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ZAKON  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV 

 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA 
 
1.1. Ocena stanja 
 
11. 8. 2007 je začel veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – 
popr.; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), ki je v slovenski pravni red med drugim prenesel: 

 Direktivo 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; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES), 

 Direktivo 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z 
notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L št. 96 z dne 12. 4. 2003, str. 
16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/6/ES), 

 Direktivo 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), 

 Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z 
dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/39/ES), 

 Direktivo 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 spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z dne 
31. 12. 2004, str. 38; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES), ter 

 direktivi o kapitalskih zahtevah in upravljanju tveganj, in sicer Direktivo 2006/48/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2006/48/ES) in Direktivo 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
junija o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 
6. 2006, str. 201; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/49/ES), in sicer v obsegu, v katerem 
se uporabljata za borznoposredniške družbe (investicijska podjetja).  

 
ZTFI se je že večkrat spreminjal in dopolnjeval, in sicer z: 

1. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-A 
(Uradni list RS, št. 69/08), ki je odpravili nekatere pomanjkljivosti posameznih zakonskih 
določil ZTFI, s katerimi se je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) srečevala pri opravljanju svojih nalog, pristojnosti in nadzora;  

2. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-B 
(Uradni list RS,  št. 40/09), ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2007/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 
92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede 
postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v 
finančnem sektorju. Navedena novela je poenotila merila in postopke pridobitve oziroma 
povečanja kvalificiranega deleža v investicijskih podjetjih, kar je dodatni korak k zmanjšanju 
administrativnih ovir in popolnemu združevanju trga kapitala;  

3. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-C 
(Uradni list RS, št. 88/10), ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2009/44/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 
2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih 
posojil, in sicer v delu, ki se nanaša na vsebino sprememb Direktive 98/26/ES, katere cilj je 
olajšati uporabo kreditnih zahtevkov kot zavarovanj, zagotoviti stabilnost sistemov poravnave 
in izboljšati oziroma povečati pravno varnost; 

4. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-D 
(Uradni list RS, št. 78/11), ki je uskladil pravna pravila o delovanju združenih poravnalnih 
sistemov, saj enotna poravnalna platforma Target2Securities (v nadaljnjem besedilu: sistem 
T2S) lahko deluje le po enih pravilih. S spremembo so se odpravila določila o uporabi 
upravnega postopka, da bi bila integracija s sistemom T2S mogoča. S tem zakonom se je v 
slovenski pravni red prenesla tudi Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 
2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES 
glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge); 

5. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-E 
(Uradni list RS, št. 55/12), ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2010/73/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembah direktiv 
2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v 
trgovanje, in 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, katere namen je bil 
izboljšati pravila o prospektu, ki ga morajo evropski izdajatelji objaviti ob izdaji vrednostnih 
papirjev, zmanjšati administrativne obremenitve za izdajatelje in posrednike ter dvigniti raven 
varstva vlagateljev z zagotovitvijo zadostnih informacij za sprejetje njihovih naložbenih 
odločitev; 

6. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-F 
(Uradni list RS, št. 30/16), ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo 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 v obsegu, v kakršnem se 
uporablja za borznoposredniške družbe; Direktivo 2013/50/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu; Direktivo 2014/51/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES 
ter prilagodil nacionalno zakonodajo začetku veljavnosti 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. 

 
1.2. Razlogi za sprejetje predloga zakona 

 
a) Sprejetje 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 (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU) 

 
 
Z Direktivo 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z 
notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) je bil dopolnjen in posodobljen pravni okvir 
EU za zaščito celovitosti trga. Vendar so se zaradi razvoja zakonodaje in trga ter tehnološkega razvoja 
razmere na finančnem področju od začetka veljavnosti navedene direktive znatno spremenile, zato je 
bilo potrebno navedeno direktivo nadomestiti. Nov zakonodajni akt, Uredba 596/2014/EU, je potreben 
tudi za zagotovitev enotnih pravil in jasnosti ključnih pojmov ter vzpostavitev enotnih pravil v EU.  
  
Prav tako je bilo treba vzpostaviti enotnejši in trdnejši okvir za ohranitev celovitosti trga in 
preprečevanje morebitne regulativne arbitraže, za zagotovitev odgovornosti pri poskusih manipulacije 
ter za povečanje pravne varnosti in zmanjšanje regulativne zapletenosti za udeležence na trgu. Cilj 
Uredbe 596/2014/EU je odločujoče prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga. 
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Z namenom odprave ovir za trgovanje in znatnih izkrivljanj konkurence, ki so posledica razlik med 
nacionalnimi zakonodajami, ter za preprečitev nastanka verjetnih nadaljnjih ovir za trgovanje in znatnih 
izkrivljanj konkurence je bila sprejeta uredba, s katero bo vzpostavljeno enotnejše tolmačenje okvira 
EU o zlorabi trga, ki jasneje opredeljuje pravila, ki se uporabljajo v vseh državah članicah. Z določitvijo 
zahtev v zvezi z zlorabo trga v obliki uredbe je namreč zagotovljeno, da se zahteve iz uredbe 
uporabljajo neposredno.  
 
