospektu)

(1) Če od potrditve prospekta do zaključka ponudbe vrednostnih papirjev javnosti 
oziroma do začetka trgovanja z njimi na organiziranem trgu, kar od tega se zgodi pozneje, 
nastopi nov pomemben dejavnik ali če se v tem obdobju ugotovi večja nepravilnost ali 
nepopolnost glede informacij, vključenih v prospekt, ki lahko vpliva na oceno vrednostnih 
papirjev, izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu dopolni prospekt z informacijami o tem v dodatku k 
prospektu.

(2) Dodatek k prospektu potrdi agencija oziroma nadzorni organ druge države 
članice, ki je matična država članica izdajatelja. Za potrditev dodatka k prospektu se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o potrditvi prospekta, le da se rok iz prvega 
odstavka 94. člena tega zakona skrajša na sedem delovnih dni od prejema zahteve.

(3) Dodatek k prospektu izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu objavi na način, kot je bil objavljen 
tudi prospekt.

(4) Po potrebi in ob upoštevanju novih informacij, vključenih v dodatek k 
prospektu, izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu v skladu s prvim do tretjim odstavkom tega člena objavi tudi 
ustrezen dodatek k povzetku prospekta in njegov prevod.

(5) Vlagatelj, ki je pred objavo dodatka k prospektu kupil ali vpisal vrednostne 
papirje na podlagi ponudbe vrednostnih papirjev javnosti iz prvega odstavka tega člena, ima 
pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z 
vpisom ali sprejemom ponudbe, če je pred zaključkom ponudbe vrednostnih papirjev javnosti 
in izročitvijo vrednostnih papirjev nastopil nov pomemben dejavnik, večja nepravilnost ali 
nepopolnost glede informacij, vključenih v prospekt, kot je določeno v prvem odstavku tega 
člena. To pravico lahko vlagatelj uresniči v dveh delovnih dneh od objave dodatka k 
prospektu.

(6) Rok iz prejšnjega odstavka lahko podaljša izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj 
zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev.

(7) Rok, v katerem poteče vlagateljeva pravica iz petega odstavka tega člena, se 
navede v dodatku k prospektu.

(8) Agencija prouči in primerno upošteva sporočilo ESMA ali nadzornega organa 
države članice gostiteljice, da je treba že potrjeni prospekt dopolniti v skladu s prvim 
odstavkom tega člena.

104. člen
(obveznosti izdajatelja glede izdaje vrednostnih papirjev)

Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je opravil prvo prodajo vrednostnih 
papirjev na podlagi ponudbe javnosti, v zvezi s katero je treba v skladu z 2. poglavjem tega 
zakona objaviti prospekt, vrednostne papirje, ki so bili predmet te ponudbe, izda kot 
nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralni register.

105. člen
(uporaba oddelka 2.6)
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(1) Oddelek 2.6 tega zakona se uporablja za:
1.      ponudbe vrednostnih papirjev javnosti v Republiki Sloveniji in zahteve za uvrstitev 

vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu, v zvezi s katerimi ima Republika 
Slovenija položaj matične države članice izdajatelja ali države članice gostiteljice, in

2.      ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici, v zvezi s katerimi ima Republika 
Slovenija položaj matične države članice izdajatelja.

(2) Za ponudbe oziroma zahteve iz prejšnjega odstavka se v Republiki Sloveniji 
uporabljajo tudi drugi oddelki 2. poglavja tega zakona, če v oddelku 2.6 tega zakona ni 
določeno drugače.

106. člen
(učinek potrditve prospekta nadzornega organa matične države članice izdajatelja)

(1) Prospekt in morebitni dodatek k prospektu, ki ga je potrdil nadzorni organ 
matične države članice izdajatelja, ima v Republiki Sloveniji učinek prospekta, potrjenega v 
skladu s tem zakonom, če sta bili ESMA in agencija kot nadzorni organ države članice 
gostiteljice obveščeni v skladu s 107. členom tega zakona.

(2) Če agencija v zvezi s ponudbo oziroma zahtevo iz 105. člena tega zakona 
ugotovi nastop pomembnih dejavnikov, večjo nepravilnost ali nepopolnost iz prvega odstavka 
103. člena tega zakona glede informacij, vključenih v prospekt iz prejšnjega odstavka, o tem 
obvesti nadzorni organ matične države članice izdajatelja.

(3) Agencija na svojih javnih spletnih straneh objavlja seznam vseh prospektov in 
morebitnih dodatkov k prospektu, ki jih je potrdil nadzorni organ matične države članice 
izdajatelja, če je bila v skladu s prvim odstavkom tega člena v zadnjih 12 mesecih obveščena 
o tem. Seznam se oblikuje v skladu s tretjim odstavkom 97. člena tega zakona.

107. člen
(obvestilo o potrditvi prospekta)

(1) Če je Republika Slovenija matična država članica izdajatelja, agencija na 
zahtevo izdajatelja ali osebe, odgovorne za sestavo prospekta, nadzornemu organu države 
članice gostiteljice pošlje obvestilo o potrditvi prospekta (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o 
potrditvi prospekta) in mu priloži:
1.      certifikat o potrditvi prospekta, ki obsega potrdilo, da je prospekt sestavljen v skladu z 

Direktivo 2003/71/ES,
2.      kopijo izvoda prospekta, na katerega se nanaša obvestilo o potrditvi prospekta, in
3.      po potrebi, v skladu s 108. členom tega zakona, tudi prevod dokumenta s povzetkom 

prospekta, za izdelavo katerega odgovarja izdajatelj ali oseba, odgovorna za sestavo 
prospekta.

(2) Agencija sočasno z obvestilom o potrditvi prospekta nadzornemu organu 
države članice gostiteljice, obvestilo pošlje tudi ESMA, izdajatelju ali osebi, odgovorni za 
sestavo prospekta.

(3) Če so iz prospekta izpuščene informacije iz 84. ali 85. člena tega zakona, je to 
navedeno v certifikatu o potrditvi prospekta in njegovi obrazložitvi.

(4) Obvestilo o potrditvi prospekta agencija pošlje v naslednjih rokih:
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1.      če je bila zahteva iz prvega odstavka tega člena vložena hkrati z zahtevo za potrditev 
prospekta: naslednji delovni dan po izdaji odločbe, s katero je potrdila prospekt,

2.      v drugih primerih: v treh delovnih dneh po prejemu zahteve iz prvega odstavka tega 
člena.

(5) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obvestilo 
o potrditvi dodatka k prospektu.

108. člen
(uporaba jezika v prospektu)

(1) Če je Republika Slovenija matična država članica izdajatelja in se vrednostni 
papirji ponujajo javnosti samo v Republiki Sloveniji ali se zahteva njihova uvrstitev v 
trgovanje samo na borznem trgu, je prospekt sestavljen v slovenskem jeziku.

(2) Če je Republika Slovenija matična država članica izdajatelja in se vrednostni 
papirji ponujajo javnosti samo v drugi državi članici, in ne tudi v Republiki Sloveniji ali 
zahteva njihova uvrstitev v trgovanje samo na organiziranem trgu v drugi državi članici, in ne 
tudi na borznem trgu, lahko izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu sestavi prospekt po lastni izbiri v jeziku, ki ga 
priznava nadzorni organ države članice gostiteljice, ali v jeziku, ki se običajno uporablja v 
mednarodnih finančnih krogih.

(3) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu v primeru iz prejšnjega odstavka, za postopek odločanja 
agencije o potrditvi prospekta, sestavi prospekt po lastni izbiri v slovenskem jeziku ali v 
jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.

(4) Če je Republika Slovenija matična država članica izdajatelja in se vrednostni 
papirji ponujajo javnosti v Republiki Sloveniji in drugi državi članici ali se zahteva njihova 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici in na borznem trgu, 
izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziranem trgu sestavi prospekt v slovenskem jeziku. Zagotovi se, da je prospekt 
dostopen javnosti tudi v jeziku, ki ga priznava nadzorni organ vsake države članice 
gostiteljice, ali v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.

(5) Če ima Republika Slovenija položaj države članice gostiteljice in prospekt ni 
sestavljen v slovenskem jeziku, lahko agencija od izdajatelja, ponudnika ali vlagatelja 
zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu zahteva, da zagotovi 
prevod dokumenta s povzetkom prospekta v slovenski jezik.

(6) Če so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu v eni ali 
več državah članicah dolžniški vrednostni papirji, ki se vsak glasi na znesek najmanj 100.000 
eurov, izdajatelj ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziranem trgu sestavi prospekt po lastni izbiri v jezikih, ki jih priznavajo nadzorni organi 
matične države članice in držav članic gostiteljic, ali v jeziku, ki se običajno uporablja v 
mednarodnih finančnih krogih.

109. člen
(uporaba 2. poglavja tega zakona za vrednostne papirje izdajateljev tretjih držav)

(1) Oddelek 2.7 tega zakona se uporablja za ponudbe vrednostnih papirjev 
izdajatelja tretje države javnosti v Republiki Sloveniji in zahteve za uvrstitev v trgovanje na 



          

77

borznem trgu teh vrednostnih papirjev, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija položaj 
matične države članice izdajatelja, 110. člen tega zakona pa tudi, če ima Republika Slovenija 
položaj države gostiteljice.

(2) Za ponudbe oziroma zahteve iz prejšnjega odstavka se v Republiki Sloveniji 
uporabljajo tudi drugi oddelki 2. Poglavja tega zakona, če v oddelku 2.7 tega zakona ni 
določeno drugače.

110. člen
(pooblaščeno investicijsko podjetje)

(1) Izdajatelj tretje države, ponudnik, ki namerava v Republiki Sloveniji ponuditi 
vrednostne papirje tega izdajatelja javnosti, ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih 
papirjev tega izdajatelja v trgovanje na borznem trgu, za vsa dejanja v zvezi s ponudbo 
javnosti oziroma uvrstitvijo v trgovanje na borznem trgu, vključno s sestavo in objavo 
prospekta, pooblasti osebo, ki je po tem zakonu v Republiki Sloveniji upravičena opravljati 
investicijske storitve in posle iz 6. ali 7. točke prvega odstavka 11. člena tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščeno investicijsko podjetje).

(2) Pooblaščeno investicijsko podjetje solidarno z osebo, ki ga je pooblastila po 
prejšnjem odstavku, odgovarja za izpolnitev obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona, 
in za škodo, ki nastane zaradi kršitve teh obveznosti.

111. člen
(odločanje o potrditvi prospekta izdajatelja tretje države)

Agencija lahko potrdi tudi prospekt, ki se nanaša na vrednostne papirje izdajatelja 
tretje države in je sestavljen po pravu tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.      prospekt je sestavljen v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih je določila mednarodna 

organizacija organov, pristojnih za nadzor v zvezi z vrednostnimi papirji, vključno s 
standardi o objavi informacij Mednarodne organizacije komisij za vrednostne papirje 
(International Organisation of Securities Commissions – IOSCO),

2.      prospekt glede informacij, ki jih vsebuje, tudi glede finančnih informacij, ustreza 
zahtevam, ki so enakovredne zahtevam, določenim s tem zakonom.

2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega 
zakona

112. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)

(1) Agencija je pristojna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. 
poglavju tega zakona, pri ponudbah vrednostnih papirjev javnosti oziroma zahtevah za
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija 
položaj matične države članice izdajatelja.

(2) Agencija je pristojna tudi za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 
2. poglavju tega zakona, pri ponudbah vrednostnih papirjev javnosti oziroma zahtevah za 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija 
položaj države članice gostiteljice, v obsegu, določenem v 119. členu tega zakona.

113. člen
(namen nadzora)
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Agencija opravlja nadzor zaradi preverjanja, ali izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj 
zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu in druge osebe 
ravnajo v skladu z 2. poglavjem tega zakona.

114. člen
(način opravljanja nadzora)

Agencija opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju 
tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij ter poročil in obvestil 

oseb, ki so po tem ali drugem zakonu dolžne poročati agenciji,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja izdajatelja ter njegovih nadrejenih in podrejenih 

družb,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 116. člena in drugega odstavka 118. člena tega 

zakona.

115. člen
(zahteva agencije za predložitev informacij)

Zaradi preverjanja in presoje, ali izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za 
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ravna v skladu z 2. 
poglavjem tega zakona, lahko agencija od:
1.      izdajatelja, ponudnika ali vlagatelja zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje 

na organiziranem trgu ali od njegove nadrejene oziroma podrejene družbe zahteva, da ji 
predloži informacije in dokumente, potrebne za to preverjanje in presojo,

2.      revizorjev in poslovodij izdajatelja, ponudnika ali vlagatelja zahteve za uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu in od finančnih posrednikov, ki 
opravljajo storitve v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, zahteva, da ji 
predložijo informacije, potrebne za to preverjanje in presojo.

116. člen
(nadzorni ukrepi v zvezi s ponudbo javnosti in zahtevo za uvrstitev v trgovanje na 

organiziranem trgu)

(1) Agencija lahko v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali zahtevo za 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu od izdajatelja, ponudnika ali vlagatelja zahteve za 
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu zahteva, da v prospekt 
vključi dodatne informacije, če je to potrebno za varovanje interesov vlagateljev.

(2) Če agencija utemeljeno sumi, da je kršeno 2. poglavje tega zakona, lahko tudi:
1. začasno in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavi ponudbo vrednostnih papirjev 

javnosti ali uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu,
2. prepove ali začasno in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavi oglaševanje ter
3. od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno in največ za deset zaporednih 

delovnih dni ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji na tem trgu.

(3) Agencija lahko v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali zahtevo za 
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu izreče tudi naslednje nadzorne ukrepe:
1. prepove ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, če ugotovi, da je kršeno 2. poglavje tega 

zakona, ali če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bo kršeno 2. poglavje tega 
zakona,



          

79

2. prepove trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu, če je kršeno 2. poglavje 
tega zakona,

3. objavi, da izdajatelj ne izpolnjuje svojih obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona.

117. člen
(pravica vlagateljev odstopiti od vpisa ali sprejema ponudbe vrednostnih papirjev 

javnosti)

(1) Če je agencija v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti izrekla nadzorni 
ukrep iz 1. točke drugega odstavka ali iz 1. točke tretjega odstavka 116. člena tega zakona, 
ima vlagatelj, ki je pred objavo tega nadzornega ukrepa kupil ali vpisal vrednostne papirje na 
podlagi te ponudbe, pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je 
bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe. To pravico lahko vlagatelj uresniči v petih 
delovnih dneh od objave nadzornega ukrepa agencije.

(2) Agencija v objavi nadzornega ukrepa vlagatelje pouči o pravici iz prejšnjega 
odstavka.

118. člen
(nadzor po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu)

(1) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko 
agencija opravi pregled poslovanja izdajatelja in njegovih podrejenih ali nadrejenih družb v 
Republiki Sloveniji, če je to potrebno zaradi preveritve in presoje, ali izdajatelj ravna v skladu 
z 2. poglavjem tega zakona.

(2) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko 
agencija izreče tudi naslednja nadzorna ukrepa:
1.      od izdajatelja zahteva, da razkrije vse pomembne informacije, ki lahko vplivajo na ceno 

vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu zato, da se zagotovi 
varovanje interesov vlagateljev ali nemoteno delovanje tega trga,

2.      od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno ustavi trgovanje s posameznimi 
vrednostnimi papirji oziroma vrednostnimi papirji določenega izdajatelja, če je po njeni 
oceni položaj izdajatelja tak, da bi trgovanje lahko škodilo interesom vlagateljev.

119. člen
(nadzorni ukrepi, če ima Republika Slovenija položaj države članice gostiteljice)

(1) Če agencija pri nadzoru po drugem odstavku 112. člena tega zakona ugotovi, 
da izdajatelj ali institucija, ki odgovarja za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, ravna v 
nasprotju z 2. poglavjem tega zakona, o tem obvesti matično državo članico izdajatelja in 
ESMA.

(2) Če kljub ukrepom, ki jih izreče nadzorni organ matične države članice 
izdajatelja ali ker ti ukrepi niso zadostni, kršitve iz prejšnjega odstavka niso odpravljene, 
lahko agencija, po tem ko obvesti nadzorni organ matične države članice izdajatelja in 
ESMA, izreče ustrezne ukrepe, ki so potrebni za varovanje interesov vlagateljev.

(3) O ukrepih iz prejšnjega odstavka agencija nemudoma obvesti Komisijo in 
ESMA.
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120. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi)

(1) Agencija sodeluje z nadzornimi organi drugih držav članic, kadarkoli je to 
potrebno zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem 
2. poglavja tega zakona.

(2) Agencija nadzornim organom drugih držav članic da ustrezno pomoč pri 
opravljanju njihovih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov, 
sprejetih zaradi prenosa Direktive 2003/71/ES v pravni red države članice.

(3) Agencija zlasti sodeluje z nadzornimi organi drugih držav članic, če:
1.      ima izdajatelj zaradi različnih vrst ali kategorij vrednostnih papirjev, ki jih je izdal, več kot 

eno matično državo članico ali
2.      je bila prenesena pristojnost in odgovornost za potrditev prospekta v skladu z 91. členom 

tega zakona.

(4) Če je zahtevana začasna ustavitev ali prepoved trgovanja z vrednostnimi 
papirji, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v več državah članicah, agencija sodeluje z 
nadzornimi organi teh držav članic zaradi ustrezne uskladitve med različnimi mesti trgovanja 
in varovanjem interesov vlagateljev.

(5) Če ima Republika Slovenija položaj matične države članice izdajatelja, 
agencija nadzornemu organu države članice gostiteljice na njegovo zahtevo da ustrezno 
pomoč glede na obseg, v katerem je že proučila zadevo, zlasti glede novih vrst ali redkih 
pojavnih oblik vrednostnih papirjev.

(6) Če ima Republika Slovenija položaj države članice gostiteljice, agencija na 
zahtevo nadzornega organa matične države članice izdajatelja temu predloži vse informacije 
o vseh posebnostih, ki so značilne za trge v Republiki Sloveniji.

(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na prošnjo po 
sodelovanju, poslano v skladu s prvim odstavkom tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.

(8) Če agencija na podlagi drugega odstavka tega člena, v sodelovanju z 
nadzornim organom države članice, opravi pregled poslovanja posamezne osebe, lahko 
ESMA sodeluje pri skupnem pregledu poslovanja na podlagi 19. člena Uredbe 
1095/2010/ES.

121. člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)

(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh 
informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora 
nad ravnanjem v skladu z 2. poglavjem tega zakona.

(2) Če nadzorni organ države članice zavrne zahtevo za posredovanje informacij 
ali ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.