Pretežni del Uredbe 596/2014/EU se uporablja od 3. julija 2016. 
 

b) Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti ZTFI 
 
S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (v 
nadaljnjem besedilu: predlog zakona) se odpravljajo tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in 
nedoslednosti ZTFI, in sicer: 

- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so nastale s sprejetjem ZTFI-F, 
- črtanje priporočila in opozorila kot ukrepa nadzora, ki ju lahko izreče Agencija za trg 

vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), s čimer se izenačuje ukrepe, ki so 
finančnim institucijam izrečeni na podlagi druge finančne zakonodaje (Zakon o bančništvu, 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje), 

- odprava nepravilnosti glede nekaterih sklicev na ostalo finančno zakonodajo. 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 
 
2.1 Cilji 
 
Cilji predloga zakona so: 

- prilagoditev domače zakonodaje Uredbi 596/2014/EU, 
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti ZTFI. 

 
2.2 Načela  
 
Najpomembnejša načela predloga zakona: 
 

 Načelo skrbnega in učinkovitega nadzora: da investicijska podjetja poslujejo v skladu s pravili 
upravljanja tveganj ter drugimi pravili varnega in skrbnega poslovanja, jih mora nadzorovati 
ustrezen nadzorni organ, ki mu zakon daje možnosti za izrekanje nadzornih ukrepov, s tem pa se 
lahko učinkovito doseže namen nadzora. 

 Načelo sorazmernih in odvračilnih sankcij: nepravilnosti se sankcionirajo strogo, kar zagotavlja 
skladnost poslovanja. 

 Načelo pravne jasnosti: predlog zakona ga uresničuje z jasnejšimi in razumljivejšimi pravili za 
delovanje v skladu z zakonodajo EU in popravljenim sklicevanjem na ZBan-2. 

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

 
2.3 Poglavitne rešitve 
 
Poglavitne rešitve predloga zakona izvirajo iz prilagoditev nacionalne zakonodaje Uredbi 
596/2014/EU. Rešitve, ki izhajajo iz pravnega reda EU, so:  
 

 določitev pristojnega nadzornega organa za nadzor nad spoštovanjem določb Uredbe 
596/2014/EU, in sicer agencije, 

 opredelitev ukrepov nadzora agencije zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj 
zlorabe trga,  

 agencija lahko izreče pravni osebi ali izdajatelju globo v višini do trikratnega zneska dobička, 
pridobljenega s kršitvijo, če ga je mogoče opredeliti, oziroma 15 % skupnega letnega prometa 
oziroma do 15.000.000 evrov (kršitev na podlagi Uredbe 596/2014/EU); 

 agencija lahko izreče odgovorni osebi pravne osebe oziroma izdajatelja globo največ do višine 
5.000.000 evrov ali trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če se da ugotoviti (kršitev 
na podlagi Uredbe 596/2014/EU). 
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Predlog zakona vsebuje še druge rešitve, ki ne izhajajo iz evropskega pravnega reda, in sicer: 
 

 črtanje priporočila in opozorila kot ukrepa nadzora agencije, 

 določnejšo opredelitev vodenja nematerializiranih vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu, 

 odprava nepravilnosti glede nekaterih sklicev na ostalo finančno zakonodajo. 
 

 
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, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM 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 nacionalno zakonodajo prilagaja Uredbi 
596/2014/EU.  
 
5.2 Prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU 
 
5.2.1 Zvezna republika Nemčija 

Zaradi prilagoditve svoje zakonodaji neposredni veljavnosti Uredbe 596/2014/EU je Nemčija 
spremenila Zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji (Wertpapierhandelsgesetz) in Finančni zakon 
(Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes). Spremembe zadevajo predvsem: 

- razveljavitev nekaterih poglavij Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji glede trgovanja z 
notranjimi informacijami in tržno manipulacijo, saj sedaj neposredno veljajo določbe Uredbe 
596/2014/EU, 

- razširitev seznama kaznivih dejanj zaradi kršitev Uredbe 596/2014/EU, 
- določitev nadzornega organa (BaFin) za vzpostavitev sistema poročanja o kršitvah na podlagi 

Uredbe 596/2014/EU. 
 

5.2.2 Republika Avstrija 

Avstrija je zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU spremenila Zakon o borzi 
(Börsegesetz). Spremembe so zadevale predvsem določitev sankcij zaradi kršitev Uredbe 
596/2014/EU ter določitev pristojnega organa za izvajanje uredbe o zlorabi trga, in sicer je to Organ za 
nadzor finančnega trga (FMA – Finanzmarktausicht). 
 
5.2.3 Francoska republika 

Zaradi začetka neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU, so se določbe v francoski zakonodaji, ki 
obravnavajo iste zadeve črtale, nekateri členi v Splošni uredbi (General Regulation) pa so se 
spremenili. Predlagane spremembe Splošne uredbe se nanašajo predvsem na določbe Knjige VI o 
zlorabi trga ter v manjši meri tudi na določbe Knjige II o izdajateljih in finančnih informacijah. Nove 
določbe vključujejo tudi spremembe glede opredelitve tržne manipulacije ter tržnih raziskav. Za 
pristojni organ pa je določen francoski nadzornik – Autorité des marchés financiers (AMF). 
 
 
6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMELO SPREJETJE ZAKONA 

http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/en/Areas%20of%20Law/Capital_Markets_Law/Statutes/20/FinDAG.htm
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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:  
 
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:  
 
Ni posledic na gospodarstvo.  
 
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 socialnega 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 nanaša na udeležence finančnih trgov, ki morajo poznati veljavne predpise, posebna 
izobraževanja in predstavitve niso predvidene. 

 
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 
 
Javna objava predloga zakona je potekala od … 
 
 
8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 
 

 Alenka Smerkolj, v funkciji ministrice za finance 

 Irena Sodin, državna sekretarka 

 mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka 
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 mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka 

 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem 

 Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem 
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II. BESEDILO ČLENOV 
 
 

1. člen 
 
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) se v 2. členu 5., 7., 8. in 10. 
točka prvega odstavka črtajo. 
 
6., 9., 11. in 12. točka postanejo 5. do 8. točka. 
 
Na koncu 8. točke se pika nadomesti z vejico ter doda nova 9. točka, ki se glasi: 
»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).«. 
  
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
»1. 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; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU),«. 
 

2. člen 
 
V prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila za obveščanje o izboru matične države članice javne 
družbe po 2. točki drugega odstavka, po tretjem  ali po devetem odstavku 102. člena tega zakona in 
druga podrobnejša merila za uporabo 3. poglavja tega zakona.«. 
 

3. člen 
 
V petem odstavku 113. člena se beseda »tveganja« nadomesti z besedo »tveganj«, za besedo »leta« 
pa se doda besedilo »oziroma navedbo, da navedenih pomembnejših poslovnih dogodkov ali 
bistvenih vrst tveganj in negotovosti ni«. 
 

4. člen 
 
V petem odstavku 117. člena se besedna zveza »delniških opcij« nadomesti z besedno zvezo 
»finančnih instrumentov«. 
 

5. člen 
 
V četrtem odstavku 123. člena se besedna zveza »delniških opcij« nadomesti z besedno zvezo 
»finančnih instrumentov«. 
 

6. člen 
 
V prvem odstavku 128. člena se beseda »opcij« nadomesti z besedilom »katerikoli finančni instrument 
iz 119. člena tega zakona«. 
 

7. člen 
 
V prvem in drugem odstavku 134. člena se besedna zveza »delniških opcij« nadomesti z besedilom 
»finančnega instrumenta iz 119. člena tega zakona«. 
 

8. člen 
 
V tretjem odstavku 138. člena se besedilo »2., 3. in 10. poglavju« nadomesti z besedilom »2. in 3. 
poglavju«. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3295
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2328
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4002
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1921
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9. člen 

 
V 143. členu se besedna zveza »delniških opcij« nadomesti z besedilom »finančnega instrumenta iz 
119. člena tega zakona«. 

10. člen 
 
Besedilo 155. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo 59. do 74. člen, razen določb 
osmega odstavka 64. člena in četrtega odstavka 69. člena,, 76. do 78. člen in 266. do 269. člen ZBan-
2. 
 
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se: 
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, 
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«, 
3. namesto splošnega sklicevanja na pravila ZBan-2 uporabi splošno sklicevanje na pravila tega 
zakona, 
4. pri smiselni uporabi drugega odstavka 65. člena ZBan-2 namesto pojmov »borznoposredniška 
družba ali družba za upravljanje« uporablja pojem »banka«, 
5. pri smiselni uporabi drugega odstavka 74. člena ZBan-2 namesto besedne zveze »banka, z 
delnicami katere se trguje na organiziranem trgu« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, 
6. pri smiselni uporabi tretjega odstavka 268. člena ZBan-2 namesto napotila na 339. člen ZBan-2 
uporablja napotilo na 545. člen tega zakona.«. 
 

11. člen 
 
V prvem odstavku 157. člena se pred besedo »ter« doda besedilo », 136., 137.« in za besedo 
»upravi« doda besedilo »oziroma nadzornemu svetu«. 
 
V drugem odstavku se za »47.,« doda besedilo »136., 137.,«. 
 
V tretjem odstavku se na koncu 6. točke pika nadomesti z vejico ter doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7. namesto obveščanja Evropskega bančnega organa, agencija obvešča ESMA.«. 
 
V četrtem odstavku se beseda »sem« nadomesti z besedo »sme«. 
 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Za borznoposredniško družbo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev 
pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornemu svetu borznoposredniške 
družbe.«. 
 

12. člen 
 
V drugem odstavku 184. člena se v 1. točki črta »10.,«. 
 
Na koncu 4. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi: 
»5. določbe Uredbe 596/2014/EU, ki se nanašajo na investicijska podjetja.«. 
 

13. člen 
 
V prvem odstavku 189. člena se v 2. točki besedilo »10. poglavja tega zakona« nadomesti z 
besedilom »Uredbe 596/2014/EU«. 
 

14. člen 
 
V prvem odstavku 193. člena se za besedo »člen« doda besedilo »in prvi odstavek 205. člena«. 
 