146. člen
(postopek obveščanja o spremembi pomembnih deležev)
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(1) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev iz prvega odstavka 141. člena in 
143. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o spremembi pomembnih deležev) 
vsebuje:
1.      skupni delež glasovalnih pravic po spremembi, ki je predmet obvestila,
2.      če je javna družba izdala več razredov delnic z glasovalno pravico, tudi skupni delež 

glasovalnih pravic za vsak razred teh delnic,
3.      če se imetništvo uresničuje prek odvisnih družb, tudi zaporedje povezave do teh odvisnih 

družb,
4.      dan, ko je bil prag pomembnega deleža, ki je predmet obvestila, dosežen ali presežen, 

ali se je delež, ki je predmet obvestila, zmanjšal pod ta prag,
5.      osebno ime, davčno številko, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma firmo 

in sedež pravne osebe:
-  delničarja, tudi če ta v primerih iz 143. člena tega zakona ni upravičen uresničevati 

glasovalnih pravic, in
-  v primerih iz 143. člena tega zakona tudi zavezanca za obveščanje, ki je upravičen 

uresničevati glasovalne pravice za račun delničarja iz prejšnje alineje.

(2) Delničar ali zavezanec za obveščanje javni družbi pošlje obvestilo o 
spremembi pomembnih deležev takoj, ko je mogoče, in najpozneje četrti trgovalni dan po 
dnevu, ko je:
1.      izvedel za pridobitev oziroma odsvojitev delnic ali za možnost uresničevanja glasovalnih 

pravic ali ko bi za ta dejstva lahko izvedel, ne glede na to, kdaj so nastopili pravni učinki 
pridobitve oziroma odsvojitve delnic ali možnosti uresničevanja glasovalnih pravic, ali

2.      na podlagi objave iz 149. člena tega zakona obveščen o dejstvu iz 2. točke prvega 
odstavka 141. člena tega zakona.

(3) Delničar ali zavezanec za obveščanje je oproščen obveznosti obveščanja, če 
je obvestilo poslala njegova nadrejena družba ali nadaljnja nadrejena družba te družbe.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obveznosti 
imetnikov finančnih instrumentov iz 142. člena tega zakona.

167. člen
(zahteva agencije za predložitev in objavo informacij)

(1) Za presojo, ali osebe iz 165. člena tega zakona ravnajo v skladu s 3. 
poglavjem tega zakona, lahko agencija:
1.      od osebe iz 165. člena tega zakona, od njene obvladujoče osebe, od njene odvisne 

družbe in od revizorja, ki je revidiral računovodsko poročilo osebe iz 165. člena, njene 
obvladujoče osebe ali njene odvisne družbe, zahteva, da ji predloži informacije in 
dokumente, vključno z osebnimi podatki, potrebne za to preverjanje in presojo,

2.      od oseb iz 165. člena tega zakona ali od njihovih poslovodij zahteva, da ji predložijo 
nadzorovane informacije v skladu s 155. ali 156. členom tega zakona in, če je to 
potrebno za dosego namena nadzora, da ji predložijo dodatne informacije in dokumente, 
vključno z osebnimi podatki.

(2) Agencija lahko javni družbi odredi objavo informacije iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena ali objavo spremembe oziroma dopolnitve objavljene informacije iz 3. 
poglavja tega zakona v roku, ki ga določi z odredbo. Če javna družba ne ravna v skladu s to 
odredbo, lahko agencija sama na stroške javne družbe zagotovi objavo te informacije.

(3) Predložitev informacij in dokumentov agenciji po 1. točki prvega odstavka tega 
člena nima značilnosti kršitve revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, 
ki ureja revidiranje, ali na podlagi pogodbe.
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168. člen
(nadzorni ukrepi agencije)

(1) Agencija lahko izreče tudi naslednje nadzorne ukrepe:
1.      od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno in največ za deset zaporednih 

delovnih dni ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji na tem trgu, če utemeljeno sumi, da 
javna družba, ki je izdajatelj teh vrednostnih papirjev, ravna v nasprotju s 3. poglavjem 
tega zakona,

2.      prepove trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu, če ugotovi, da je kršeno 
3. poglavje tega zakona, ali če utemeljeno sumi, da bo kršeno 3. poglavja tega zakona,

3.      objavi, da osebe iz 165. člena tega zakona ne izpolnjujejo svojih obveznosti, določenih v 
3. poglavju tega zakona,

4.      izreče druge ustrezne ukrepe, potrebne za zagotovitev, da javna družba izpolnjuje svoje 
obveznosti do delničarjev iz 152. člena oziroma do imetnikov dolžniških vrednostnih 
papirjev iz 153. člena tega zakona,

5.      začasno ukine izvrševanje glasovalnih pravic iz delnic v primeru hujših kršitev četrtega in 
petega odstavka 140. člena, prvega odstavka 141. člena, 142. člena in 143. člena ter 
drugega odstavka 146. člena tega zakona.

(2) Agencija lahko pod pogoji, določenimi v tem zakonu, osebam iz 143. člena 
tega zakona, nad katerimi izvaja pristojnosti in naloge nadzora izreče ukrepe nadzora, pri 
čemer upošteva vse ustrezne okoliščine glede kršitve, da se z izrečenimi ukrepi nadzora 
zagotovi učinkovita odprava kršitev in prepreči nadaljnje ravnanje ali opustitve, ki pomenijo 
kršitev 3. poglavja tega zakona, še zlasti:
1.      resnost in trajanje kršitve ter stopnjo odgovornosti kršitelja,
2.      finančni položaj kršitelja in pridobljeni dobiček ali izgubo, ki je bila s kršitvijo preprečena, 

če ju je mogoče opredeliti,
3.      izgube, ki so jih zaradi kršitve utrpele tretje osebe, če jih je mogoče opredeliti,
4.      sodelovanje kršitelja v postopku ugotavljanja kršitve,
5.      predhodne kršitve in morebitne sistemske posledice kršitve.

185. člen
(smiselna uporaba ZBan-2 za organe vodenja in nadzora borznoposredniške družbe)

(1) Za člane uprave oziroma nadzornega sveta borznoposredniške družbe z 
dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 36. do 58., 136., 137. ter 270. do 
273. člen ZBan-2 in določbe tega zakona o upravi oziroma nadzornemu svetu 
borznoposredniške družbe.

(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja 
se smiselno uporabljajo 34., 48. do 58., 137., 270. in 273. člen ZBan-2 ter določbe tega 
zakona o nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje pa tudi 36. do 
47., 136., ter 271. in 272. člen ZBan-2 ter določbe tega zakona o upravi borznoposredniške 
družbe.

(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se:
1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,
3.      namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem »investicijska skupina«,
4.      namesto napotila na ZBan-2 uporablja napotilo na ta zakon,
5.      namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«,
6.      namesto pojma »bančni sistem« uporablja pojem »finančni sistem«,
7.      namesto pojma »Evropski bančni organ«, uporablja pojem »ESMA«.
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(4) Revizijske komisije iz 49. člena ZBan-2 ni treba imenovati borznoposredniški 
družbi, ki se v skladu z 58. členom tega zakona šteje za malo ali srednje veliko podjetje. 
Naloge komisije v takšnem primeru izvaja nadzorni svet borznoposredniške družbe, pri 
čemer predsednik nadzornega sveta ne sme biti predsednik revizijske komisije.

(5) Za borznoposredniško družbo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem 
svetu borznoposredniške družbe.

(6) Ne glede na 136. in 137. člen ZBan-2 nadzorni svet oziroma uprava 
borznoposredniške družbe opredelita, potrdita in nadzorujeta tudi:
1.      organizacijo borznoposredniške družbe za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter 

pomožnih investicijskih storitev, vključno s spretnostmi, znanjem in izkušnjami, ki se 
zahtevajo od zaposlenih in, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti teh storitev in 
poslov ter ostalih zahtev, ki jih mora izpolnjevati borznoposredniška družba, tudi vire, 
postopke in ustrezne dogovore glede opravljanja investicijskih storitev in poslov ter 
pomožnih investicijskih storitev,

2.      politiko glede investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, ostalih 
storitev ali produktov, ki jih borznoposredniška družba ponuja, v skladu z dovoljenim 
tveganjem družbe ter značilnostmi in potrebami strank družbe, ki jim bodo navedene 
storitve ali produkti ponujeni ali zagotovljeni, vključno z opravljanjem stresnih testov,

3.      politiko prejemkov oseb, ki opravljajo storitve za stranke, katere cilj je spodbujati 
odgovorno poslovanje, pošteno obravnavanje strank in preprečevanje nasprotja 
interesov v odnosih s strankami.

(7) Nadzorni svet spremlja in redno presoja primernost in izvajanje strateških ciljev 
borznoposredniške družbe pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih 
investicijskih storitev, učinkovitost ureditve upravljanja borznoposredniške družbe in 
ustreznosti politik glede zagotavljanja storitev strankam ter sprejme ustrezne ukrepe za 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Člani nadzornega sveta imajo ustrezen dostop do 
informacij in dokumentov, ki so potrebni za nadziranje in spremljanje odločitev glede 
vodenja.

(8) Borznoposredniška družba v petih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju ali 
razrešitvi člana uprave ali nadzornega sveta o tem obvesti agencijo in ji predloži informacije, 
ki so potrebne za presojo ustreznosti člana uprave ali nadzornega sveta.

196. člen
(predpisi o opravljanju investicijskih storitev in poslov)

Agencija predpiše:
1. podrobnejše značilnosti storitev in poslov iz 3. točke prvega odstavka 176. člena tega 

zakona,
2. podrobnejšo vsebino informacij iz drugega odstavka 203. člena tega zakona.

201. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov)

(1) Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov preneha:
1. če borznoposredniška družba ne začne poslovati v enem letu od izdaje dovoljenja,
2. če borznoposredniška družba preneha opravljati investicijske storitve in posle za več kot 

šest mesecev,
3. z izdajo sklepa pristojnega sodišča o začetku stečajnega postopka oziroma postopka 

prisilne likvidacije nad borznoposredniško družbo,
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4. če borznoposredniška družba v skladu s 187. členom tega zakona preneha opravljati 
investicijske storitve in posle s predložitvijo poročil iz četrtega odstavka 187. člena tega 
zakona ali

5. če se borznoposredniška družba dovoljenju izrecno odpove.

(2) Če nastopi razlog iz prejšnjega odstavka, agencija izda odločbo, s katero 
ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.

(3) Borznoposredniška družba ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z 
opravljanjem investicijskih storitev in poslov:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena: po roku, s potekom katerega 

dovoljenje preneha veljati,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena: od dneva, ko začne učinkovati začetek 

stečajnega postopka oziroma postopka prisilne likvidacije nad borznoposredniško 
družbo,

3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena: od dneva, ko predloži poročili iz 
četrtega odstavka 187. člena tega zakona.

(4) Če borznoposredniška družba hudo in sistematično krši ta zakon ali Uredbo 
600/2014/EU, agencija ravna v skladu z 263. do 265. členom ZBan-2 v povezavi s prvim 
odstavkom 347. člena tega zakona.

(5) Za namen iz prejšnjega odstavka se šteje, da borznoposredniška družba hudo 
in sistematično krši ta zakon ali Uredbo 600/2014/EU, če:
1. stori kršitev enakih značilnosti že drugič v triletnem obdobju ali 
2. je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala škoda.

(6) Agencija obvesti ESMA o vsakem prenehanju ali odvzemu dovoljenja za 
opravljanje investicijskih storitev in poslov.

205. člen
(začetek poslovanja podružnice v državi članici)

Borznoposredniška družba lahko začne opravljati posle prek podružnice ali 
odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici:
1.      z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice o pogojih, v skladu s 

katerimi zaradi zaščite javnih koristi opravlja posle v državi članici, ali
2.      po dveh mesecih od dneva, ko je nadzorni organ države članice prejel obvestilo agencije 

v skladu z 204. členom tega zakona, če do poteka tega roka ne prejme obvestila 
nadzornega organa države članice iz 1. točke tega člena.

211. člen
(opravljanje investicijskih storitev in poslov investicijskih podjetij držav članic)

(1) Investicijsko podjetje druge države članice sme investicijske storitve in posle, ki 
jih je upravičeno opravljati v državi članici svojega sedeža, in s tem povezane pomožne 
investicijske storitve opravljati tudi v Republiki Sloveniji prek podružnice ali prek odvisnega 
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji ali neposredno ali prek 
odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici pod pogoji, 
določenimi v tem zakonu.

(2) Za investicijsko podjetje države članice, ki opravlja investicijske storitve in 
posle v Republiki Sloveniji, se uporabljajo:
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1.      določbe 7. in 8. poglavja tega zakona v obsegu, kot se z njimi v slovenski pravni red 
prenašajo določbe Direktive 2014/65/EU,

2.      določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javnih koristi urejajo varstvo potrošnikov, 
preprečevanje pranja denarja oziroma druga področja in se uporabljajo za 
borznoposredniške družbe v Republiki Sloveniji, in

3.      določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. in 2. točke tega 
odstavka.

(3) Za investicijsko podjetje države članice, ki opravlja investicijske storitve in 
posle v Republiki Sloveniji prek podružnice, se uporabljajo tudi:
1.      drugi odstavek 89. člena in 92. člen ZBan-2 v zvezi z 230. členom tega zakona,
2.      451. člen tega zakona,
3.      v primeru iz četrtega odstavka 212. člena tega zakona: 14. poglavje tega zakona,
4.      394. in 395. člen Uredbe 575/2013/EU v delu, v katerem se nanašata na poročila in 

informacije, potrebne za statistične namene, ter
5.      predpisi, izdani v zvezi z izvrševanjem zakonov iz 1. in 2. točke tega odstavka.

(4) Agencija lahko za statistične namene zahteva, da ji investicijsko podjetje 
države članice, ki investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji opravlja prek podružnice, 
periodično poroča o dejavnosti teh podružnic.

(5) Agencija lahko zahteva, da ji podružnica investicijskega podjetja države članice 
v Republiki Sloveniji, predloži informacije, potrebne za spremljanje skladnosti njegovega 
poslovanja s pravili, ki veljajo v Republiki Sloveniji in ki se zanj uporabljajo. Te zahteve 
agencije ne smejo biti strožje od tistih, ki jih naloži za enak namen družbam s sedežem v 
Republiki Sloveniji.

(6) Če investicijsko podjetje države članice posluje prek odvisnega 
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se ta zastopnik za potrebe 
tega zakona šteje kot ena oseba skupaj s podružnico, če je ustanovljena v Republiki 
Sloveniji, in se za njegovo poslovanje uporabljajo določbe tega zakona o podružnici 
investicijskega podjetja države članice.

212. člen
(opravljanje investicijskih storitev in poslov prek podružnice)

(1) Investicijsko podjetje države članice sme ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji ter začeti opravljati investicijske storitve in posle prek te podružnice s potekom dveh 
mesecev od dneva, ko agencija od nadzornega organa države članice sedeža tega 
investicijskega podjetja prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega in drugega odstavka 
203. člena ter iz tretjega odstavka 204. člena tega zakona.

(2) Če namerava investicijsko podjetje države članice v zvezi s svojo podružnico v 
Republiki Sloveniji spremeniti katero od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 
203. člena tega zakona, o tem pisno obvesti pristojni organ matične države članice 
investicijskega podjetja en mesec pred izvedbo take spremembe.

(3) Terjatve vlagateljev pri podružnici investicijskega podjetja države članice so 
vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici sedeža investicijskega 
podjetja.

(4) Podružnica investicijskega podjetja države članice se lahko za dopolnitev ravni 
oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino zajamčene terjatve v sistemu 
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jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici njenega sedeža, vključi v sistem zajamčenih 
terjatev v Republiki Sloveniji.

226. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-2 o upravljanju s tveganji)

(1) Za upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji se smiselno uporabljajo 
128. do 183. člen in prvi odstavek 205. člena ZBan-2.

(2) Za borznoposredniško družbo, ki ima dovoljenje za poslovanje za svoj račun ali 
izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, se smiselno 
uporabljajo 206. do 233. člen ZBan-2. Ta odstavek v zvezi s smiselno uporabo 206. do 
209. člena ZBan-2 se ne uporablja za tiste borznoposredniške družbe, ki se v skladu z 
58. členom tega zakona štejejo za mala in srednje velika podjetja. Agencija je pristojna in 
odgovorna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz tega odstavka.

(3) Če mora borznoposredniška družba izpolnjevati obveznosti na konsolidirani 
podlagi po četrtem ali petem odstavku tega člena, se smiselno uporabljata 133. in 134. člen 
ZBan-2.

(4) Borznoposredniška družba izpolnjuje obveznosti na konsolidirani podlagi, če 
ima položaj nadrejenega investicijskega podjetja Republike Slovenije, razen če je hkrati 
podrejena banki, ki ima položaj nadrejene banke Republike Slovenije.

(5) Borznoposredniška družba, ki je podrejena finančnemu holdingu, izpolnjuje 
obveznosti na podlagi konsolidiranega položaja finančnega holdinga, če finančnemu 
holdingu ni podrejena nobena kreditna institucija.

(6) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se:
1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2.      namesto pojma »Banka Slovenije« ali »Evropska centralna banka« uporablja pojem 

»agencija«,
3.      namesto pojmov »nadrejena banka« in »EU nadrejena banka« uporabljata pojma 

»nadrejeno investicijsko podjetje« in »EU nadrejeno investicijsko podjetje«,
4.      namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem »investicijska skupina«,
5.      namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«.

(7) Ne glede na prvi odstavek 141. člena ZBan-2 in prvi odstavek 143. člena 
ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom tega člena lahko borznoposredniška družba, namesto da 
bi organizirala lastno službo notranjega revidiranja, opravljanje nalog notranjega revidiranja 
prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog.

237. člen
(vodenje evidenc in dokumentacije)

(1) Borznoposredniška družba za namen opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, zaradi izvajanja nadzora nad skladnostjo poslovanja v skladu z 232. členom tega 
zakona, zaradi omogočanja izvajanja nadzora s strani agencije ter zaradi izvajanja 
obveznosti po ZPPDFT-1 vodi naslednje evidence:
1. evidenco strank,
2. evidenco naročil in poslov s finančnimi instrumenti ter drugih investicijskih storitvah in 

poslih,
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3. poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne 
evidence.