15. člen 
 
Četrti odstavek 255. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(4) Na zahtevo stranke mora borznoposredniška družba nematerializirane vrednostne papirje te 
stranke voditi na fiduciarnem računu, če ima ta stranka položaj osebe, ki v skladu z zakonom opravlja 
skrbniške storitve za stranko v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica, pri čemer vodenje vrednostnih 
papirjev na fiduciarnem računu ne sme predstavljati razloga, zaradi katerega sta ta oseba in stranka v 
pravnem razmerju.«. 
 

16. člen 
 
V drugem odstavku 273. člena se besedilo »po 10. poglavju tega zakona« nadomesti z besedilom »iz 
Uredbe 596/2014/EU«. 
 

17. člen 
 
V 302. členu se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
 
»(6) Agencija lahko v borznoposredniški družbi, pri kateri so podani pogoji za reševanje v skladu z 
zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank, prevzame upravljanje borznoposredniške 
družbe z imenovanjem izredne uprave. 
 
(7) Za izvajanje izredne uprave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja reševanje in prisilno 
prenehanje bank, pri čemer opravlja naloge organa za reševanje borznoposredniške družbe 
agencija.«. 

18. člen 
 
V četrtem odstavku 367. člena se beseda »četrtem« nadomesti z besedo »tretjem«. 
 

19. člen 
 
V četrtem odstavku 368. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
»1. nad člani uprave in nadzornega sveta borze v obsegu, določenem v 270. do 273. členu ZBan-2 v 
zvezi s 313. in 321. členom tega zakona, in«. 
 

20. člen 
 
Naslov oddelka »10.1 Temeljna pravila o prepovedi zlorabe trga« se črta. 
 
372. do 381. členi se črtajo. 
 
Naslov oddelka »10.2 Prepovedana ravnanja zlorab trga« se črta. 
 
382. do 385. členi se črtajo. 
 
Naslov oddelka »10.3 Druge obveznosti za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga« se črta. 
 
386. do 391. členi se črtajo. 
 

21. člen 
 
Besedilo 392. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad spoštovanjem prepovedi in obveznosti, 
določenih v Uredbi 596/2014/EU.  
 
(2) Agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka osebne podatke obdeluje v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
(3) Agencija lahko osebne podatke razkrije tretjim državam v skladu z 29. členom Uredbe 
596/2014/EU in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«. 
 

22. člen 
 



10 
 

V 393. členu se besedilo »10. poglavjem tega zakona« nadomesti z besedilom »Uredbo 
596/2014/EU«. 
 

23. člen 
 
V napovednem stavku 394. člena se besedilo »10. poglavju tega zakona« nadomesti z besedilom » 
Uredbe 596/2014/EU«. 
 
V 1. točki se za besedo »morajo« doda besedilo »na podlagi Uredbe 596/2014/EU ali«. 
 
V 2. točki se besedilo »395. členom« nadomesti z besedilom »396. členom«. 
 

24. člen 
 
395. člen se črta. 

25. člen 
 
396. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»396. člen 
(ukrepi agencije) 

 
(1) Agencija za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona uporabi nabor ukrepov iz drugega 
odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izda sodišče na predlog agencije odredbo za ukrepe iz točk e, h, i in 
l drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je 
katerakoli oseba kršila določbe Uredbe 596/2014/EU tako, da je narava kršitve posebno huda zaradi 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega 
namena koristoljubnosti, in je verjetno, da se bodo odkrili dokazi, ki so pomembni za postopek 
nadzora. Agencija mora izkazati tudi verjetnost, da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, 
ki so pomembni za postopek nadzora. 
 
(3) Odredbo za preiskavo izda sodnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani najpozneje v 48 urah od 
prejema popolnega predloga agencije. Predlog agencije mora vsebovati: 
- opredelitev elektronskih naprav, ki jih je treba pregledati, 
- utemeljitev razlogov za pridobitev podatkov, 
- dokaze oziroma vsebine podatkov, ki se iščejo, 
- rok za izvedbo pridobitve podatkov, 
- navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja in način njegove izvršitve. 
 
(4) Zadeve v postopku izdaje odredbe iz drugega odstavka tega člena so nujne in sodišče o njih 
odloča prednostno. 
 
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko agencija, če pri nadzoru ugotovi kršitev določb Uredbe 
596/2014/EU navedenih v točki a prvega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU, izreče ukrepe 
nadzora od točke a do g drugega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU.«. 
 

26. člen 
 
397. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Agencija je pristojna za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, pristojnimi organi tretjih držav, 
ESMA in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v skladu z Uredbo 596/2014/EU.«. 
 

27. člen 
 
397.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»397.a člen 
(sistem obveščanja o kršitvah) 
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(1) Agencija vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, zlasti od zaposlenih, da posredujejo agenciji 
prijave o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev, določenih z Uredbo 
596/2014/EU.  
 
(2) Agencija v zvezi s sistemom obveščanja iz prejšnjega odstavka zagotovi: 
1. enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav kršitev, 
2. interne postopke za sprejem in obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s 
prejetimi prijavami ter izvedenih aktivnostih. 
 
(3) Agencija zagotovi: 
1. ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale prijavo in oseb, ki so domnevno odgovorne 
za kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov; 
2. da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo obravnavajo kot zaupni. 
 