(2) Borznoposredniška družba v evidenci strank vodi:
1. matične podatke o stranki (osebno ime oziroma firma, stalno in začasno prebivališče 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID številko za 
DDV, datum, kraj in državo rojstva, državljanstvo, rezidentstvo RS oziroma državo za 
nerezidenta, davčno rezidenstvo, vrsto, številko in naziv izdajatelja osebnega 
dokumenta, na podlagi privolitve stranke pa še telefonsko številko, faks številko, 
elektronski naslov);

2. podatke o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih za pravne osebe (osebno ime, stalno 
in začasno prebivališče, EMŠO, davčno številko, datum, kraj in državo rojstva, vrsto, 
številko in naziv izdajatelja osebnega dokumenta, delovno mesto, na podlagi privolitve 
zastopnika oziroma pooblaščenca pa še telefonsko številko, faks številko, elektronski 
naslov);

3. podatke o poslovnem razmerju s stranko (datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja 
pogodbe, vrsta storitev, ki jih družba opravlja za stranko, podatke o pritožbah stranke, 
ocena tveganja stranke);

4. podatke, potrebne za izvedbo storitev (transakcijski račun stranke, številka trgovalnega 
računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke);

5. podatke o razvrstitvi strank na neprofesionalne, profesionalne in primerne nasprotne 
stranke, skupaj z razlogi za razvrstitev;

6. podatke o znanju in izkušnjah strank, potrebnih za izvajanje pojasnilne obveznosti iz 
254. člena tega zakone (izobrazba in poklic, informacija o dejavnosti stranke, podatki o 
izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne papirje in njenih finančnih 
zmožnostih, podatki o imetju in finančnih obveznostih);

7. podatke o stranki, ki jih mora voditi v skladu z VIII. poglavjem ZPPDFT-1.

(3) Borznoposredniška družba v evidenci naročil in poslov vodi podatke o:
1. stranki transakcije ter njenem naročilu (osebno ime oziroma firma ter številka računa 

nematerializiranih vrednostnih papirjev, način izročitve naročila, datum in natančen čas 
izročitve naročila, datum in natančen čas prejema naročila, vrsta naročila, tip naročila, 
oznaka finančnega instrumenta, naročena količina, odklonitev, preklic oziroma 
sprememba naročila, datum in natančen čas sklenitve posla);

2. datumu in času izvedbe naročila ali posla s finančnimi instrumenti oziroma druge 
investicijske storitve ali posla, denarnemu znesku opravljenih transakcij in valuti, v 
katerih so bile opravljene, namne teh transakcij;

3. osebnem imenu in stalnem in začasnem prebivališču oziroma firmi in sedežu osebe, ki ji 
je transakcija namenjena;

4. borznem posredniku (osebno ime oziroma šifra borznega posrednika);
5. naročilu oziroma poslu, ki jih mora voditi v skladu z VIII. poglavjem ZPPDFT.

(4) Boznoposredniška družba poleg podatkov v evidencah iz prejšnjega odstavka 
vodi tudi morebitne druge podatke, določene v delegirani uredbi, sprejeti na podlagi tretjega 
odstavka 25. člena ali devetega odstavka 26. člena Uredbe 600/2014/EU.

(5) Borznoposredniška družba evidence in dokumentacijo vodi na način, ki 
omogoča nadzor nad poslovanjem v skladu z 232. členom tega zakona ter zlasti nad 
pravilnim izpolnjevanjem obveznosti do strank in morebitnih strank oziroma tako, da je 
mogoče kadarkoli preveriti potek posameznega posla, ki ga je opravila za svoj račun oziroma 
za račun stranke.

(6) Borznoposredniška družba vse dokumente o poslovanju s posamezno stranko 
hrani ločeno od dokumentov o poslovanju z drugimi strankami in od dokumentov o lastnem 
poslovanju.
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(7) Borznoposredniška družba hrani vse dokumente o posameznem poslu po 
kronološkem zaporedju za vsak posel, ki ga je opravila za račun posamezne stranke ali za 
svoj račun.

(8) Borznoposredniška družba za vsako stranko ločeno vodi vse dokumente o 
pogodbah o investicijskih storitvah in poslih, ki jih je sklenila z njo, in druge listine, ki določajo 
njune medsebojne pravice in obveznosti ter druge pogoje, pod katerimi opravlja storitve za to 
stranko.

(9) Borznoposredniška družba podatke iz prvega odstavka tega člena hrani 
najmanj pet let po koncu leta, v katerem je bil sklenjen posel, vso dokumentacijo in podatke o 
vseh poslih s finančnimi instrumenti, ki jih je opravila za svoj račun ali za račun strank.

242. člen
(algoritemsko trgovanje)

(1) Borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje, ima učinkovite 
sisteme in nadzor tveganj, ki so primerni njenim dejavnostim in zagotavljajo, da so njeni 
trgovalni sistemi odporni in dovolj zmogljivi, imajo ustrezne trgovalne pragove in omejitve ter 
preprečujejo pošiljanje napačnih naročil in onemogočajo delovanje, ki bi lahko škodilo ali 
škodi trgom. Z njimi se zagotavlja, da se trgovalni sistemi borznoposredniške družbe ne 
uporabljajo na način, ki ni skladen z Uredbo 596/2014/EU ali pravili mesta trgovanja s 
katerim je trgovalni sistem povezan. Borznoposredniška družba ima učinkovit sistem 
neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja nemoteno delovanje v primeru odpovedi 
trgovalnega sistema. Trgovalne sisteme se redno testira in nadzoruje, da ustrezajo zahtevam 
iz tega zakona.

(2) Borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje na območju 
Republike Slovenije ali druge države članice, o tem obvesti agencijo in pristojni organ države 
mesta trgovanja, kjer takšno trgovanje uporablja kot član ali udeleženec mesta trgovanja.

(3) Borznoposredniška družba na zahtevo agencije predloži opis delovanja 
algoritma in strategij, ki jih algoritem uporablja pri trgovanju, podrobnosti trgovalnih pragov in 
omejitev algoritma, ključne kontrole skladnosti in tveganj, ki zagotavljajo, da algoritem 
izpolnjuje zahteve iz tega zakona, ter podrobne rezultate testiranj sistema. Agencija lahko 
zahteva tudi druge informacije, ki so potrebne za nadzor nad sistemom algoritemskega 
trgovanja.

(4) Borznoposredniška družba v zvezi z algoritemskim trgovanjem hrani vso 
dokumentacijo in informacije, ki so potrebne, da lahko agencija nadzoruje delovanje 
takšnega trgovanja.

(5) Borznoposredniška družba, ki uporablja tehniko visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, v skladu z delegiranima uredbama 2017/578/EU in 2017/589/EU, 
hrani točne in časovno razdelane podatke o vseh oddanih in preklicanih naročilih, izvršenih 
naročilih in kotacijah cen na mestih trgovanja in jih na zahtevo predloži agenciji.

(6) Borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje pri izvajanju 
vzdrževanja trga, upošteva likvidnost, obseg in naravo posameznega trga ter lastnosti 
finančnih instrumentov na tem trgu in zagotavlja, da:
1. opravlja vzdrževanje trga neprekinjeno v znatnem obsegu trgovalnega časa mesta 

trgovanja, razen v izjemnih primerih, in mestu trgovanja zagotovi redno in predvidljivo 
likvidnost,

2. ima sklenjeno pisno pogodbo z mestom trgovanja, v kateri opredeli obveznosti iz 1. 
točke tega odstavka,
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3. ima učinkovite sisteme in nadzorne postopke, ki ves čas zagotavljajo izpolnitev 
obveznosti iz pogodbe iz 2. točke tega odstavka.

(7) Šteje se, da borznoposredniška družba uporablja algoritemsko trgovanje pri 
izvajanju vzdrževanja trga, če kot član ali udeleženec enega ali več mest trgovanja trguje za 
svoj račun in objavlja zavezujoče kotacije v zvezi s ponudbo in povpraševanjem in so te 
kotacije, ki so vezane na posamezni finančni instrument, primerljivih cen in velikosti, ne glede 
na to, ali se pojavljajo na enem ali več mestih trgovanja, za zagotavljanje redne in pogoste 
likvidnosti na celotnem trgu.

251. člen
(obveznosti borznoposredniške družbe, informacije strankam in tržna sporočila)

(1) Vse informacije, ki jih daje ali objavlja borznoposredniška družba, vključno s 
tržnimi sporočili, in ki so naslovljene na njene stranke ali morebitne stranke, so poštene in 
jasne ter niso zavajajoče.

(2) Tržna sporočila borznoposredniške družbe so jasno in vidno označena kot 
taka.

(3) Borznoposredniška družba strankam oziroma morebitnim strankam 
pravočasno zagotovi ustrezne in razumljive informacije o:
1.      borznoposredniški družbi in njenih storitvah,
2.      finančnih instrumentih in predlaganih naložbenih strategijah,
3.      mestu sklepanja poslov s finančnimi instrumenti in
4.      stroških in nadomestilih, povezanih s tem.

(4) Pri opravljanju investicijskega svetovanja borznoposredniška družba stranko 
pravočasno in še preden začne svetovati obvesti ali:
1.      je svetovanje neodvisno,
2.      svetovanje temelji na širši ali ožji analizi različnih vrst finančnih instrumentov in ali je 

njihov nabor omejen na finančne instrumente, ki jih izdajajo ali ponujajo subjekti, ki so z 
borznoposredniško družbo v razmerju tesne povezanosti ali v kakšnem drugem pravnem 
ali ekonomskem odnosu, ki bi lahko pomenil tveganje za neodvisno svetovanje stranki,

3.      bo borznoposredniška družba zagotovila stranki redno ocenjevanje ustreznosti finančnih 
instrumentov, ki jih je svetovala stranki.

(5) Informacije o finančnih instrumentih in predlaganih naložbenih strategijah 
vključujejo ustrezne usmeritve in opozorila glede tveganj, povezanih z naložbami v te 
finančne instrumente, oziroma glede tveganj, povezanih s posameznimi naložbenimi 
strategijami in ali je finančni instrument namenjen profesionalnim ali neprofesionalnim 
strankam ob upoštevanju ciljnega trga končnih strank v skladu z 253. členom tega zakona.

(6) Informacije o stroških in nadomestilih vključujejo vse stroške investicijskih in 
pomožnih investicijskih storitev, vključno s stroški morebitnega svetovanja in, kjer je to 
relevantno, stroške finančnega instrumenta, ki ga borznoposredniška družba priporoča ali 
prodaja, načinom plačila in morebitna plačila tretjih oseb ali tretjim osebam.

(7) Stroške in nadomestila, vključno s stroški, povezanimi z investicijsko storitvijo 
in poslom in finančnim instrumentom, ki niso posledica tržnega tveganja, je treba stranki 
podati v zbirni obliki kot enoten strošek, da stranka lahko prepozna skupni strošek in učinek 
na donos svoje investicije. Če stranka to zahteva, ji borznoposredniška družba stroške in 
nadomestila razčleni po posameznih postavkah. Ti stroški se stranki redno poročajo vsakič, 
kadar je to primerno, najmanj pa enkrat letno v času trajanja investicije.
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(8) Informacije iz tretjega, četrtega in štirinajstega odstavka tega člena povprečno 
razumni osebi omogočajo, da spozna in razume značilnosti in tveganja investicijskih storitev 
in poslov in posameznih vrst finančnih instrumentov iz 2. točke tretjega odstavka tega člena 
in da na tej podlagi sprejme ustrezno naložbeno odločitev.

(9) Informacije iz tretjega in četrtega odstavka tega člena borznoposredniška 
družba lahko da v standardizirani obliki.

(10) Če je investicijska storitev, ki jo opravlja borznoposredniška družba, del 
finančnega produkta, ki je glede zahtev o informacijah strankam urejen z drugimi predpisi, ki 
urejajo bančništvo ali potrošniške kredite, se za to storitev dodatno ne uporabljajo prvi do 
deveti odstavek tega člena.

(11) Če borznoposredniška družba pri opravljanju investicijskega svetovanja 
stranko obvesti o tem, da je svetovanje neodvisno:
1.      oceni dovolj velik nabor finančnih instrumentov, ki so na voljo na trgu, katerih značilnosti 

in izdajatelji so dovolj raznoliki, da se stranki lahko zagotovi doseganje njenih 
investicijskih ciljev. Ocena ne sme biti omejena le na finančne instrumente, ki jih izdajajo 
ali ponujajo:
-  borznoposredniška družba sama ali subjekti, ki so z njo v razmerju tesne povezanosti, 

ali
-  subjekti, ki so z borznoposredniško družbo v kakšnem drugem pravnem ali 

ekonomskem odnosu, ki bi lahko pomenil tveganje za neodvisno svetovanje stranki;
2.      ne sme sprejeti ali obdržati provizij, spodbud ali katerihkoli drugih denarnih ali 

nedenarnih koristi v zvezi z opravljanjem te investicijske storitve za stranke, ki jih plačajo 
ali zagotovijo tretje osebe ali osebe, ki delujejo za račun tretjih oseb. Manjše nedenarne 
koristi, ki lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti storitve za stranko in so tako majhne, 
da jih ne gre šteti kot kršitev varovanja interesov strank iz 252. člena tega zakona, so 
jasno razkrite in se ne štejejo za kršitev te točke.

(12) Borznoposredniška družba pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti ne sme 
sprejeti ali obdržati provizij, spodbud ali katerihkoli drugih denarnih ali nedenarnih koristi v 
zvezi z opravljanjem te investicijske storitve za stranke, ki jih plačajo ali zagotovijo tretje 
osebe ali osebe, ki delujejo za račun tretjih oseb. Manjše nedenarne koristi, ki lahko 
pripomorejo k izboljšanju kakovosti storitve za stranko in so tako majhne, da jih ne gre šteti 
kot kršitev varovanja interesov strank iz 252. člena tega zakona, so jasno razkrite in se ne 
štejejo za kršitev tega odstavka.

(13) Borznoposredniška družba ne sme plačati ali prejeti plačila provizij, spodbud 
ali katerihkoli drugih denarnih ali nedenarnih koristi v zvezi z opravljanjem investicijskih 
storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev za stranke, s strani tretjih oseb, razen 
svojih strank, ali oseb, ki delujejo v imenu teh strank. Prejšnji stavek ne velja za plačila in 
koristi, ki:
1.      lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti storitve za stranko in
2.      ne vplivajo na obveznost varovanja interesov strank iz 252. člena tega zakona.

(14) Obstoj, narava in znesek plačila ali koristi iz prejšnjega odstavka ali način 
izračuna tega zneska, če ga ni mogoče točno določiti, se stranki jasno razkrijejo pred 
začetkom opravljanja posamezne storitve oziroma posla na način, ki je natančen in za 
posamezno vrsto stranke primeren in razumljiv. Borznoposredniška družba stranko obvesti 
tudi o načinu prenosa plačil ali koristi na stranko, kadar za stranko nastanejo pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov ali pomožnih investicijskih storitev.

(15) Plačila in koristi, ki so potrebni za opravljanje investicijskih storitev in poslov, 
kot na primer skrbniški stroški, stroški poravnave ali organiziranega trga ali predpisane 
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dajatve, ki po svoji naravi ne morejo predstavljati nasprotja z obveznostjo varovanja 
interesov strank iz 252. člena tega zakona, se ne štejejo kot plačila ali koristi iz trinajstega 
odstavka tega člena.

(16) Če borznoposredniška družba krši trinajsti in štirinajsti odstavek tega člena, 
se šteje, da krši določbe varovanja interesov strank iz 252. člena tega zakona ali obveznost 
ukrepov za upravljanje nasprotij interesov iz prvega do četrtega odstavka 233. člena tega 
zakona.

(17) Borznoposredniška družba, ki opravlja investicijske storitve in posle za 
stranke, zagotovi, da ne nagrajuje ali ocenjuje uspešnosti zaposlenih v nasprotju z 
obveznostjo varovanja interesov strank iz 252. člena tega zakona. Zlasti ne sme sklepati 
dogovorov o nagrajevanju ali doseganju prodajnih ciljev in podobnih dogovorov, ki bi 
pomenili spodbudo zaposlenim, da bi neprofesionalni stranki priporočili neki finančni 
instrument, če bi ji borznoposredniška družba lahko ponudila drug finančni instrument, ki bi 
bolje ustrezal strankinim potrebam.

(18) Če borznoposredniška družba ponuja investicijsko storitev in posel skupaj z 
neko drugo storitvijo ali produktom kot del paketa ali kot pogoj za isti dogovor oziroma paket, 
stranko obvesti ali je mogoče kupiti posamezno storitev ali produkt posebej, in razkriti strošek 
teh. Če je verjetno, da so tveganja, ki izhajajo iz teh dogovorov ali paketov drugačna od 
tveganj posamezne storitve ali produkta, borznoposredniška družba zagotovi ustrezen opis 
posameznih storitev ali produktov dogovora ali paketa in obrazloži, zakaj njihovo 
povezovanje spreminja tveganja.

(19) Informacije ali tržna sporočila iz prvega odstavka tega člena, katerih predmet 
je ponudba ali opravljanje investicijskih storitev in poslov, lahko daje ali objavlja le 
borznoposredniška družba ali njen odvisni borznoposredniški zastopnik.

254. člen
(pojasnilne obveznosti)

(1) Če borznoposredniška družba opravlja storitve investicijskega svetovanja ali 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti, mora, da bi lahko stranki oziroma morebitni stranki 
priporočila, katere investicijske storitve in finančni instrumenti so primerni zanjo in so skladni 
z njeno stopnjo sprejemljivega tveganja in možnostjo pokrivanja izgub, od nje pridobiti vse 
informacije o njenem znanju in izkušnjah, pomembnih za neko vrsto produkta ali storitve, o 
njenem finančnem položaju, vključno z njeno zmožnostjo kritja izgub in o njenih naložbenih 
ciljih, vključno s stopnjo sprejemljivega tveganja (ustreznost).

(2) Če borznoposredniška družba pri investicijskem svetovanju priporoča paket 
storitev ali produktov v skladu z osemnajstim odstavkom 251. člena tega zakona, zagotovi, 
da je takšen paket za stranko primeren.

(3) Če borznoposredniška družba opravlja druge investicijske storitve, razen 
storitev iz prvega odstavka tega člena, mora, da bi ocenila, ali je neka vrsta investicijskih 
storitev ali produktov primerna za stranko ali morebitno stranko, od nje zahtevati informacije 
o njenem znanju in izkušnjah, pomembnih za vrsto investicijskih storitev ali produktov, ki jih 
ponuja tej stranki ali jih namerava ta stranka naročiti (primernost).