(4) Podatkov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno razkriti brez soglasja osebe, ki je podala prijavo, 
razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z zakonom nujna za izvedbo kazenskega 
postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov. Agencija pravni osebi, na katero se prijava glasi, ne sme 
razkriti podatkov o osebi, ki je podala prijavo zoper njo, in si mora prizadevati, da se pri ugotavljanju in 
obravnavi kršitev, ki so predmet prijave, prepreči razkritje identitete te osebe. 
 
(5) Kadar je identiteta prijavitelja kljub ukrepom iz tretjega in četrtega odstavka razkrita, mora pravna 
oseba zagotoviti ustrezne pogoje, da se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike 
neprimerne obravnave zaposlenih v tej pravni osebi, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega 
člena, oziroma da se odpravijo njihove posledice. 
 
(6) Minister, pristojen za finance, s predpisom podrobneje določi pravila sistema obveščanja o kršitvah 
na podlagi tega člena, pri čemer ustrezno upošteva ureditev v Direktivi 2015/2392/EU.«. 
 

28. člen 
 
398., 400. in 401. členi se črtajo. 
 

29. člen 
 
V drugem odstavku 499. člena se v 3. točki besedilo », in« nadomesti s piko. 
 
4. točka se črta. 
 

30. člen 
 
524.a člen se črta. 
 

31. člen 
 
V prvem odstavku 558. člena se v 3. točki besedilo »členom in prvim odstavkom 113. člena« 
nadomesti z besedilom »in 113. členom«. 
 

32. člen 
 
V prvem odstavku 561. člena se za 27. točko doda nova 27.a točka, ki se glasi: 
»27.a če ne poroča agenciji v skladu s prvim odstavkom 205. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 
193. člena tega zakona ali če ne poroča agenciji v skladu z 241. členom ZBan-2 v zvezi s prvim 
odstavkom 301. člena tega zakona;«. 
 

33. člen 
 
566. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»566. člen 
(kršitve Uredbe 596/2014/EU) 
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(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 
25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba ali izdajatelj, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če: 
1. trguje na podlagi notranjih informacij oziroma če to poskuša oziroma če drugi osebi priporoča ali jo 
napeljuje k trgovanju z notranjimi informacijami oziroma če protipravno razkrije notranje informacije, v 
nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU (7., 8. in 10. člen Uredbe 596/2014/EU); 
2. izvaja ali poskuša izvajati tržno manipulacijo v nasprotju s 15. členom Uredbe 596/2014/EU (12. 
člen Uredbe 596/2014/EU); 
3. ne vzpostavi in vzdržuje učinkovite ureditve, sistema in postopkov za izpolnjevanje zahtev iz prvega 
in drugega odstavka 16. člena Uredbe 596/2014/EU ter ne obvesti agencije v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 16. člena Uredbe 596/2014/EU; 
4. notranje informacije javnosti razkrije v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim in osmim odstavkom 
17. člena Uredbe 596/2014/EU; 
5. ne sestavi seznama oseb z dostopom do notranjih informacij oziroma sestavi seznam oseb z 
dostopom do notranjih informacij v nasprotju s prvim do šestim odstavkom 18. člena Uredbe 
596/2014/EU; 
6. ne izpolnjujejo zahtev iz prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in enajstega 
odstavka 19. člena Uredbe 596/2014/EU; 
7. ustvarjajo ali razširjajo naložbena priporočila ali druge informacije v nasprotju s prvim odstavkom 
20. člena Uredbe 596/2014/EU. 
 
(2) 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 pravna oseba ali izdajatelj kaznuje z globo v 
višini do: 
1. 15.000.000 eurov ali 15 odstotkov skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive 
računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne 
vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril upravljalni 
organ, če mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, če gre 
za kršitev iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka, ali 
2. 2.500.000 eurov ali dveh odstotkov skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive 
računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne 
vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril upravljalni 
organ, če mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, če gre 
za kršitev iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka, ali 
3. 1.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 5., 6. ali 7. točke prejšnjega odstavka, ali 
4. trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je 
mogoče opredeliti. 
 
(3) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.  
 
(4) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
izdajatelja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba podjetnika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
(5) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 
 
(6) 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 odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja kaznuje 
z globo do višine: 
1. 5.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena, ali 
2. 1.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 3. ali 4. točke prvega odstavka tega člena, ali 
3. 500.000 eurov, če gre za kršitev iz 5., 6. ali 7. točke prvega odstavka tega člena, ali 
4. trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je 
mogoče opredeliti.«. 
 

34. člen 
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V prvem odstavku 568. člena se v 4. točki besedilo »308. člena ZBan-1« nadomesti z besedilom »313. 
člena ZBan-2«. 
 
V 6. točki se besedilo »prvim oziroma tretjim odstavkom 45. člena ZBan-1« nadomesti z besedilom 
»prvim odstavkom 60. člena oziroma drugim odstavkom 70. člena ZBan-2«. 
 
V 7. točki se besedilo »234. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom »241. členom ZBan-2«. 
 

35. člen 
 
Prvi odstavek 570. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Postopek o prekršku za prekrške iz šestega odstavka 556., devetega odstavka 558., petega 
odstavka 560., petega oziroma šestega odstavka 561., četrtega odstavka 563., četrtega odstavka 
564., šestega odstavka 565., drugega oziroma šestega odstavka 566., tretjega oziroma šestega 
odstavka 567., tretjega oziroma šestega odstavka 567.a in petega odstavka 568. člena tega zakona ni 
dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.«. 
 

36. člen 
 
V četrtem odstavku 571. člena se besedilo »10. poglavja tega zakona« nadomesti z besedilom 
»Uredbe 596/2014/EU«. 
 
 
 

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE  
 

37. člen 
(izdaja predpisov) 

 
Minister, pristojen za finance, izda akte, potrebne za izvajanje tega zakona, v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 
 

38. člen 
(razveljavitev predpisov) 

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih (Uradni 
list RS, št. 106/07, 36/08 - popr. in 6/12), 
2. Sklep o obveščanju o sumljivih poslih (Uradni list RS, št. 106/07) in 
3. Sklep o dejavnikih v zvezi z opredelitvijo dovoljenih tržnih ravnanj oziroma priznanih tržnih običajev 
ter podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri opredelitvi notranjih informacij (Uradni list RS, 
št. 106/07, 62/10). 
 

39. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

 
  

http://www.a-tvp.si/Documents/SKLEP_o_posebnih_pravilih_za_obvescanje_o_notranjih_informacijah_in_nalozbenih_priporocilih-NPB%20(3).doc
http://www.a-tvp.si/Documents/SKLEP_o_posebnih_pravilih_za_obvescanje_o_notranjih_informacijah_in_nalozbenih_priporocilih-NPB%20(3).doc
http://www.a-tvp.si/Documents/SKLEP_o_obvešèanju_o_sumljivih_poslih.doc
http://www.a-tvp.si/Documents/3%20NPB1%20%20Sklep%20o%20dejavnikih%20v%20zvezi%20(UL%20106-07,%2062-10).doc
http://www.a-tvp.si/Documents/3%20NPB1%20%20Sklep%20o%20dejavnikih%20v%20zvezi%20(UL%20106-07,%2062-10).doc
http://www.a-tvp.si/Documents/3%20NPB1%20%20Sklep%20o%20dejavnikih%20v%20zvezi%20(UL%20106-07,%2062-10).doc
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III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV  
 
K 1. členu 
Glede na to, da Uredba (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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
596/2014/EU) razveljavlja nekatere direktive, prav tako pa je bila na podlagi te uredbe sprejeta še 
izvedbena direktiva Evropske komisije, se 2. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljnjem 
besedilu: ZTFI) usklajuje z novo veljavno EU zakonodajo. 
 
K 2. členu 
Gre za uskladitev besedila prvega odstavka 108. člena s spremenjenim 102. členom ZTFI. Posledica 
novega šestega odstavka 102. člena ZTFI je dejstvo, da se Agencija za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) o izbiri matične države članice ne obvešča več zgolj v primerih, ko je za 
matično državo članico javne družbe glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij izbrana 
Republika Slovenija, temveč tudi v primerih, ko je Republika Slovenija država članica gostiteljica javne 
družbe ali pa ima javna družba v Republiki Sloveniji sedež. Obenem je dodana možnost izbire matične 
države članice opredeljena tudi v devetem odstavku 102. člena ZTFI. 
 
K 3. členu 
Navedena sprememba petega odstavka 113. člena ZTFI se predlaga zaradi večje jasnosti in 
preglednosti besedil vmesnih poslovnih poročil za vlagatelje, saj v primeru, da bodisi pomembnejših 
poslovnih dogodkov ali bistvenih tveganj in negotovosti ni bilo, javne družbe le-tega niso navedle. 
 
K 4. do 7. členu 
Predlagane spremembe so posledica uskladitve s spremenjenim 119. členom ZTFI, ki dosedanje 
obveznosti imetnikov delniških opcij razširja na imetnike finančnih instrumentov, ki so opredeljeni v 
119. členu ZTFI. 
 
K 8. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU ter v zvezi s tem 
povezanim črtanjem določb 10. poglavja ZTFI. 
 
K 9. členu 
Predlagana sprememba je posledica uskladitve s spremenjenim 119. členom ZTFI, ki dosedanje 
obveznosti imetnikov delniških opcij razširja na imetnike finančnih instrumentov, ki so opredeljeni v 
119. členu ZTFI. 
 
K 10. členu 
S predlogom sprememb 155. člena ZTFI se izključuje nekatere določbe, ki se nanašajo na 
posredovanje podatkov ECB ter dopolnjuje smiselno uporabo določenih pojmov. 
 
K 11. členu 
Sprememba je potrebna zaradi pravilne uporabe določb Zakona o bančništvu (v nadaljnjem besedilu: 
ZBan-2) za borznoposredniške družbe.  
 
K 12. členu 
Določbe 10. poglavja ZTFI se črtajo zaradi uveljavitve Uredbe 596/2014/EU, kar pa ne pomeni, da se 
za podružnico investicijskega podjetja tretje države določbe o prepovedanih ravnanjih na trgu ne 
uporabljajo. Ker je podružnica investicijskega podjetja tretje države izenačena z investicijskim 
podjetjem, se zanjo uporabljajo določbe Uredbe 596/2014/EU, ki se nanašajo na investicijska podjetja. 
 