(4) Če borznoposredniška družba pri opravljanju storitev iz prejšnjega odstavka 
priporoča paket storitev ali produktov v skladu z osemnajstim odstavkom 251. člena tega 
zakona, zagotovi, da je takšen paket za stranko primeren.
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(5) Če borznoposredniška družba na podlagi informacij, ki jih prejme po tretjem 
odstavku tega člena, oceni, da investicijska storitev ali produkt ni primeren za stranko ali 
morebitno stranko, jo na to opozori, dokončno odločitev o produktu pa sprejme stranka ali 
morebitna stranka.

(6) Če se stranka ali morebitna stranka odloči, da borznoposredniški družbi ne bo 
dala informacij iz tretjega odstavka tega člena ali da bo dala samo nepopolne informacije 
glede svojega znanja in izkušenj, jo borznoposredniška družba opozori, da zaradi take 
odločitve ne more oceniti, ali je vrsta investicijskih storitev ali produktov, ki jih ponuja tej 
stranki ali jih namerava ta stranka naročiti, primerna zanjo.

(7) Opozorilo iz petega oziroma šestega odstavka tega člena je lahko v 
standardizirani obliki.

265. člen
(potrdilo o prejemu naročila stranke)

(1) Borznoposredniška družba stranki pošlje potrdilo o prejemu naročila 
najpozneje naslednji delovni dan po prejemu naročila.

(2) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi ob spremembi ali 
preklicu naročila.

274. člen
(izvrševanje naročil s preudarkom)

(1) Borznoposredniška družba izvrši naročilo s preudarkom takrat, ko z ustrezno 
profesionalno skrbnostjo presodi, da je glede na stanje na trgu izvršitev naročila 
najugodnejša za stranko.

(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom borznoposredniška družba ne sme 
vnesti nasprotne ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov za račun druge 
stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za svoj račun ali za račun oseb iz 2. točke 
232. člena tega zakona, razen če to dovoljujejo pravila trgovanja na organiziranem trgu ali 
MTF, na katerem se tako naročilo izvrši.

278. člen
(register odvisnih borznoposredniških zastopnikov)

(1) Agencija za namene tega zakona vodi register odvisnih borznoposredniških 
zastopnikov s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov).

(2) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če ima 
dobro ime ter ustrezno splošno, poslovno in profesionalno znanje, potrebno za opravljanje 
zadevnih investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev in jasno 
posredovanje vseh informacij glede storitev, ki jih ponuja strankam ali morebitnim strankam.

(3) Agencija o zahtevi za vpis v register zastopnikov odloči z odločbo.

(4) Za namen vodenja registra zastopnikov, register vsebuje najmanj te podatke o 
osebah iz prvega odstavka tega člena:
1.      enolično identifikacijo, ki jo predstavlja opravilna številka zadeve, pod katero se je vodila 

zahteva za vpis v register,
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2.      osebno ime in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe.

(5) Agencija borznoposredniški družbi zagotovi vse informacije, s katerimi 
razpolaga in jih borznoposredniška družba potrebuje za preveritev ustreznih lastnosti 
odvisnega borznoposredniškega zastopnika iz prvega odstavka tega člena, ki ga namerava 
pooblastiti.

(6) Agencija redno vzdržuje register zastopnikov in omogoča javno dostopnost 
podatkov, ki se vpisujejo vanj.

(7) Za vpis in izbris odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz registra 
zastopnikov se smiselno uporabljajo 220. in 222. do 224. člen tega zakona.

(8) Agencija izbriše odvisnega borznoposredniškega zastopnika iz registra tudi v 
primeru, če nima poravnanih obveznosti do agencije ali če preneha obstajati.

309. člen
(smiselna uporaba pravila o poddepoju)

(1) Za denarni račun strank in evidenco v zvezi z njim se smiselno uporabljajo 1. in 
2. točka drugega odstavka, 1. do 3. točka tretjega odstavka ter druga alineja 1. točke 
četrtega odstavka 288. člena, 290. člen, prvi odstavek 291. člena, 292. člen ter prvi in drugi 
odstavek 293. člena tega zakona.

(2) Pri smiselni uporabi pravil o poddepoju za denarni račun strank in evidenco v 
zvezi z denarnim računom strank se:
1. namesto pojma »finančni instrumenti« uporablja pojem »denarno dobroimetje«,
2. namesto besedila »izročitev finančnega instrumenta stranki« uporablja besedilo »prenos 

denarnega dobroimetja v dobro denarnega računa stranke«,
3. upošteva, da je od pravic tretjega na denarnem dobroimetju stranke, vpisanem v dobro 

podračuna te stranke v evidenci denarnega računa strank, mogoče ustanoviti le 
zastavno pravico, ki se nanaša na vsakokratno stanje denarnega dobroimetja na tem 
podračunu.

313. člen
(ukrepi za varovanje zaupnih podatkov)

(1) Borznoposredniška družba organizira poslovanje tako, da je zagotovljeno 
učinkovito varovanje zaupnih podatkov iz 310. člena tega zakona in varovanje pred njihovo 
morebitno zlorabo.

(2) Borznoposredniška družba tekoče sestavlja seznam vrednostnih papirjev, v 
zvezi z izdajo ali izdajateljem, glede katerih je pridobila zaupne podatke ali podatke, ki imajo 
značilnost notranje informacije iz Uredbe 596/2014/EU. Z vsebino seznama so seznanjeni 
vsi borzni posredniki in druge osebe, ki za borznoposredniško družbo opravljajo posle v zvezi 
z investicijskimi storitvami in posli.

(3) Borznoposredniška družba vodi evidenco o vseh poslih z vrednostnimi papirji, 
uvrščenimi na seznam iz prejšnjega odstavka, ki jih je sklenila:
1. oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora,
2. oseba, ki je zaposlena pri borznoposredniški družbi, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z 

njenim delom pri borznoposredniški družbi ali pri opravljanju storitev zanjo kakorkoli 
dostopni zaupni podatki iz 246. člena tega zakona,

3. ožji družinski član osebe iz 1. ali 2. točke tega odstavka,
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4. družba, ki je podrejena osebi iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka.

(4) Borznoposredniška družba vzpostavi sistem rednega poročanja o poslih iz 
prejšnjega odstavka in izvaja ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo redno vodenje evidence o teh 
poslih.

(5) Borznoposredniška družba v evidenci iz tretjega odstavka tega člena vodi 
naslednje podatke:
1. osebno ime, EMŠO ali drug enolični identifikator, kot je na primer določen v delegirani 

uredbi, sprejeti na podlagi devetega odstavka 26. člena Uredbe 600/2014/EU, davčno 
številko in stalno ali začasno bivališče fizične osebe, ali

2. firmo, sedež, enolično mednarodno identifikacijsko številko pravne osebe udeleženke v 
finančnih transakcijah (LEI koda) in davčno številko pravne osebe.

330. člen
(omejitve pozicij za izvedene finančne instrumente na blago)

(1) Agencija predpiše omejitve pozicij za velikost neto pozicije, ki jo ima lahko 
posamezna oseba v izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih 
trgovanja v Republiki Sloveniji, in ekonomsko enakovrednih OTC pogodbah. Omejitve se 
predpišejo ob upoštevanju vseh pozicij, ki jih ima oseba neposredno ali posredno na ravni 
skupaj s skupino, da se:
1. preprečijo zlorabe trga,
2. zagotovijo urejeni pogoji za določanje cen in poravnave, vključno s preprečevanjem 

pozicij, ki izkrivljajo trg, ter zlasti zbliževanje cen med izvedenimi finančnimi instrumenti z 
zapadlostjo v posameznem mesecu in trenutnih cen blaga, na katere se ti finančni 
instrumenti nanašajo, ne glede na oblikovanje cen na trgu tega blaga.

(2) Omejitve pozicij iz prejšnjega odstavka se predpišejo v skladu z metodologijo 
za izračun, kot jo določa akt Evropske komisije, izdan na podlagi tretjega in dvanajstega 
odstavka 57. člena Direktive 2014/65/EU.

(3) Omejitve pozicij se ne uporabljajo za pozicije nefinančnega subjekta, ki jih 
poseduje sam ali druga oseba v njegovem imenu, ki objektivno merljivo zmanjšujejo 
tveganja, ki se neposredno nanašajo na poslovno dejavnost nefinančnega subjekta.

(4) Omejitve pozicij določajo jasne količinske pragove za največjo velikost pozicije, 
ki jo lahko ima posamezna oseba v izvedenem finančnem instrumentu na blago.

(5) Agencija določi omejitve za posamezno pogodbo o izvedenem finančnem 
instrumentu na blago, s katerim se trguje na mestih trgovanja, na podlagi metodologije za 
izračun, kot jo določa akt Evropske komisije, izdan na podlagi tretjega in dvanajstega 
odstavka 57. člena Direktive 2014/65/EU. Omejitve se nanašajo tudi na ekonomsko 
enakovredne OTC pogodbe.

(6) Agencija preveri ustreznost omejitev, če pride do pomembnih sprememb 
dobavljive količine ali odprtih pozicij ali drugih pomembnih sprememb na trgu in po potrebi 
prilagodi omejitve.

(7) Agencija obvesti ESMA o omejitvah, ki jih namerava sprejeti v skladu s tem 
členom. Agencija prilagodi omejitve mnenju, ki ga izda ESMA, ali pa ESMA posreduje 
obrazložitev, zakaj takšna prilagoditev ni potrebna. Če je bila sprejeta omejitev, ki nasprotuje 
mnenju ESMA, agencija na svoji spletni strani javno objavi obvestilo, zakaj je takšno omejitev 
sprejela.
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(8) Če se z istim izvedenim finančnim instrumentom na blago trguje v znatnemu 
obsegu na mestih trgovanja v več kot eni državi članici in je agencija nadzorni organ mesta 
trgovanja, na katerem se opravi največja količina trgovanja (v nadaljnjem besedilu: centralni 
nadzorni organ), agencija določi enotno omejitev pozicij, ki se uporablja za vsa trgovanja s to 
pogodbo. V tem primeru se agencija posvetuje z nadzornimi organi drugih mest trgovanja, 
kjer se s tem izvedenim finančnim instrumentom trguje v znatnih količinah, glede enotne 
omejitve pozicij, ki se uporablja, in njenih sprememb. Če se nadzorni organi drugih mest 
trgovanja ne strinjajo z omejitvijo, ki jo določi agencija, pisno navedejo razloge, zakaj menijo, 
da zahteve iz tega člena niso izpolnjene. V primeru nesoglasij med nadzornimi organi ESMA 
reši spore v skladu s svojimi pooblastili na podlagi 19. člena Uredbe 1095/2010.

(9) Če agencija v primeru iz prejšnjega odstavka ni centralni nadzorni organ, poda 
centralnemu nadzornemu organu svoje mnenje, in po potrebi navede razloge, zakaj meni, da 
zahteve iz tega člena niso izpolnjene.

(10) Agencija z nadzornimi organi mest trgovanja, kjer se trguje z istim izvedenim 
finančnim instrumentom na blago kot v Republiki Sloveniji, in nadzornimi organi subjektov, ki 
imajo pozicije v finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje v Republiki Sloveniji, 
sklene ustrezne sporazume, vključno z izmenjevanjem podatkov in osebnih podatkov 
(osebno ime fizične osebe, EMŠO ali drug enolični identifikator, kor je na primer določen v 
delegirani uredbi, sprejeti na podlagi devetega odstavka 26. člena Uredbe 600/2014/EU, 
stalno oziroma začasno prebivališče), ki zagotavljajo spremljanje in nadzor nad omejitvami v 
skladu s tem členom. Enak sporazum agencija sklene, če so v Republiki Sloveniji subjekti, ki 
imajo pozicije v izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih 
trgovanja v drugi državi članici.

(11) Pri posredovanju in izmenjavi osebnih podatkov na podlagi sporazuma iz 
prejšnjega člena se smiselno uporabljajo četrti, peti, šesti, in sedmi odstavek 175. člena tega 
zakona. Pri smiselni uporabi določb iz petega in šestega odstavka 175. člena tega zakona se
namesto pojma »3. poglavju tega zakona« uporablja pojem »tem členu«.

331. člen
(nadziranje upravljanja pozicij za izvedene finančne instrumente na blago)

(1) Upravljavec mesta trgovanja s sedežem v Republiki Sloveniji, na katerem se 
trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, zagotovi nadzor upravljanja pozicij. 
Nadzor zagotavlja vsaj z naslednjimi ukrepi:
1.      nadziranjem odprtih pozicij oseb,
2.      pridobivanjem informacij od oseb, vključno s potrebno dokumentacijo, o velikosti in 

namenu njihovih pozicij ali izpostavljenosti, upravičenih ali končnih lastnikih, usklajenih 
dogovorih ali ravnanjih in o sredstvih ter obveznostih na osnovnem trgu blaga,

3.      zahtevo, da oseba začasno ali trajno zapre ali zmanjša pozicijo, odvisno od primera, in 
možnostjo, da upravljavec mesta trgovanja takšen ukrep izvede sam, v primeru 
nespoštovanja njegove zahteve, in

4.      zahtevo, če je to potrebno, da oseba znova začasno vzpostavi likvidnost na trgu po 
dogovorjeni ceni in v dogovorjenem obsegu, pri čemer se izreče o nameri, da bo 
zmanjšala učinek velike ali prevladujoče pozicije.

(2) Omejitve pozicij in nadziranje upravljanja pozicij iz 330. in 331. člena tega 
zakona so transparentne in ne smejo biti diskriminatorne ter določajo, kako se uporabljajo za 
osebe, z upoštevanjem značilnosti in sestave udeležencev na trgu ter načina uporabe 
pogodb, ki so predmet trgovanja.
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(3) Upravljavec mesta trgovanja s sedežem v Republiki Sloveniji agenciji sporoči 
podrobne informacije o nadzoru upravljanja pozicij, ki ga izvaja.

(4) Agencija informacije iz prejšnjega odstavka skupaj s podrobnimi informacijami 
o omejitvah pozicij, ki jih je sprejela, sporoči ESMA.

(5) Agencija je pristojna za nadzor nad 8. poglavjem tega zakona. Pri izvajanju 
nadzora lahko agencija uporabi nadzorne ukrepe v skladu s tem zakonom, da zagotovi, da 
pozicije oseb, ki imajo sedež ali poslujejo:
1.      v Republiki Sloveniji ali drugje, ne presegajo omejitev v izvedenih finančnih instrumentih 

na blago, ki jih je agencija določila glede pogodb s katerimi se trguje na mestih trgovanja 
v Republiki Sloveniji, in ekonomsko enakovrednih OTC pogodb,

2.      v Republiki Sloveniji, ne presegajo omejitev v izvedenih finančnih instrumentih na blago, 
ki jih je določil nadzorni organ druge države članice.

(6) Agencija lahko določi strožje omejitve pozicij, kot je določeno v drugem 
odstavku 330. člena tega zakona, le v izjemnem primeru, če je to objektivno nujno in 
sorazmerno glede na likvidnost posameznega trga in urejenega trgovanja na tem trgu. V tem 
primeru agencija na svojih spletnih straneh javno objavi podrobnosti strožjih omejitev. Strožje 
omejitve veljajo največ šest mesecev od njihove objave. Veljavnost se vsakič lahko podaljša 
za nadaljnjih šest mesecev, če še vedno obstajajo razlogi, zaradi katerih so bile strožje 
omejitve uvedene. Če se veljavnost ne podaljša, strožje omejitve avtomatsko prenehajo 
veljati po šestih mesecih od objave.

(7) Agencija v primeru iz prejšnjega odstavka obvesti ESMA. V obvestilu navede 
razloge za določitev strožjih omejitev. Če so omejitve v nasprotju z mnenjem ESMA, agencija 
na svojih spletnih straneh objavi razloge za določitev takšnih omejitev.

(8) Za nadzor iz petega odstavka tega člena se smiselno uporablja 347. člen tega 
zakona razen drugega, tretjega in desetega odstavka navedenega člena.

333. člen
(upravičenost opravljati storitev poročanja podatkov)

(1) Storitve poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP lahko v Republiki Sloveniji 
profesionalno kot svojo redno dejavnost opravlja samo oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je za to pridobila dovoljenje agencije, ali oseba s sedežem v državi članici, ki je 
za to storitev pridobila dovoljenje nadzornega organa te države članice.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko storitve poročanja podatkov kot APA, ARM 
in CTP opravlja tudi upravljavec mesta trgovanja, če pridobi potrdilo agencije, da deluje v 
skladu s tem poglavjem. Storitve poročanja so v tem primeru zajete v dovoljenju za 
upravljanje mesta trgovanja.

(3) Agencija vzpostavi in javno objavi register oseb, ki opravljajo storitve poročanja 
podatkov, in navede osebno ime fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe ter za 
katere storitve poročanja je posamezna oseba pridobila dovoljenje. Če agencija osebi 
odvzame dovoljenje za opravljanje storitev poročanja podatkov, ta odvzem vpiše v register 
za obdobje petih let. Agencija redno posodablja register in obvesti ESMA o vsakem izdanem 
ali odvzetem dovoljenju oziroma o vsaki spremembi v registru.

(4) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad opravljanjem storitev 
poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP, ki jih opravljajo ponudniki teh storitev s sedežem 
v Republiki Sloveniji. Agencija nadzor opravlja z rednim spremljanjem poslovanja ponudnikov 
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teh storitev v skladu s tem zakonom. Za nadzor se smiselno uporablja 347. člen tega 
zakona, razen drugega, tretjega in desetega odstavka 347. člena tega zakona.

(5) Osebe, ki opravljajo storitve poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP ves čas 
izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja za opravljanje teh storitev.

(6) V dovoljenju za opravljanje storitev poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP 
se navedejo storitve, ki jih lahko oseba opravlja.

(7) Če želi oseba opravljati tudi druge storitve poročanja podatkov, ki še niso 
zajete v dovoljenju iz prejšnjega odstavka, oseba za te storitve pridobi dodatno dovoljenje.

(8) Z dovoljenjem za opravljanje storitev poročanja podatkov kot APA, ARM in 
CTP, ki ga izda agencija, lahko oseba opravlja storitve, zajete v tem dovoljenju, tudi v vsaki 
državi članici.

339. člen
(zagotavljanje indeksov kot referenčnih vrednosti)

(1) Upravljavci referenčnih vrednosti, prispevajoče osebe, predlagatelji, 
ocenjevalci in vsi preostali udeleženci aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem točnosti in 
celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in 
finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov v EU, s prispevanjem 
vhodnih podatkov za izračun referenčnih vrednosti ali z uporabo referenčnih vrednosti, 
ravnajo v skladu s pravili in postopki, kot jih določajo Uredba 2016/1011/EU in delegirani akti 
Evropske komisije, izdani na njeni osnovi.