K 13. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 14. členu 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z ZBan-2, saj je za upravljanje s tveganji potrebno uporabiti 
tudi prvi odstavek 205. člena ZBan-2, ki govori o poročanju o pomembnih dejstvih. 
 
K 15. členu 
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Sprememba je potrebna zaradi jasnejše opredelitve, kdaj se nematerializirani vrednostni papirji lahko 
vodijo na fiduciarnem računu.  
 
K 16. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 17. členu 
Agencija je v zadnjem obdobju zaznala primere, v katerih bi z ukrepom izredne uprave lahko omilili 
posledice za vlagatelje in finančni trg, zato se s spremembo člena predlaga, da se ji takšna možnost 
omogoči in v prihodnje prepreči nastanek najhujših situacij na kapitalskem trgu. 
 
K 20. členu 
S spremembo se odpravlja redakcijsko nedoslednost. 
 
K 21. členu 
Gre za uskladitev z besedilom 321. člena ZTFI, saj se nadzor opravlja tako na člani uprave kot 
nadzornega sveta.   
 
K 22. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 23. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU, in sicer se v skladu z 
22., 28. in 29. členom Uredbe 596/2014/EU določa pristojni nadzorni organ glede spoštovanja določb 
Uredbe 596/2014/EU ter določa način obdelave in razkritja osebnih podatkov. 
 
K 24. do 24. členom 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 27. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU, in sicer v skladu s 23. 
členom Uredbe 596/2014/EU določajo ukrepi agencije. 
 
K Error! Reference source not found.. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 28. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
Glede na to, da izvedbena direktiva Evropske komisije podrobneje ureja pravila sistema obveščanja o 
kršitvah, se določa, da bo na podlagi te direktive minister, pristojen za finance, s podzakonskim aktom 
podrobneje določil pravila tega sistema. 
 
K 29. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 30. členu 
Črtanje 4. točke drugega odstavka 499. člena je potrebno, zaradi črtanja 524.a člena ZTFI. 
 
K 31. členu 
Zaradi izenačenja ukrepov, ki so finančnim institucijam izrečeni po ZBan-2 in Zakonu o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje, se predlaga črtanje 524.a člena ZTFI. 
 
K 32. členu 
Sedaj veljavna določba 3. točke prvega odstavka 558. člena ZTFI kot prekršek sankcionira 
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v zvezi s trenutkom objave polletnega poročila, ki ga določa 112. 
člen ZTFI in v zvezi z obvezno vsebino objavljenega polletnega poročila, ki jo določa prvi odstavek 
113. člena ZTFI. Predlagana sprememba 3. točke prvega odstavka 558. člena ZTFI razširja 
prekrškovno določbo na celotno materialno določbo 113. člena ZTFI, kar bo omogočilo kot prekršek 
sankcionirati tudi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v zvezi s predpisano podrobnejšo vsebino 
posameznih, v skladu s prvim odstavkom 113. člena, obveznih sestavin polletnega poročila. 
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Navedene kršitve podrobnejše vsebine (drugi do osmi odstavek 113. člena), ki neposredno ne 
predstavljajo kršitve prvega odstavka 113. člena ZTFI namreč zaradi načela zakonitosti in določenosti 
prekrškov (6. člen Zakona o prekrških), ki terja vnaprejšnjo določitev ravnanj kot prekrškov v predpisih, 
brez predlagane spremembe ni mogoče sankcionirati kot prekrške. 
 
K 33. členu 
Nova 27.a točka prvega odstavka 561. člena ZTFI se nanaša na 193. člen ZTFI, ki je bil spremenjen z 
zadnjo novelo ZTFI. 
 
K 34. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K 35. členu 
S predlaganimi spremembami se odpravljajo redakcijske nedoslednosti, in sicer se popravljajo sklici 
na ustrezne veljavne določbe ZBan-2  
 
K 36. členu 
S predlagano spremembo prvega odstavka se v zvezi z daljšim zastaranim rokom za kvalificirane 
oblike prekrškov popravljajo sklici na ustrezne materialne določbe ZTFI. 
 
K Error! Reference source not found.. členu 
Sprememba je potrebna zaradi neposredne veljavnosti Uredbe 596/2014/EU. 
 
K Error! Reference source not found.. členu 
S členom se določa rok, v katerem mora minister, pristojen za finance, izdati podzakonski predpis. 
 
K Error! Reference source not found.. členu 
Člen določa, kateri podzakonski akti agencije, se z dnem uveljavitve tega zakona razveljavijo.  
 