(2) Agencija je pristojna za izvajanje nadzora nad subjekti in aktivnostmi za 
zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v 
finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov 
v EU, v skladu z Uredbo 2016/1011/EU. Za nadzor se smiselno uporablja 347. člen tega 
zakona, razen drugega, tretjega in desetega odstavka 347. člena tega zakona.

340. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad borznoposredniškimi družbami)

(1) Agencija je pristojna za izvajanje nadzora nad borznoposredniško družbo glede 
vseh storitev in poslov, ki jih borznoposredniška družba opravlja v Republiki Sloveniji, državi 
članici in tretji državi, v skladu s tem zakonom, Uredbo 600/2014/EU in Uredbo 575/2013/EU.

(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad borznoposredniško družbo, 
lahko agencija opravi pregled poslovanja ter zahteva ustrezna poročila in informacije od:
1. oseb, ki so z borznoposredniško družbo v razmerju tesne povezanosti,
2. oseb, na katere je borznoposredniška družba prenesla pomemben del svojih poslovnih 

procesov, in
3. imetnikov kvalificiranih deležev v borznoposredniški družbi.

(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz prejšnjega odstavka pristojen drug 
nadzorni organ, agencija v sodelovanju z njim opravi pregled poslovanja te osebe v skladu z 
oddelkom 2.2.3. ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona.

(4) Za dosego namena nadzora nad borznoposredniško družbo je agencija 
pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:
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1. člani uprave borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 270. do 272. členu 
ZBan-2 v zvezi s 185. členom tega zakona,

2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v oddelku 3.5 ZBan-2 v zvezi s 
155. členom tega zakona, in sicer v skladu z oddelkom 8.4. ZBan-2,

3. člani nadzornega sveta borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 270. in 
273. členu ZBan-2 v zvezi s 185. členom tega zakona, in

4. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji v obsegu, določenem v 270. in 
273. členu ZBan-2 v zvezi s 185. členom tega zakona.

344. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi 
zastopniki, vpisanimi v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz 278. člena tega 
zakona.

(2) Agencija lahko pri nadzoru, ali odvisni borznoposredniški zastopnik izpolnjuje pogoje iz 
tretjega odstavka 278. člena tega zakona, sodeluje z borznoposredniškimi družbami in 
bankami, ki poslujejo prek tega odvisnega borznoposredniškega zastopnika.

347. člen
(uporaba določb o nadzoru, namen nadzora, pooblastila agencije in ukrepi nadzora)

(1) Za nadzor nad borznoposredniško družbo iz prvega odstavka 340. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo 20. do 22., 125. do 127., 183., 234. do 237. člen, tretji do 
peti odstavek 238. člena, 239. do 252., 263. do 265., 270. do 275. in 277. do 314. člen ZBan-
2, pri čemer se sklicevanja v 234., 235. in 264. členu ZBan-2 na Uredbo Sveta (EU) 
št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike 
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 
29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU) za potrebe tega 
zakona ne uporabljajo.

(2) Za nadzor iz petega odstavka 331. člena, četrtega odstavka 333. člena, 341, 
342. in 344. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 20. do 22., 125. do 127., 183., 234. 
do 237., tretji do peti odstavek 238. člena, 239. do 252., 263. do 265., 270. do 275. in 279. 
do 314. člen ZBan-2, za nadzor iz 297. člena tega zakona pa tudi 285. do 290. člen ZBan-2, 
pri čemer se sklicevanja v 234., 235. in 264. členu ZBan-2 na Uredbo 1024/2013/EU za 
potrebe tega zakona ne uporabljajo.

(3) Za nadzor iz tretjega do četrtega odstavka 340. člena, 343. in 345. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo 234. do 265. člen in 274. do 278. člen ZBan-2, če za 
posamezen primer ni določeno drugače.

(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, namesto pojma 

»banka države članice« pojem »investicijsko podjetje države članice«, namesto pojma 
»banka tretje države« pojem »investicijsko podjetje tretje države«,

2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,
3. namesto pojma »nadrejena banka« uporablja pojem »nadrejeno investicijsko podjetje«,
4. namesto pojma »EU nadrejena banka« uporablja pojem »EU nadrejeno investicijsko 

podjetje«,
5. namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem »investicijska skupina«,
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6. namesto pojma »bančne storitve« ali pojma »finančne storitve« uporablja pojem 
»investicijske storitve in posli«,

7. namesto pojma »zajamčena vloga« uporablja pojem »zajamčena terjatev vlagatelja«,
8. namesto napotila na ZBan-2 uporablja napotilo na ta zakon,
9. pri 285. do 290. členu ZBan-2 namesto napotila na 118. člen ZBan-2 uporablja napotilo 

na drugi in tretji odstavek 211. člena tega zakona.

(5) Poleg namena nadzora po 234. členu ZBan-2 v zvezi s prvim in drugim 
odstavkom tega člena opravlja agencija nadzor tudi zaradi preverjanja, ali 
borznoposredniška družba, investicijsko podjetje države članice ali investicijsko podjetje 
tretje države pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ravna:
1. vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo,
2. na način, ki podpira in spodbuja celovitost trga, in
3. v skladu s predpisi iz 1. točke 232. člena tega zakona.

(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije v skladu z 241. členom ZBan-2 
vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

(7) Poleg poročil in informacij, ki jih agencija lahko zahteva na podlagi 241. člena 
ZBan-2 v povezavi s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, lahko agencija zahteva 
tudi, da ji subjekt nadzora omogoči dostop do kateregakoli dokumenta, ki se zdi agenciji 
potreben za izvajanje nadzora, v kakršnikoli obliki in izroči kopijo tega dokumenta ter pošlje 
računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in 
administrativnih oziroma poslovnih evidenc v obsegu, potrebnem za izvajanje posameznega 
nadzora.

(8) Agencija ima za potrebe izvajanja nadzora po tem zakonu, Uredbi 
600/2014/EU in Uredbi 2016/1011/EU vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, na podlagi 
katerih lahko izvede naslednja dejanja oziroma izreče naslednje ukrepe in sankcije:
1. zahteva informacije in podatke, vključno z osebnimi podatki (osebno ime fizične osebe, 

EMŠO oziroma za tujca rojstne podatke, davčno številko, drug enolični identifikator, kot 
je na primer določen v delegirani uredbi, sprejeti na podlagi devetega odstavka 26. člena 
Uredbe 600/2014/EU, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče), od katerekoli 
osebe, ki razpolaga s podatki, potrebnimi za izvajanje nalog iz pristojnosti agencije, če je 
to potrebno, pa lahko to osebo tudi zasliši,

2. od subjektov nadzora zahteva obstoječe posnetke telefonskih pogovorov, elektronske 
komunikacije ali druge zapise podatkovnih prenosov opredeljenih v 238. členu tega 
zakona, ki so potrebni za izvajanje nalog iz pristojnosti agencije, 

3. zahteva informacije od revizorjev borznoposredniških družb, borze, ponudnikov storitev 
poročanja podatkov in drugih nadzorovanih subjektov,

4. pooblasti revizorje ali izvedence za izvedbo podrobnega specializiranega pregleda ali 
preverjanja nadzorovanega subjekta,

5. opravi pregled poslovanja ali preiskavo na kraju samem oziroma na krajih, ki so 
stanovanjski prostori fizičnih oseb, določeni kot njihov sedež oziroma poslovni prostor,

6. vstopa v prostore pravnih oseb, da bi zasegla dokumente in druge podatke v katerikoli 
obliki, kadar obstaja utemeljen sum, da so lahko dokumenti in drugi podatki, povezani s 
predmetom pregleda poslovanja ali preiskave, pomembni za dokazovanje kršitev tega 
zakona, Uredbe 600/2014/EU, Uredbe 2016/1011/EU ali drugih predpisov,

7. od katerekoli osebe zahteva dokumentacijo o velikosti in namenu njenih pozicij ali 
izpostavljenosti v izvedenih finančnih instrumentih na blago ter o njenih sredstvih ali 
obveznostih na osnovnem trgu blaga,

8. zahteva, da katerakoli oseba sprejme ukrepe za zmanjšanje velikosti pozicije ali 
izpostavljenosti v izvedenih finančnih instrumentih na blago,

9. omeji, da katerakoli oseba sklene posel z izvedenim finančnim instrumentom na blago, z 
uvedbo omejitev na velikost pozicije, ki jo lahko ima ta oseba,
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10. odredi ukrepe, ki so potrebni, da osebe, ki morajo ravnati v skladu s tem zakonom ali 
predpisi, za nadzor nad katerimi je pristojna agencija, tako tudi ravnajo,

11. od telekomunikacijskih operaterjev zahteva zapise podatkovnih prenosov, če obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum, da je oseba kršila določbe tega zakona ali drugih predpisov, 
za nadzor nad katerimi je pristojna agencija, in je verjetno, da se bodo odkrili dokazi, ki 
so pomembni za postopek nadzora, ob upoštevanju predpisov, ki posebej urejajo tak 
ukrep,

12. začasno prepove oglaševanje ali prodajo finančnih instrumentov ali strukturiranih 
finančnih produktov, če so izpolnjeni pogoji iz 40. do 42. člena Uredbe 600/2014/EU ali 
če borznoposredniška družba ni izpolnila obveznosti iz 233. člena tega zakona,

13. začasno prepove borznoposredniški družbi članstvo ali udeležbo na mestih trgovanja,
14. zahteva začasno prenehanje vsakršnega ravnanja, ki je po njeni oceni v nasprotju s tem 

zakonom, Uredbo 600/2014/EU, Uredbo 2016/1011/EU ali drugimi predpisi,
15. izvede postopek in izreče globo, v skladu s tem zakonom za kršitev tega zakona, Uredbe 

600/2014/EU ali Uredbe 2016/1011/EU, ali za nesodelovanje v preiskavi ali pri pregledu 
poslovanja, ali v primeru neupoštevanja oziroma neizvršitve nadzornih zahtev agencije,

16. zahteva povrnitev finančne koristi, pridobljene na podlagi kršitve, in sicer v višini 
dodatnega dobička ali preprečene izgube, kadar ju je mogoče opredeliti,

17. zahteva začasno zamrznitev ali odvzem premoženja,
18. začasno prepove opravljanje poklicne dejavnosti oziroma odvzame ali začasno odvzame 

dovoljenje ali registracijo za opravljanje dejavnosti.

(9) Za ukrepa iz sedmega odstavka tega člena, 6. in 11. točke prejšnjega odstavka 
se smiselno uporablja 427. člen, za ukrepa iz 17. in 18. točke prejšnjega odstavka pa 
428. člen tega zakona. Pri smiselni uporabi 427. in 428. člena tega zakona se namesto 
sklicevanja na Uredbo 596/2014/EU uporabi sklicevanje na ta zakon, Uredbo 600/2014/EU 
ali Uredbo 2016/1011/EU.

(10) Za izpolnitev nalog pristojnega organa iz Uredbe 2016/1011/EU ima agencija 
tudi naslednja nadzorna pooblastila:
1. zahteva lahko informacije od katerekoli osebe, ki sodeluje pri zagotavljanju referenčne 

vrednosti in prispevanju podatkov zanjo, vključno od ponudnikov storitev, ki so jim bile 
funkcije, storitve ali dejavnosti pri zagotavljanju referenčnih vrednosti prenesene v 
zunanje izvajanje v skladu z Uredbo 2016/1011/EU, ter od njihovih naročnikov, po 
potrebi lahko te osebe tudi povabi na zaslišanje in jih zasliši, da bi pridobila informacije,

2. v zvezi z referenčnimi vrednostmi za blago lahko po potrebi zahteva informacije od 
prispevajočih oseb na povezanih promptnih trgih, v skladu s standardiziranimi oblikami in 
poročili o poslih, ter neposreden dostop do sistemov trgovanja,

3. sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je javnost pravilno obveščena o 
zagotavljanju referenčne vrednosti, vključno z zahtevo, da ustrezen upravljavec ali 
oseba, ki je objavila ali razširila podatke o referenčni vrednosti, ali oba objavita 
popravljeno izjavo o preteklih prispevkih k referenčni vrednosti ali številčne podatke o 
referenčni vrednosti.

(11) Vsi ukrepi in sankcije, ki jih izreče ali naloži agencija v zvezi s kršitvami tega 
zakona, Uredbe 600/2014/EU ali Uredbe 2016/1011/EU, morajo biti učinkoviti pri odpravi 
kršitev, odvračilni glede nadaljnjih kršitev ter sorazmerni vrsti in obsegu ugotovljene kršitve. 
Agencija pri odločanju glede vrste in obsega izrečenih ukrepov ali naloženih sankcij upošteva 
vse pomembne okoliščine.

(12) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se 277. in 278. člen ZBan-2 
uporabljata izključno za nadzor nad 5. in 6. poglavjem tega zakona.

(13) Agencija pri opravljanju nadzora iz prvega do tretjega odstavka tega člena 
osebne podatke obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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351. člen
(obveznost sodelovanja)

(1) Agencija med izvajanjem svojih nadzorstvenih pooblastil tesno sodeluje z 
drugimi, vključno sodnimi, organi v Republiki Sloveniji, in si z njimi izmenjuje informacije, 
povezane s preiskovanjem kaznivih dejanj, pregonom storilcev ali kazenskimi postopki, ki se 
začnejo zaradi kršitev tega zakona, Uredbe 600/2014/EU ali Uredbe 2016/1011/EU tako, da 
se z nadzornimi in preiskovalnimi aktivnostmi ter naloženimi ukrepi in sankcijami zagotovijo 
želeni rezultati tega zakona ali uredb.

(2) Agencija zagotavlja potrebne informacije drugim pristojnim organom v 
Republiki Sloveniji ter ESMA, da za namene tega zakona ter Uredbe 600/2014/EU in Uredbe 
2016/1011/EU izpolnijo svojo obveznost glede medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z 
ESMA.

(3) Agencija usklajuje ukrepe, da bi preprečila morebitno podvajanje in prekrivanje 
pri uporabi nadzornih in preiskovalnih pooblastil ter ukrepov in sankcij, vključno z denarnimi 
kaznimi, v Republiki Sloveniji in tudi v čezmejnih primerih.

(4) Agencija sodeluje z nadzornimi organi drugih držav članic, kadarkoli je to 
potrebno zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v 
skladu s 7., 8. in 11. poglavjem tega zakona, Uredbo 600/2014/EU in Uredbo 2016/1011/EU. 
Poleg pravil o sodelovanju z nadzornimi organi držav članic pri nadzoru nad poslovanjem 
borznoposredniških družb v skladu s 4. poglavjem tega zakona in predpisi drugih držav 
članic, sprejetih zaradi prenosa v pravni red Direktive 2013/36/EU, za katera se po prvem 
odstavku 347. člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe ZBan-2, se za sodelovanje 
agencije z nadzornimi organi držav članic uporabljajo tudi 352. do 356. člen tega zakona.

(5) Agencija lahko razkrije zaupne informacije osebam iz tretje države, ki imajo v 
tretji državi položaj pristojnega organa za nadzor subjektov finančnega sektorja ali finančnih 
trgov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. agencija ima sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju s pristojnim organom tretje 

države glede medsebojne izmenjave zaupnih informacij,
2. za pristojne organe tretje države se v tretji državi uporabljajo pravila o obveznosti 

varovanja zaupnih informacij z vsebino, določeno v 14. in 15. členu ZBan-2,
3. informacija, ki je premet razkritja osebi tretje države, je namenjena samo potrebam 

izvajanja nalog pristojnega organa.

(6) Agencija sme zaupne informacije, ki jih je pridobila od pristojnega organa 
druge države članice ali pri opravljanju pregleda poslovanja podružnice investicijskega 
podjetja države članice v skladu s tem zakonom, razkriti osebam iz prejšnjega odstavka 
samo s soglasjem pristojnega organa države članice od katerega je pridobila zaupne 
informacije.

(7) Za varovanje integritete finančnih trgov lahko agencija uporabi svoje 
pristojnosti za pridobivanje podatkov in informacij, ki jih organ iz petega odstavka tega člena 
potrebuje v svojih nadzornih postopkih.

(8) V nadzornih postopkih, za vodenje katerih je agencija pristojna na podlagi tega 
zakona oziroma drugega predpisa, se ne uporabljata 13. in 14. člen Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1).

357. člen
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(objava nadzornih ukrepov)

(1) Ne glede na druge določbe tega zakona agencija zaradi preprečevanja in 
odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 4., 7. do 9. poglavja tega zakona, Uredbe 
600/2014/EU, Uredbe 2016/1011/EU in drugih predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojna, 
javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla zaradi 
kršitev teh predpisov.

(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije na svoji 
spletni strani takoj, ko je oseba, na katero se ukrep ali sankcija nanaša, o kršitvi obveščena.

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

- naziv in sedež pravne osebe ali
- osebno ime in leto rojstva fizične osebe;

2. o kršitvi:
- opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev predpisov iz prvega odstavka tega člena,
- naravo ugotovljenih kršitev;

3. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva ali podan ugovor 
v skladu s tem zakonom, in odločitev o tem pravnem sredstvu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija odloči, da se informacije o 
identiteti kršitelja ne objavijo, če objava identitete kršitelja:
1. ni sorazmerna s težo kršitve ali
2. lahko ogrozi stabilnost finančnih trgov ali interese uspešne izvedbe predkazenskega ali 

kazenskega postopka.

(5) Za oceno ali je podan razlog iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki se nanaša na 
interese uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka, agencija, če je s 
predkazenskim ali kazenskim postopkom seznanjena, predhodno pridobi mnenje pristojnega 
državnega tožilca, ki agencijo pri oceni zavezuje.

(6) Če agencija ob izdaji odločbe oceni, da so v zvezi z objavo identitete kršitelja 
podani razlogi iz četrtega odstavka tega člena, hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrepe 
nadzora, odloči tudi, da se:
1. identiteta kršitelja ne objavi do prenehanja razlogov iz četrtega odstavka tega člena, ali
2. ukrep ali sankcija objavi brez identitete kršitelja, ali
3. ukrep ali sankcija ne objavi.

(7) Agencija ne objavi ukrepa ali sankcije iz 3. točke prejšnjega odstavka, če ne bi 
mogla v primeru iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka zagotoviti ustrezne stabilnosti finančnih 
trgov ali bi bila objava ukrepa ali sankcije nesorazmerna s težo kršitve. Agencija lahko v 
primeru razlogov iz prejšnjega odstavka odloči tudi, da se objava identitete kršitelja začasno 
zadrži, ter navede rok za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje objave v tem 
obdobju verjetno prenehali obstajati.

(8) Če agencija ob izdaji odločbe ne ugotovi razlogov iz četrtega odstavka tega 
člena, hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrepe nadzora, odloči tudi, da se identiteta 
kršitelja objavi, določi rok trajanja objave, upoštevajoč merila iz četrtega odstavka tega člena, 
in svojo odločitev ustrezno utemelji in kršitelja pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz 
četrtega 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.

(9) Podatki, ki so v skladu s tem členom javno objavljeni na spletni strani agencije, 
ostanejo objavljeni najmanj pet let po objavi. Podatki, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
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osebnih podatkov, veljajo za osebne, se obravnavajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

362. člen
(predpisi o borzi in borznem trgu)

Agencija predpiše:
1.      podrobnejše organizacijske zahteve za upravljanje borznega trga,
2.      podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo, zlasti 

glede:
-  predvidene tržne kapitalizacije delnic,
-  izjeme iz drugega odstavka 401. člena tega zakona,
-  ustrezne razpršitve imetništva delnic in
-  izjeme iz petega odstavka 402. člena tega zakona,

3.      način in vsebino obvestil in objav iz 399. in 406. člena tega zakona,
4.      način in vsebino obvestil iz 413. člena in prvega odstavka 415. člena tega zakona.

396. člen
(posebni pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu)

(1) Poleg splošnih pogojev, določenih v drugem odstavku 395. člena tega zakona, 
vrednostni papirji za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
1.      pravni položaj izdajatelja je glede njegove ustanovitve in njegove statusne ureditve v 

skladu s predpisi države njegovega sedeža,
2.      izdajatelj oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu je glede 

objave prospekta in drugih informacij izpolnil obveznosti, določene v 2. poglavju tega 
zakona,

3.      vrednostni papirji so prosto prenosljivi,
4.      vrednostni papirji so veljavno izdani in izpolnjeni so tudi pogoji za zanesljivo poravnavo 

poslov s temi vrednostnimi papirji.

(2) Pogoji iz 4. točke prvega odstavka tega člena so izpolnjeni:
1.      če ima izdajatelj sedež v Republiki Sloveniji: če so vrednostni papirji izdani kot 

nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register,
2.      v drugih primerih, če so:

-  potrdila o deponiranju teh vrednostnih papirjev izdana na način, določen v oddelku 11.5 
tega zakona, ali

-  vrednostni papirji izdani kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralnem 
depoju, ali kot tiskani vrednostni papirji, ki so v zbirni hrambi v centralnem depoju, in če 
so izpolnjeni pogoji za poravnavo borznih poslov s temi vrednostnimi papirji iz 
448. člena tega zakona.

426. člen
(preiskovalni in nadzorni ukrepi agencije)

(1) Agencija za dosego namena nadzora iz 424. člena tega zakona uporabi ukrepe 
iz drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU. Če ta zakon ne določa drugače, se 
ukrepi iz drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU izvedejo v skladu z zakonom, ki 
ureja inšpekcijski nadzor.

(2) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev določb Uredbe 596/2014/EU, 
navedenih v (a) točki prvega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU, oziroma da 
nadzorovani subjekt ne sodeluje ali neskladno ravna v preiskavi, pregledu poslovanja ali ne 
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upošteva agencije, kadar ta ravna v skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 
596/2014/EU, izreče ukrepe nadzora iz (a) do (g) točke drugega odstavka 30. člena Uredbe 
596/2014/EU in globe iz 540. člena tega zakona.

(3) Agencija pri določanju ukrepov nadzora in določanju višine glob upošteva vse 
ustrezne okoliščine kršitve tako, da se z izrečenimi ukrepi zagotovi učinkovita odprava kršitev 
in preprečijo nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev Uredbe 596/2014/EU. 
Agencija pri tem upošteva zlasti:
1. resnost in trajanje kršitve;
2. stopnjo odgovornosti osebe, odgovorne za kršitev;
3. finančno stanje osebe, odgovorne za kršitev, kot se ugotovi na primer na podlagi 

skupnega prometa pravne osebe ali letnih prihodkov fizične osebe;
4. obseg pridobljenega dobička ali preprečene izgube za osebo, odgovorno za kršitev, če 

ju je mogoče opredeliti;
5. raven sodelovanja osebe, odgovorne za kršitev, z agencijo, pri čemer agencija ne 

upošteva vprašanja potrebe po vrnitvi pridobljenega dobička ali preprečene izgube na 
podlagi kršitve;

6. prejšnje kršitve osebe, odgovorne za kršitev, in
7. ukrepe, ki jih je oseba, odgovorna za kršitev, sprejela, da ne bi kršitve ponovila.

428. člen
(začasna zamrznitev sredstev, odvzem premoženja, začasna prepoved izvajanja 

poklicne dejavnosti)

(1) Izvedbo nadzornih ukrepov iz (i) in (l) točke drugega odstavka 23. člena 
Uredbe 596/2014/EU odredi agencija v skladu s tem členom.

(2) Agencija odredi izvedbo nadzornih ukrepov iz (i) in (l) točke drugega odstavka 
23. člena Uredbe 596/2014/EU, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba, na 
katero se nanaša odredba agencije, kršila Uredbo 596/2014/EU tako, da je narava kršitve 
posebno huda zaradi višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti.

(3) Odredba agencije vsebuje:
1.      utemeljitev razlogov za izvedbo ukrepov,
2.      navedbo dejstev, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi sum,
3.      navedbo sredstev, ki naj se zamrznejo, ali dejavnosti, ki naj se prepove, in
4.      če agencija odredi začasno zamrznitev sredstev ali začasno prepoved izvajanja poklicne 

dejavnosti, rok, do kdaj velja zamrznitev ali prepoved.

(4) Agencija lahko v primeru ugotovljene kršitve Uredbe 596/2014/EU sodišču 
predlaga, da odredi odvzem predmetov ali premoženja, če so bili pridobljeni s kršitvijo 
Uredbe 596/2014/EU ali so bili uporabljeni pri kršitvi Uredbe 596/2014/EU. Predlog agencije 
in odredba sodišča vsebujeta smiselno enake podatke kot jih določa prejšnji odstavek.

437. člen
(predpis o poravnavi)

Agencija predpiše pogoje, ki jih izpolnjuje upravljavec poravnalnega sistema iz 
oddelka 13.4 tega zakona za prevzemanje položaja CNS in opravljanje drugih poslov, pri 
katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke, in sicer glede pravil poravnalnega 
sistema CNS, upravljanja s tveganji, upravljanja s sredstvi, organizacijskimi zahtevami in 
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učinkovitostjo poravnalnega sistema na način, da ti pogoji zagotavljajo varno poslovanje 
upravljavca poravnalnega sistema iz oddelka 13.4 tega zakona.

442. člen
(tarifa CDD)

(1) CDD oziroma drug centralni depozitar, ki opravlja storitve za izdajatelje delnic, 
inkorporirane po ZGD-1, s tarifo določi nadomestila:
1.      za odpiranje, zapiranje in vodenje računov ter za opravljanje vpisov v centralnem registru 

oziroma centralnem depoju,
2.      ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo njihovih 

vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja,
3.      za storitve v zvezi s prevzemi in
4.      za druge storitve, ki jih opravlja.

(2) Nadomestila iz prejšnjega odstavka so v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji 
in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne imetnike, izdajatelje, prevzemnike ali vrste 
vrednostnih papirjev.

(3) CDD oziroma drug centralni depozitar po objavi oziroma spremembi tarife 
agenciji nemudoma pošlje vsakokratno spremembo višine nadomestil iz prvega odstavka 
tega člena, skupaj z obrazložitvijo razlogov za spremembe. Če agencija oceni, da je treba v 
zvezi s spremembo tarife začeti postopek nadzora v zvezi s skladnostjo tarife CDD oziroma 
drugega centralnega depozitarja s prejšnjim odstavkom, agencija pridobi mnenje Banke 
Slovenije, CDD oziroma drug centralni depozitar pa zagotovi dokaze glede skladnosti tarife z 
zakonskimi zahtevami oziroma z razumnimi poslovnimi pogoji.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek CDD oziroma drug centralni depozitar, ko določa 
tarifo v zvezi z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so 
zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pred 
objavo oziroma spremembo tarife pridobi tudi soglasje ministra oziroma ministrice, pristojne 
za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za gospodarstvo). Minister, 
pristojen za gospodarstvo, lahko zavrne soglasje, če nadomestila niso v skladu s pogoji iz 
drugega odstavka tega člena. Če minister, pristojen za gospodarstvo, ne odloči o zahtevi za 
izdajo soglasja v 30 dneh od njenega prejema, se šteje, da je bilo soglasje izdano.

(5) CDD oziroma drug centralni depozitar odpravita kršitve in predložita poročilo o 
njihovi odpravi, kot jima je to naloženo z odredbo agencije, izdano zaradi neskladja tarife z 
drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.

448. člen
(upravljanje poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov)

(1) Borza lahko za zagotovitev poravnave borznih poslov izbere katerikoli 
poravnalni sistem, ki ga upravlja:
1.      borznoposredniška družba, banka ali druga pravna oseba s sedežem v Republiki 

Sloveniji, ki za upravljanje tega poravnalnega sistema dobi dovoljenje agencije, ali
2.      investicijsko podjetje, banka ali druga pravna oseba druge države članice, ki je na 

podlagi dovoljenja nadzornega organa te države članice upravičena upravljati tak 
poravnalni sistem.

(2) Za upravljavca poravnalnega sistema iz 1. točke prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo pododdelka 13.2.1 in 13.2.2, oddelek 13.3 tega zakona ter akti, sprejeti 
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na podlagi Uredbe 909/2014/EU glede dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema ter 
nadzora agencije in Banke Slovenije.

(3) Za poravnalni sistem, ki ga upravlja upravljavec iz prvega odstavka tega člena, 
se smiselno uporabljajo 39. do 41. člen Uredbe 909/2014/EU.

(4) Upravljavec poravnalnega sistema iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
lahko prevzema položaj CNS ali opravlja druge posle, pri katerih prevzema kreditno tveganje 
nasprotne stranke, če za opravljanje teh poslov pridobi dovoljenje agencije.

(5) Za izbiro upravljavca sistema iz prvega odstavka tega člena borza dobi 
dovoljenje agencije.

(6) Agencija lahko zavrne zahtevo za dovoljenje za izbiro poravnalnega sistema 
samo v enem od naslednjih primerov:
1.      če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 

tega člena,
2.      če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne zagotovi povezav in drugih pogojev za 

opravljanje poravnave borznih poslov v skladu z 39. do 41. členom Uredbe 909/2014/EU 
ali

3.      v drugih primerih, ko je to očitno potrebno za zagotovitev normalnega delovanja 
borznega trga.

(7) Za poravnalni sistem iz 2. točke prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja peti odstavek 320. člena tega zakona.

(8) V primeru izbire poravnalnega sistema, ki ga upravlja oseba iz prvega 
odstavka tega člena, poravnalno obdobje določi borza v pravilih borze.

(9) Agencija pred izdajo soglasja k pravilom borze iz prejšnjega odstavka oziroma 
njihovim spremembam na podlagi tretjega odstavka 385. člena tega zakona v zvezi z 
določbami iz prejšnjega odstavka predhodno pridobi mnenje Banke Slovenije.

(10) Agencija zavrne soglasje k pravilom borze ali spremembam pravil borze glede 
določb, ki se nanašajo na poravnalno obdobje, če:
1.      ne pridobi pozitivnega mnenja Banke Slovenije glede ustreznosti ureditve vodenja 

sistema poravnave vrednostnih papirjev,
2.      predlagana ureditev ne omogoča nemotenega in urejenega delovanja finančnih trgov ali
3.      s strani poravnalnega sistema niso izpolnjeni pogoji za zagotavljanje zanesljive, 

učinkovite in ekonomične poravnave borznih poslov.

450. člen
(član sistema jamstva in zajamčena terjatev vlagatelja)

(1) V sistem jamstva za terjatve vlagateljev po tem zakonu so,v skladu s pravili, ki 
jih izda agencija na podlagi 4. točke prvega odstavka 452. člena tega zakona, kot člani 
sistema jamstva vključeni:
- borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji in njene podružnice v 

državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v 
sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države,

- banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle in njene 
podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi 
vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje 
države,
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- podružnica investicijskega podjetja iz tretje države v Republiki Sloveniji, v skladu s 3. 
točko drugega odstavka 217. člena tega zakona,

- podružnica banke iz tretje države v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in 
posle, v skladu s 3. točko drugega odstavka 217. člena v povezavi s tretjim odstavkom 
60. člena tega zakona,

- družba za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja 
s finančnimi instrumenti in storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, in 
njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji 
državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi 
tretje države,

- upravljavec AIS s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c 
točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, ter njegove podružnice v državah članicah in 
tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za 
terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države.

(2) Član sistema jamstva po tem zakonu postane tudi druga oseba iz prvega do 
petega odstavka 59. člena tega zakona, ki ni oseba iz prejšnjega odstavka, in ki jo agencija 
vključi v sistem jamstva v skladu s pravili iz četrte točke prvega odstavka 452. člena tega 
zakona, ker:
- jo k temu zavezuje drug predpis ali
- zaprosi agencijo za vključitev v sistem jamstva na lastno pobudo, v skladu s tem 

zakonom.

(3) Terjatev vlagatelja po tem zakonu je skupno stanje vseh terjatev fizične ali 
pravne osebe do člana sistema jamstva na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih 
storitev in po slov iz 1., 2., 4., 6. in 7. točke prvega odstavka 11. člena tega zakona ali 
pomožnih investicijskih storitev iz 1. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona, pogodbe 
o opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 
150. člena ZISDU-3 ali pomožne investicijske storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih 
skladov iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, ter pogodbe o opravljanju 
storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS 
ali pomožne storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov iz 2.b točke prvega 
odstavka 163. člena ZUAIS ali pomožne storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi 
z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS. Za 
namene tega odstavka se kot terjatev vlagatelja ne upoštevajo izločitvene terjatve vlagatelja 
za izročitev finančnih instrumentov ali denarnih sredstev, za katere se vlagatelju v stečajnem 
postopku prizna izločitvena pravica.

(4) Terjatev vlagatelja po tem zakonu je, pod enakimi pogoji, tudi:
- terjatev vlagatelja, ki jo v okviru skrbniških storitev na podlagi zakona, do člana sistema 

jamstva uveljavlja določena pooblaščena oseba, pri čemer se ta terjatev v skladu z 
zakonom obravnava ločeno od drugih terjatev in sredstev pooblaščene osebe; če 
izvajalec skrbniških storitev članu sistema jamstva na njegovo zahtevo ne sporoči 
pravočasno podatkov o dejanskih vlagateljih v zvezi s skrbniškim računom, se skrbniški 
račun za namene tega poglavja zakona obravnava kot račun na prinosnika,

- – terjatev vlagatelja do člana sistema jamstva iz skupnega investicijskega posla, ki sta 
ga sklenili dve osebi ali več, kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali povezave 
podobne narave, ki ni pravna oseba. Ob odsotnosti drugih določb v pogodbi o skupnem 
investicijskem poslu, se vlagateljem priznajo terjatve v enakih deležih.

Ta odstavek se v skladu s 1. točko osmega odstavka tega člena ne uporablja v 
primeru terjatev kolektivnih naložbenih podjemov do člana sistema jamstva.
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(5) Upravičena terjatev vlagatelja po tem zakonu je stanje terjatve vlagatelja do 
istega člana sistema jamstva iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, zmanjšano za 
skupno stanje vseh obveznosti vlagatelja do tega člana sistema jamstva na podlagi poslov iz 
tretjega in četrtega odstavka tega člena, ne glede na število računov vlagatelja pri tem članu 
sistema jamstva, ali valuto. Upravičena terjatev vlagatelja se upošteva kot osnova pri 
izračunu zajamčene terjatve vlagatelja po tem zakonu.

(6) Zajamčena terjatev vlagatelja po tem zakonu je upravičena terjatev vlagatelja 
na dan začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva, do višine 22.000 eurov.

(7) Če je terjatev ali obveznost vlagatelja, ki se upošteva pri ugotavljanju 
upravičene terjatve vlagatelja iz petega odstavka tega člena, nominirana v valuti, ki ni euro, 
se ta terjatev oziroma obveznost pretvori v euro po deviznem tečaju, ki ga objavi Banka 
Slovenije na dan začetka stečajnega postopka.

(8) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se pri izračunu upravičenih 
terjatev po tem zakonu ne upoštevajo in med zajamčene terjatve po tem zakonu ne spadajo:
1. terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih 

član sistema jamstva obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v skladu z 247. in 248. členom tega zakona 

obravnava kot profesionalne stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za 

kaznivo dejanje pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora člana sistema jamstva ter njihovih ožjih 

družinskih članov,
5. terjatve delničarjev člana sistema jamstva, ki imajo najmanj 5 % delež v kapitalu 

investicijskega podjetja ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka 

in njihovih ožjih družinskih članov,
8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala člana sistema 

jamstva,
9. terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila 

sodijo med velike oziroma srednje družbe po ZGD-1.

(9) Član sistema jamstva obravnava račune iz četrtega odstavka tega člena v 
skladu s predpisom agencije iz 3. točke prvega odstavka 452. člena tega zakona.

(10) Član sistema jamstva vzpostavi in vodi evidence ter agenciji poroča v skladu 
s predpisom iz 5. točke prvega odstavka 452. člena tega zakona.

(11) V primeru stečaja člana sistema jamstva iz 2., 5. in 6. alineje prvega odstavka 
tega člena ali člana sistema jamstva iz drugega odstavka tega člena, ki ima sedež v 
Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljata tudi prvi stavek drugega odstavka ter tretji in 
četrti odstavek 191. člena, 192. in 193. člen tega zakona.

463. člen
(uporaba določb o postopku ter zbiranje oziroma obdelava podatkov)

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

(2) Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za postopek odločanja agencije 
uporablja ZUP.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek v postopku odločanja agencije ni mogoče 
zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.

(4) Postopka odločanja agencije se lahko udeleži le stranka postopka.

(5) Pravico do pregleda, prepisa in preslikave dokumentov zadeve ima poleg oseb 
iz 488.a člena ZTFI, ki lahko izvršujejo to pravico v obsegu iz navedene zakonske določbe, 
samo stranka postopka.

(6) Agencija za namene odločanja iz prvega odstavka tega člena zbira oziroma 
obdeluje tudi osebne podatke, ki so za to potrebni (na primer osebno ime, stalno, začasno 
prebivališče, datum, kraj in država rojstva, zaposlitev) in ki se nanašajo zlasti na naslednje 
fizične osebe:
1. člane uprav, nadzornih svetov, upravljalnih organov, višjih vodstev, poslovodje, 

likvidacijske upravitelje pravnih oseb, ki so subjekt nadzora;
2. delničarje in imetnike kvalificiranih deležev subjektov nadzora;
3. druge osebe, vložnike zahtev za izdajo dovoljenj agencije, oziroma osebe, ki so subjekt 

nadzora;
4. osebe, ki so zavezanke za poročanje agenciji, ali o katerih ji poročajo subjekti nadzora;
5. osebe, ki jim je agencija izrekla ukrep nadzora na podlagi tega zakona ali drugega 

predpisa;
6. osebe, v zvezi s katerimi je osebne podatke pridobila v okviru izmenjave informacij od 

drugih nadzornih organov Republike Slovenije, držav članic oziroma tretjih držav.

(7) Agencija hrani osebne podatke pet let od pridobitve, če zakon oziroma predpis 
ne določa drugačnega roka hrambe oziroma toliko časa, kolikor je treba za namene, za 
katere se osebni podatki obdelujejo.

479. člen
(nova dejstva in dokazi)

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov.

481. člen
(seja)

Sodišče odloča praviloma brez obravnave.

491. člen
(vročanje)

(1) Vročitve se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik 
posameznik, opravljajo z vročitvijo osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se 
najde na sedežu oziroma poslovnem prostoru.

(2) Vročitve se subjektu nadzora, ki je član uprave borznoposredniške družbe, 
opravljajo z vročitvijo borznoposredniški družbi. Šteje se, da je z vročitvijo borznoposredniški 
družbi opravljena tudi vročitev članom uprave.

(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, da je vročitev 
stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
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(4) Vročitve se subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma tretjega 
odstavka tega člena, opravljajo z vročitvijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri 
kateri je zaposlen.

493. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-2 o opravljanju nadzora)

(1) V drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi 
družbami, se smiselno uporabljajo 237., 241. do 243., 245. do 247., 249., 251. in 252. člen 
ZBan-2.

(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »subjekt nadzora«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija« in
3. pri prvem odstavku 249. člena ZBan-2 namesto besedila »kršitve predpisov iz drugega 

odstavka 9. člena tega zakona« uporablja besedilo »kršitve predpisov, v zvezi s 
spoštovanjem katerih se opravlja nadzor«.

(3) Pri smiselni uporabi 241. člena ZBan-2 vsaka stranka nosi svoje stroške 
postopka.

517. člen
(odločbe)

(1) Odločbe agencije postanejo izvršljive z njihovo dokončnostjo, če v drugem, 
tretjem in četrtem odstavku tega člena ni določeno drugače.

(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije 
člana uprave oseba, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje, preneha izpolnjevati pogoje za 
opravljanje funkcije člana uprave.

(3) Pravnomočne odločbe ali dele odločb agencije, ki se glasijo na izpolnitev 
denarne obveznosti, izvrši na predlog agencije v korist agencije organ, ki je pristojen za 
davčno izvršbo, po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo.

(4) Odredbe iz 428. č lena tega zakona postanejo izvrš l j ive z n j ihovo 
pravnomočnostjo.

(5) Za odločbe iz tega člena se štejejo odločbe iz prvega odstavka 472. člena tega 
zakona.

526. člen
(hujše kršitve 2. poglavja tega zakona)

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z 
globo od 80.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:
1. ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi

vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava prospekta 
obvezna (prvi odstavek 64. člena);

2. uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, ne da 
bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom 
in je objava prospekta obvezna (drugi odstavek 64. člena);
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3. objavi prospekt, ne da bi prej pridobila potrditev prospekta nadzornega organa matične 
države članice (prvi odstavek 65. člena);

4. so informacije v objavljenem prospektu nepravilne ali nepopolne (drugi odstavek 
76. člena);

5. objavi neveljaven prospekt (86. člen);
6. organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje vrednostnih papirjev v nasprotju s 

102. členom tega zakona;
7. ne objavi dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta, čeprav bi bilo to potrebno ali 

dodatka ne objavi tako, kot je bil objavljen prospekt (prvi, tretji in četrti odstavek 
103. člena);

8. objavi dodatek k prospektu, ne da bi prej pridobila potrditev agencije oziroma 
nadzornega organa druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja (drugi 
odstavek 103. člena);

9. ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih (108. člen).

(2) Z globo od 400 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v zvezi z vrednostnimi 
papirji tujega izdajatelja, se kaznuje pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 
110. člena tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in oseba, ki je dala 
pooblastilo temu podjetju.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je 
pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 
450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne 
osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 
do 30.000 eurov.

527. člen
(lažje kršitve 2. poglavja tega zakona)

(1) Z globo od 5.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z 
globo od 12.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:
1. agencije v roku treh delovnih dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve 

vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem iz 72., 
73. ali 74. člena tega zakona v skladu z 75. členom tega zakona;

2. v prospektu ne objavi končne ponudbene cene in količine vrednostnih papirjev oziroma 
ne ravna v skladu s prvim odstavkom 82. člena tega zakona ali če o tem ne obvesti 
agencije oziroma nadzornega organa druge države članice in objavi te informacije v 
skladu z drugim odstavkom 82. člena tega zakona;

3. dokončno oblikovan prospekt ne predloži agenciji in ga ne objavi v rokih iz drugega 
odstavka 96. člena tega zakona;
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4. če ne zagotovi dostopnosti prospekta tako, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 
97. člena tega zakona;

5. vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno ne pošlje oziroma izroči tiskanega izpisa 
prospekta, kadar je prospekt objavljen v elektronski obliki (100. člen);

6. agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s 114. členom tega zakona ali ji ne da 
informacij v skladu s 115. členom tega zakona.

(2) Z globo od 400 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali izdajatelja, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v zvezi z vrednostnimi 
papirji tujega izdajatelja, se kaznujejo pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 
110. člena tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in oseba, ki je dala 
pooblastilo temu podjetju.

532. člen
(druge hujše kršitve borznoposredniške družbe ali banke)

(1) Z globo o d  2 5 . 0 0 0  d o  2 5 0 . 0 0 0  e u r o v  s e  z a  p r e k r š e k  k a z n u j e  
borznoposredniška družba ali banka, z globo od 80.000 do 500.000 eurov pa 
borznoposredniška družba ali banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, če:
1. opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti iz prvega in drugega odstavka 176. člena

tega zakona (četrti odstavek 176. člena);
2. kreditira oziroma daje jamstva za nakup delnic v nasprotju s petim odstavkom 181. člena 

tega zakona;
3. ne obvesti agencije o spremembi deleža posameznega delničarja v skladu s 74. členom 

ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 182. člena tega zakona;
4. ne vzpostavi ali ne izvaja ustrezne politike izbora kandidatov za člane upravljalnega 

organa v skladu s prvim in drugim odstavkom 34. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom 
tega zakona;

5. določi število direktorskih funkcij, ki jih lahko sočasno opravlja posamezni član 
upravljalnega organa v drugih družbah in organizacijah hkrati z opravljanjem funkcije 
člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe v nasprotju s 36. členom ZBan-2 
v zvezi s prvim in drugim odstavkom 185. člena tega zakona;

6. uprava borznoposredniške družbe nima vsaj dveh članov uprave, ki borznoposredniško 
družbo skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu (prvi odstavek 37. člena 
ZBan-2 v povezavi s prvim odstavkom 185. člena tega zakona);

7. je omogočila, da ena ali več oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom, 
opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta borznoposredniške družbe 
(38. člen, prvi in drugi odstavek 39. člena ter 53. člen ZBan-2 v povezavi s 185. členom 
tega zakona);

8. v petih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju ali razrešitvi člana nadzornega sveta ali 
člana uprave o tem ne obvesti agencije in ji ne predloži informacij, ki so potrebne za 
presojo ustreznosti člana nadzornega sveta ali člana uprave (osmi odstavek 185. člena);

9. v likvidaciji opravlja posle v nasprotju z omejitvijo iz 82. člena ZBan-2 v zvezi s prvim 
odstavkom 187. člena tega zakona;
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10. na ozemlju Republike Slovenije opravlja investicijske storitve in posle ali pomožne 
investicijske storitve, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje agencije 
(prvi odstavek 194. člena);

11. po prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov sklepa nove 
posle v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 201. člena tega zakona;

12. o nameri ustanovitve podružnice borznoposredniške družbe v državi članici oziroma 
nameri poslovati prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov s sedežem v drugi državi 
članici, kjer nima ustanovljene podružnice, ne obvesti agencije ali obvestilo ni v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 203. člena tega zakona;

13. začne opravljati posle prek podružnice v državi članici v nasprotju z 205. členom tega 
zakona;

14. g lede podružnice v  držav i  č lan ic i  oz i roma v pr imeru uporabe odv isnega 
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici ne obvesti agencije en 
mesec pred izvedbo nameravane spremembe v nasprotju s prvim odstavkom 206. člena 
tega zakona;

15. posluje v drugi državi članici prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov s sedežem v 
Republiki Sloveniji in agenciji ni sporočila podatkov o teh zastopnikih v skladu s prvim 
odstavkom 207. člena tega zakona;

16. v roku in na način iz petega odstavka 207. člena tega zakona ne obvesti agencije o vsaki 
spremembi podatkov glede neposrednega opravljanja investicijskih storitev in poslov v 
državi članici;

17. ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila 
dovoljenje agencije (drugi odstavek 209. člena);

18. začne neposredno opravljati investicijske storitve in posle ali pomožne investicijske 
storitve v državi članici ali tretji državi, ne da bi o tem obvestila agencijo (prvi odstavek 
207. člena oziroma drugi odstavek 210. člena);

19. ni vzpostavila ureditve notranjega upravljanja v skladu s 128. členom ZBan-2 v zvezi s 
prvim odstavkom 226. člena tega zakona ali ne zagotavlja ustreznega notranjega 
kapitala v skladu s 131. členom ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 226. člena tega 
zakona;

20. ne organizira službe notranje revizije v skladu s 141. do 145. členi ZBan-2 v zvezi s 
prvim odstavkom 226. člena tega zakona;

21. ne sporoča informacij o količniku finančnega vzvoda in o stabilnem financiranju v skladu 
s 177. členom ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 226. člena tega zakona;

22. ne poroča agenciji v skladu s prvim odstavkom 205. člena ZBan-2 v zvezi s prvim 
odstavkom 226. člena tega zakona ali če ne poroča agenciji v skladu z 241. členom 
ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona;

23. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke ali 
sestavlja računovodska poročila v nasprotju z drugim odstavkom 86. člena ZBan-2 v 
zvezi s prvim odstavkom 230. člena tega zakona;

24. ne poroča finančnih informacij glede računovodskih izkazov v skladu s tretjim odstavkom 
87. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 230. člena tega zakona;

25. ne predloži letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila, revizorjevega poročila ali 
dodatnega revizorjevega poročila v skladu z 89. členom ZBan-2 v zvezi s prvim 
odstavkom 230. člena tega zakona;

26. v rokih iz prvega oziroma tretjega odstavka 92. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 
230. člena tega zakona na svojih javnih spletnih straneh ne objavi letnega poročila 
oziroma konsolidiranega letnega poročila ali revizorjevega poročila o revidiranju letnega 
poročila iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1;

27. ne 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 objavi 
(četrti odstavek 92. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 230. člena tega zakona);

28. glede razkritja dodatnih informacij ne ravna v skladu z 231. členom tega zakona;
29. ni vzpostavila in uresničevala ustrezne politike in postopkov pravilnega poslovanja v 

skladu z 232. členom tega zakona;
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30. po pridobitvi dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ne izpolnjuje 
katerega od pogojev, ki so potrebni za pridobitev tega dovoljenja (tretji odstavek 
232. člena);

31. ni vzpostavila in uresničevala ustreznih ukrepov za ugotavljanje in preprečevanje 
nasprotij interesov v skladu s prvim in drugim odstavkom 233. člena tega zakona;

32. ni izpolnjevala obveznosti in vzpostavila ter uresničevala postopkov potrjevanja finančnih 
instrumentov, ki jih ponuja svojim strankam, v skladu s petim do devetim odstavkom 
233. člena tega zakona;

33. ne opravi vseh razumnih ukrepov za zagotovitev neprekinjenega in rednega opravljanja 
investicijskih storitev in poslov v skladu z 234. členom tega zakona;

34. prenese poslovne procese na drugo osebo v nasprotju z 235. členom tega zakona;
35. ne vzpostavi in vzdržuje sistemov notranjih kontrol, postopkov ugotavljanja, merjenja 

oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj in ukrepov za nadzor in 
varovanje informacijskih sistemov za obdelavo podatkov (prvi odstavek 236. člena);

36. ne vzpostavi in vzdržuje zanesljivih varnostnih mehanizmov, ki zagotavljajo varnost in 
preverjanje prenosa informacij, zmanjšujejo tveganje spreminjanja in izgube informacij, 
preprečujejo nepooblaščen dostop do informacij in odtekanje informacij ali ne 
zagotavljajo zaupnosti informacij v skladu z drugim odstavkom 236. člena tega zakona;

37. ne vodi in hrani evidenc, poslovnih knjig in druge dokumentacije v skladu s prvim in 
drugim odstavkom 237. člena tega zakona;

38. ne vodi in ne hrani elektronske komunikacije in telefonskih pogovorov v skladu s prvim, 
drugim, tretjim in osmim odstavkom 238. člena tega zakona;

39. ne zagotovi, da osebe, ki zanjo izvajajo investicijske storitve in posle ne prejemajo, 
pošiljajo ali ustvarjajo telefonskih pogovorov in druge elektronske komunikacije z lastno 
opremo, ki borznoposredniški družbi ne omogoča beleženja ali shranjevanja v skladu s 
sedmim odstavkom 238. člena tega zakona;

40. ni vzpostavila učinkovitih sistemov in nadzora ter ni izpolnjevala obveznosti v zvezi z 
algoritemskim trgovanjem, neposrednim elektronskim dostopom in opravljanjem 
poravnalnih storitev za druge osebe v skladu z 242., 243. in 244. členom tega zakona;

41. kot borznoposredniška družba prejemnica naročila ni opravila storitev ali posla v skladu 
z oddelkom 7.2 tega zakona (peti odstavek 260. člena);

42. pred izvršitvijo naročila za družbo iz četrtega odstavka 276. člena tega zakona ne pridobi 
izrecnega soglasja te družbe, da jo borznoposredniška družba obravnava kot primerno 
nasprotno stranko (peti odstavek 276. člena);

43. pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev za 
primerno nasprotno stranko ne ravna vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno 
skrbnostjo ter jim ne daje informacij, ki so poštene, jasne in niso zavajajoče, pri čemer 
ne upošteva značilnosti primerne nasprotne stranke in njenih poslov (sedmi odstavek 
276. člena);

44. ne zagotovi, da odvisni borznoposredniški zastopnik takoj, ko vzpostavi stik oziroma 
pred začetkom poslovanja s stranko oziroma morebitno stranko tej razkrije, da nastopa 
kot odvisni borznoposredniški zastopnik ali razkrije borznoposredniško družbo, ki jo 
zastopa v skladu s tretjim odstavkom 279. člena tega zakona;

45. pooblasti osebo, ki opravlja storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika, čeprav 
ni vpisana v register zastopnikov iz 278. člena tega zakona ali v javni register odvisnih 
borznoposredniških zastopnikov druge države članice (prvi odstavek 280. člena);

46. ne nadzoruje dejanj iz prvega odstavka 279. člena tega zakona, ki jih v njenem imenu 
opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik ali ne opravi vseh ukrepov, potrebnih za 
zagotovitev, da ta zastopnik pri opravljanju teh dejanj ravna v skladu s predpisi iz 1. 
točke prvega odstavka 232. člena tega zakona (drugi odstavek 280. člena);

47. ne opravi vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev, da drugi posli, ki jih opravlja odvisni 
borznoposredniški zastopnik in za katere se ne uporabljajo določbe tega zakona o 
investicijskih storitvah in poslih oziroma pomožnih investicijskih storitvah, nimajo 
negativnega vpliva na opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki jih odvisni 
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borznoposredniški zastopnik opravlja za to borznoposredniško družbo (tretji odstavek 
280. člena);

48. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov po 311. členu tega zakona;
49. trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ali emisijskimi kuponi ali njihovimi 

izvedenimi finančnimi instrumenti izven mesta trgovanja in agenciji ne poroča v skladu s 
tretjim odstavkom 332. člena tega zakona;

50. pooblaščeni osebi agencije ne omogoči pregleda ali ovira izvajanje njegovih nalog in 
pooblastil na način, določen v 242., 245., 246., 247. in 248. členu ZBan-2 v zvezi s 
347. členom tega zakona;

51. pridobi dovoljenje ali soglasje, ki je določeno s tem zakonom ali Uredbo 575/2013/EU, z 
navajanjem neresničnih podatkov ali na podlagi drugega zavajajočega ravnanja 
(347. člen);

52. ne vzpostavi ustreznih postopkov upravljanja s tveganji oziroma notranjih kontrolnih 
mehanizmov, vključno z ustreznim poročanjem in računovodskimi postopki, z namenom 
ugotavljanja, merjenja, spremljanja in nadzora poslov s svojim nadrejenim mešanim 
poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami v skladu z drugim odstavkom 
304. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona;

53. ne ravna v skladu z odredbo iz 253. in 258. člena ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 
347. člena tega zakona;

54. posebnemu pooblaščencu iz 259. člena ZBan-2 ne omogoči ali ga ovira pri izvajanju 
njegovih nalog in pooblastil v skladu z 259. in 261. členom ZBan-2 v zvezi s tretjim 
odstavkom 347. člena tega zakona:

55. ne razpolaga z likvidnimi sredstvi v skladu s 412. Členom Uredbe 575/2013/EU;
56. doseže izpostavljenost, ki presega omejitve iz 395. člena Uredbe 575/2013/EU;
57. je izpostavljena kreditnemu tveganju pozicije v listinjenju, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz 

405. člena Uredbe 575/2013/EU;
58. ne razkrije informacij v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 431. člena ali prvim 

odstavkom 451. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne 
informacije.

(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje 
borznoposredniška družba ali banka, z globo od 80.000 do 500.000 eurov pa 
borznoposredniška družba ali banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, če agenciji:
1. ne sporoča informacij glede izpolnjevanja kapitalskih zahtev iz 92. člena Uredbe 

575/2013/EU v skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma 
zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije oziroma ne sporoča finančnih informacij 
v skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe 575/2013/EU;

2. ne sporoča informacij v skladu s 101. členom Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja 
nepopolne ali nepravilne informacije;

3. ne sporoča informacij o veliki izpostavljenosti v skladu s prvim odstavkom 394. člena 
Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije;

4. ne sporoča informacij o likvidnosti in stabilnem financiranju v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 415. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne 
informacije;

5. ne sporoča informacij o količniku finančnega vzvoda v skladu s prvim odstavkom 
430. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavl ja nepopolne ali nepravilne 
informacije;

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se borznoposredniška družba ali banka kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov ali 10 % skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive 

računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega 



          

116

prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne 
bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji 
znesek, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, 
kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.

(4) Član uprave borznoposredniške družbe ali banke, ki stori prekršek iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 do 
10.000 eurov.

(5) Član nadzornega sveta borznoposredniške družbe ali banke, ki stori prekršek 
iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 
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, se član uprave ali nadzornega sveta borznoposredniške družbe ali banke 
kaznuje z globo do višine 5.000.000 eurov.

(6) Odgovorna oseba borznoposredniške družbe ali banke, ki ni član uprave ali 
nadzornega sveta, se za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z globo 
od 800 do 10.000 eurov. Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno 
huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske 
koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se 
odgovorna oseba borznoposredniške družbe ali banke kaznuje z globo od 2.500 do 
30.000 eurov.

539. člen
(kršitve 11. poglavja tega zakona)

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borza, če:
1. vsaj enkrat letno brezplačno ne objavi podatkov o kakovosti izvršitve poslov na borznem 

trgu v skladu s sedmim odstavkom 267. člena tega zakona;
2. ne zagotovi nadzora upravljanja pozicij vsaj z ukrepi, določenimi v prvem odstavku 

331. člena tega zakona;
3. agenciji ne sporoči podrobnih informacij o nadzoru upravljanja pozicij, ki ga izvaja v 

skladu s tretjim odstavkom 331. člena tega zakona;
4. glede poročanja pozicij za izvedene finančne instrumente na blago ali emisijske kupone 

ali njihove izvedene finančne instrumente ne ravna v skladu s prvim, šestim in sedmim 
odstavkom 332. člena tega zakona;

5. ne razvrsti oseb, ki imajo pozicije v izvedenih finančnih instrumentih na blago ali 
emisijskih kuponih ali njihovih izvedenih finančnih instrumentih v skladu s petim 
odstavkom 332. člena tega zakona;

6. borznoposredniški družbi, kateri je z odredbo agencije začasno prepovedano opravljanje 
investicijskih storitev in poslov, ne onemogoči uresničevanja pravic člana (četrti odstavek 
348. člena);

7. brez dovoljenja agencije za upravljanje borznega trga upravlja borzni trg (prvi odstavek 
359. in 387. člena);

8. brez dovoljenja agencije za upravljanje MTF ali OTF upravlja MTF ali OTF (drugi 
odstavek 387. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 365. člena);

9. ne obvesti agencije o vsaki pridobitvi ali spremembi kvalificiranega deleža posameznega 
delničarja, razen če je ta na zahtevo imetnika tega deleža že izdala ustrezno dovoljenje 
(tretji odstavek 368. člena);
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10. na svojih javnih spletnih straneh ne objavi vseh imetnikov kvalificiranih deležev s podatki 
o višini teh deležev in vsake spremembe imetnika kvalificiranega deleža, ki lahko glede 
na višino tega deleža izvaja pomembnejši vpliv na upravljanje borze (četrti odstavek 
368. člena);

11. ne vzpostavi ali ne izvaja ustrezne politike izbora kandidatov za člane organa vodenja in 
organa nadzora v skladu s prvim in drugim odstavkom 34. člena ZBan-2 v zvezi s 
370. členom tega zakona;

12. glede določanja števila direktorskih funkcij, ki jih lahko sočasno opravlja posamezni član 
organa vodenja in organa nadzora v drugih družbah in organizacijah hkrati z 
opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali organa nadzora borze, ravna v nasprotju 
s 36. členom ZBan-2 v zvezi s prvim in drugim odstavkom 370. člena tega zakona;

13. ni zagotovila, da nadzorni svet borze imenuje komisiji v skladu s 49. členom ZBan-2 ali 
delovanje teh komisij ni v skladu z 50., 51. ali 52. členom ZBan-2 v zvezi s prvim in 
drugim odstavkom 370. člena tega zakona;

14. v petih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju ali razrešitvi člana uprave ali člana 
nadzornega sveta o tem ne obvesti agencije in ji ne predloži informacij, ki so potrebne za 
presojo ustreznosti tega člana (šesti odstavek 370. člena);

15. ne vzpostavi ali ne uresničuje ustreznih ukrepov za ugotavljanje in preprečevanje 
nasprotij interesov v skladu s 372. členom tega zakona;

16. ne vzpostavi in uresničuje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja v skladu s 
373. členom tega zakona;

17. na borznem trgu, ki ga upravlja, izvršuje naročila strank v breme lastnega kapitala ali 
uporablja tehniko trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo v nasprotju s tretjim 
odstavkom 373. člena tega zakona;

18. z vzdrževalci trga nima urejenih razmerij v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
374. člena tega zakona;

19. agencije ne obvesti o vsebini dogovorov iz prvega odstavka 374. člena tega zakona in ji 
na podlagi njene zahteve ne predloži natančnejših informacij, ki so potrebne za 
ugotavljanje skladnosti borze s prvim do tretjetjim odstavkom 374. člena tega zakona 
(četrti odstavek 374. člena);

20. ne zagotovi učinkovitih sistemov in postopkov, ki zavračajo naročila, ki presegajo vnaprej 
določene količinske in cenovne prage ali so očitno napačna (prvi odstavek 375. člena);

21. začasno ne ustavi ali omeji trgovanja na borznem trgu, v primeru precejšnjega nihanja 
cen finančnega instrumenta na tem ali podobnem trgu v kratkem časovnem obdobju 
(drugi odstavek 375. člena);

22. parametri za začasno ustavitev trgovanja niso primerni likvidnosti različnih vrst finančnih 
instrumentov, značilnosti tržnega modela ali vrstam uporabnikov ali ne zagotavljajo 
preprečevanja resnih motenj urejenega trgovanja (tretji odstavek 375. člena);

23. agenciji ne predloži parametrov za začasno ustavitev trgovanja ali ji ne sporoči vsake 
pomembne spremembe teh (četrti odstavek 375. člena);

24. je borzni trg glede likvidnosti posameznega finančnega instrumenta pomemben za ta 
instrument in borza ne vzpostavi sistema obveščanja v skladu s šestim odstavkom 
375. člena tega zakona;

25. ne zagotovi učinkovitih sistemov in postopkov, ki zagotavljajo, da algoritemski trgovalni 
sistemi ne ustvarjajo neurejenega trgovanja ali k temu prispevajo, in da ustrezno 
upravljajo z oteženimi trgovalnimi pogoji, ki izhajajo iz algoritemskega trgovanja v skladu 
s prvim odstavkom 376. člena tega zakona;

26. dovoli neposreden elektronski dostop do borznega trga v nasprotju s tretjim odstavkom 
376. člena tega zakona;

27. ne vzpostavi primernih standardov glede nadzora tveganj in pragov trgovanja glede 
neposrednega elektronskega dostopa v skladu s četrtim odstavkom 376. členom tega 
zakona;

28. pravila, ki se nanašajo na storitve kolokacije, niso transparentna, poštena in so 
diskriminatorna (šesti odstavek 376. člena);
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29. ne opredeli naročil, ustvarjenih z algoritemskim trgovanjem, v skladu s sedmim 
odstavkom 376. člena tega zakona;

30. agenciji brezplačno ne zagotovi vseh trgovalnih podatkov, ki jih agencija potrebuje za 
opravljanje nadzora (osmi odstavek 376. člena);

31. ne sprejme sistema korakov kotacije za delnice, potrdila o deponiranju vrednostnih 
papirjev, ETF, certifikate in druge podobne finančne instrumente v skladu z delegiranim 
aktom Evropske komisije, izdanim na podlagi tretjega in četrtega odstavka 49. člena 
Direktive 2014/65/EU (prvi odstavek 377. člena);

32. ne zagotovi uskladitve poslovnih ur med borzo in člani ali udeleženci v skladu s 
378. členom tega zakona;

33. ne določi načrta ukrepov upravljanja s tveganji v skladu s 380. členom tega zakona;
34. ne oblikuje in izvaja politik in procesov za ocenjevanje in upravljanje z operativnimi 

tveganji v skladu z drugim in tretjim odstavkom 381. člena tega zakona;
35. ne izdela kriznega načrta ali načrta neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja ustrezne 

pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno 
omejijo izgube borze zaradi teh motenj (prvi odstavek 382. člena);

36. ne zagotovi učinkovitih sistemov in postopkov, ki zagotavljajo odpornost trgovalnega 
sistema v skladu z drugim odstavkom 382. člena tega zakona;

37. sporoči zaupne podatke o posameznem izdajatelju, članu ali o drugi osebi tretjim 
osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe 
(384. člen);

38. ne sprejme pravil in izvedbenih postopkov v skladu s 385. členom tega zakona;
39. nadomestila, določena s tarifo borze, niso v skladu z drugim odstavkom 386. člena tega 

zakona;
40. ne zagotovi ustreznega kapitala, ki omogoča normalno delovanje borze (prvi odstavek 

383. člena);
41. agenciji ne zagotovi vseh informacij, ki jih je potrebno priložiti zahtevi za izdajo 

dovoljenja za upravljanje borznega trga v skladu s prvim odstavkom 388. člena tega 
zakona;

42. ne obvesti agencije o nameri vzpostavitve sistema za dostop do borznega trga v drugi 
državi članici v skladu s 393. členom tega zakona;

43. pravila borze ne določajo jasnih in preglednih pravil o uvrstitvi finančnih instrumentov v 
trgovanje na borznem trg ali če pravila ne zagotavljajo, da se v trgovanje na borznem 
trgu lahko uvrstijo samo finančni instrumenti, katerih lastnosti omogočajo, da se z njimi 
trguje pošteno, urejeno in učinkovito (prvi in drugi odstavek 395. člena);

44. ureditev v pravilih borze glede izvedenih finančnih instrumentov ne zagotavlja, da se v 
trgovanje uvrstijo samo tisti izvedeni finančni instrumenti, katerih vsebina omogoča 
pregledno določanje cene in učinkovite pogoje poravnave v skladu s tretjim odstavkom 
395. člena tega zakona;

45. glede uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu ne ravna v skladu s 
tretjim odstavkom 397. člena tega zakona;

46. v zvezi z vrednostnimi papirji, uvrščenimi v trgovanje na borznem trgu, ne vzpostavi ali 
ne uresničuje učinkovitih ukrepov za redno preverjanje, ali izdajatelji izpolnjujejo 
obveznosti glede objave nadzorovanih informacij, določene v 3. poglavju tega zakona in 
17. členom Uredbe 596/2014/EU, ali ukrepov, ki so potrebni za redno preverjanje 
izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu (tretji odstavek 
398. člena);

47. svojih članov tekoče ne seznanja z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih 
je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem tega zakona in 17. členom Uredbe 
596/2014/EU (četrti odstavek 398. člena);

48. začasno ne ustavi trgovanja s finančnim instrumentom ali ne umakne finančnega 
instrumenta iz trgovanja na borznem trgu, če ta finančni instrument ne izpolnjuje več 
zahtev za trgovanje v takšnem sistemu oziroma ne ustavi ali umakne izvedenih finančnih 
instrumentov iz 4. do 10. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, ki se nanašajo 
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na finančni instrument, ki je predmet ustavitve ali umika iz trgovanja v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom 403. člena in drugim in tretjim odstavkom 404. člena tega zakona;

49. glede dostopa do borznega trga ravna v nasprotju s 410. členom tega zakona;
50. kot borzne člane pripozna osebe, ki niso osebe iz 411. člena tega zakona;
51. ne vzpostavi in uresničuje učinkovitih ukrepov in postopkov, vključno s potrebnimi 

sredstvi, za redno spremljanje, ali borzni člani izpolnjujejo obveznosti, določene s pravili 
in navodili borze v skladu s prvim odstavkom 414. člena tega zakona;

52. ne spremlja posredovanih naročil, vključno s preklicanimi, in izvršenih poslov, ki jih na 
borznem trgu sklepajo njeni člani v skladu z drugim odstavkom 414. člena tega zakona;

53. ne obvešča agencije o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah 
in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga, ali motenj v sistemu v zvezi 
s posameznim finančnim instrumentom v skladu s prvim odstavkom 415. člena tega 
zakona;

54. brez nepotrebnega odlašanja na zahtevo agencije ali drugega organa Republike 
Slovenije ali druge države članice, ki je pristojen za preiskavo in pregon prepovedanih 
ravnanj zlorabe trga, ne predloži vseh informacije in zagotovi druge pomoči v zvezi s 
preiskavo in pregonom prepovedanih dejanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na 
borznem trgu ali prek informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu (tretji 
odstavek 415. člena);

55. ureditev borznega trgovanja v pravilih borze ne vključujejo pravil, ki omogočajo pošteno 
in urejeno trgovanje in ki določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov ter 
pravil, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij (šesti odstavek 
416. člena);

56. ne zagotovi pogojev za učinkovit in pravočasen zaključek borznih poslov (417. člen);
57. je pridobila dovoljenje za upravljanje borznega trga z navajanjem neresničnih podatkov 

ali na podlagi drugega zavajajočega ravnanja (prvi odstavek 264. člena ZBan-2 v zvezi s 
420. členom);

58. ne ravna v skladu z zahtevo agencije o začasni ustavitvi ali trajnem umiku finančnega ali 
izvedenega finančnega instrumenta iz trgovanja v svojem sistemu v skladu s četrtim in 
šestim odstavkom 422. člena tega zakona;

59. borznemu članu na njegovo zahtevo ne omogoči, da poravnavo svojih obveznosti na 
podlagi borznih poslov opravlja prek drugega poravnalnega sistema države članice od 
tistega, ki ga je izbrala borza (prvi odstavek 449. člena).

(2) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega odstavka posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se borza kaznuje z 
globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov ali 10 % skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive 

računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega 
prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne 
bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji 
znesek, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, 
kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.

(3) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave iz prvega ali drugega odstavka 
45. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 370. člena tega zakona, in je zato podana 
kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 do 
10.000 eurov.

(4) Član nadzornega sveta borznoposredniške družbe, ki krši dolžnosti člana 
nadzornega sveta borznoposredniške družbe iz prvega odstavka 55. člena ZBan-2 v zvezi s 
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prvim odstavkom 370. člena tega zakona in je zato podana kršitev iz prvega odstavka tega 
člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 do 10.000 eurov.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena 
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se član uprave ali nadzornega sveta kaznuje z globo do višine 5.000.000 
eurov.

(6) Odgovorna oseba borze, ki ni član uprave ali nadzornega sveta, se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 800 do 10.000 eurov. Če je narava 
storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode 
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa 
oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna oseba borze kaznuje z globo od 
2.500 do 30.000 eurov.

(7) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje član uprave borze, ki:
1. ne zagotovi, da borza posluje v skladu s pravili iz prvega in drugega odstavka 45. člena 

ZBan-2 v zvezi s 370. členom tega zakona;
2. ne zagotovi, da ima komisija za imenovanje zadostne kadrovske in finančne vire za 

izvajanje svojih nalog, vključno z možnostjo uporabe zunanjih svetovalcev (šesti 
odstavek 49. člena ZBan-2 v zvezi s 370. členom tega zakona);

3. ne zagotovi, da borza posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji v skladu z drugim 
odstavkom 379. člena tega zakona.

(8) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje član nadzornega sveta 
borze, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti iz prvega odstavka 55. člena ZBan-2 v zvezi s 
370. členom tega zakona.

545. člen
(druge kršitve)

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z 
globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:
1. kot samostojno storitev opravlja pomožno investicijsko storitev iz 1. točke prvega 

odstavka 19. člena tega zakona in ni oseba iz šestega odstavka 59. člena tega zakona;
2. opravlja investicijske storitve in posle in ni oseba iz prvega do četrtega odstavka 

59. člena ali iz 62. člena tega zakona;
3. uporablja firmo, ki je v nasprotju s šestim odstavkom 176. člena tega zakona;
4. pridobi delnice borznoposredniške družbe, borze ali CDD v nasprotju s 60. in 70. členom 

ZBan-2 v zvezi s 182. in 368. členom tega zakona;
5. daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz devetnajstega odstavka 251. člena 

tega zakona;
6. opravlja storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika, čeprav ni vpisana v 

register odvisnih borznoposredniških zastopnikov v skladu s prvim odstavkom 278. člena 
tega zakona;

7. kot član ali udeleženec mesta trgovanja v Republiki Sloveniji vsakodnevno upravljavcem 
teh mest trgovanja ne poroča o podrobnostih svojih pozicij, ki jih ima na podlagi pogodb 
s katerimi se trguje na teh mestih trgovanja, kot tudi pozicij svojih strank in strank teh 
strank vse do zadnje stranke (četrti odstavek 332. člena);

8. opravlja storitev poročanja podatkov in ni oseba iz prvega odstavka 333. člena tega 
zakona ali upravljavec mesta trgovanja iz drugega odstavka 333. člena tega zakona;

9. oseba iz 345. člena tega zakona agenciji ne poroča v skladu z 241. členom ZBan-2 v 
zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona ali ne predloži poročila iz tretjega 
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odstavka 313. člena ZBan-2 v zvezi s 345. členom tega zakona, v katerem opiše ukrepe 
v zvezi s prenehanjem opravljanja investicijskih storitev in poslov ali pomožnih 
investicijskih storitev ali dajanja ali objavljanja informacij ali tržnih sporočil;

10. upravlja borzni trg in ni borza (drugi odstavek 359. člena);
11. oseba iz 345. člena tega zakona ali oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 

493. člena tega zakona, agenciji ne pošlje poročil in informacij v skladu z 241. členom 
ZBan-2 v zvezi s 493. členom tega zakona.

(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je 
pravna oseba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo od 41.000 do 
450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne 
osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 
do 30.000 eurov.

(6) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetnik, notar ali 
odvetniška družba, ki vodi nematerializirane vrednostne papirje stranke na fiduciarnem 
računu v nasprotju z desetim odstavkom 296. člena tega zakona.

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

/ 

VI. PRILOGE 

/
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