K Error! Reference source not found.. členu 
S členom se določa začetek veljavnosti zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

2. člen 
(prenos in izvajanje predpisov EU) 

 
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive: 
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 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z 
notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L št. 96 z dne 12. 4. 2003, str. 16), 
spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/6/ES,  
6.      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 Direktivo 2014/51/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 
2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 153 z dne 
22. 5. 2014, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES, 
7.      Direktiva Komisije 2003/124/ES z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo in razkritjem notranjih informacij javnosti ter 
opredelitvijo tržne manipulacije (UL L št. 339 z dne 24. 12. 2003, str. 70; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2003/124/ES), 
8.      Direktiva Komisije 2003/125/ES z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravično predstavitvijo naložbenih priporočil in razkrivanjem 
nasprotij interesov (UL L št. 339 z dne 24. 12. 2003, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2003/125/ES), 
9.      Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 
30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 
2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede 
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2004/39/ES, 
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10.   Direktiva Komisije 2004/72/ES z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede dovoljenih tržnih ravnanj, opredelitve notranjih informacij v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, sestave seznama o osebah z dostopom do notranjih 
informacij, poročanja o transakcijah poslovodnih delavcev in obveščanja o sumljivih poslih (UL L št. 
162 z dne 30. 4. 2004, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/72/ES), 
11.   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 Direktivo 2013/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 
o spremembi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zahtev v zvezi s 
preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
organiziranem trgu, Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi 
ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, ter Direktive Komisije 2007/14/ES o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES (UL L št. 294 z dne 
6. 11. 2013, str. 13); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES, in  
12.   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; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU), v delu, ki se nanaša na 
borznoposredniške družbe.  
 
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije: 
1.      Uredbe Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o izjemah za programe odkupa in stabilizacijo finančnih instrumentov 
(UL L št. 336 z dne 23. 12. 2003, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2273/2003), 
2.      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) 2015/1604 z dne 
12. junija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede elementov v zvezi s prospekti in oglaševanjem (UL L št. 249 z dne 25. 9. 
2015, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2004, 
3.      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) 2015/62 z 
dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s količnikom finančnega vzvoda (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 37); v nadaljnjem besedilu: Uredba 
575/2013/EU, 
4.      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); v nadaljnjem besedilu: Uredba 909/2014/EU. 

 
108. člen 

(predpis o nadzorovanih informacijah) 
 
(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila za izbiro Republike Slovenije kot države članice javne 
družbe po 2. točki drugega odstavka ali po tretjem odstavku 102. člena tega zakona in druga 
podrobnejša merila za uporabo 3. poglavja tega zakona. 
 
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno 
prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi tretjega odstavka 2. 
člena Direktive 2004/109/ES. 

 
113. člen 

(vsebina polletnega poročila) 
 
(1) Polletno poročilo mora vsebovati: 
1.      povzetek računovodskega poročila, 
2.      vmesno poslovno poročilo ter 
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3.      izjavo članov poslovodstva in drugih oseb javne družbe, ki so odgovorni za sestavo polletnega 
poročila in katerih imena in položaj v javni družbi morajo biti jasno razkriti, da je po njihovem 
najboljšem vedenju: 
-  povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega 
poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in 
poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb vključenih v konsolidacijo kot celote in 
-  v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz šestega odstavka tega člena. 
 
(2) Če je javna družba po 56. členu ZGD-1 oziroma po 1. točki drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zavezana h konsolidaciji, mora biti povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z 
ustreznim mednarodnim računovodskim standardom o vmesnem finančnem poročanju, sprejetem po 
postopku iz 6. člena Uredbe 1606/2002/ES. 
 
(3) Povzetek polletnega računovodskega poročila javnih družb, ki niso javne družbe iz drugega 
odstavka tega člena, mora vsebovati najmanj: 
1.      povzetek bilance stanja, 
2.      povzetek izkaza poslovnega izida in 
3.      prilogo s pojasnili k izkazoma iz 1. in 2. točke tega odstavka. 
 
(4) Pri sestavi povzetka bilance stanja in povzetka izkaza poslovnega izida mora družba upoštevati 
enaka načela pripoznavanja in vrednotenja, kot jih mora upoštevati pri sestavi letnega 
računovodskega poročila. 
 
(5) Vmesno poslovno poročilo mora vsebovati vsaj opis vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so 
nastopili v prvih šestih mesecih po koncu prejšnjega poslovnega leta, in njihovega vpliva na povzetek 
računovodskega poročila, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja in negotovosti v zvezi s 
preostalimi šestimi meseci tekočega poslovnega leta. 
 
(6) Vmesno poslovno poročilo javne družbe, ki je izdala delnice, mora vsebovati tudi opis pomembnih 
poslov s povezanimi osebami, sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim standardom. 
 
(7) Če je bilo polletno računovodsko poročilo revidirano, mora javna družba hkrati z objavo polletnega 
poročila na način iz 112. člena tega zakona objaviti revizorjevo poročilo. Prvi stavek tega odstavka se 
smiselno uporablja tudi za revizorjev pregled. 
 
(8) Če polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja ali pregleda, mora biti v polletnem 
poročilu to izrecno navedeno. 
 

117. člen 
(uporaba oddelkov 3.3 in 3.5) 

 
(1) Oddelek 3.3 tega zakona se uporablja za javne družbe, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu. 
 
(2) Oddelka 3.3 in 3.5 tega zakona se smiselno uporabljata tudi za nejavne družbe iz drugega 
odstavka 4. člena ZPre-1. 
 
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora agenciji do 15. januarja vsakega leta poslati seznam 
družb, ki so izdale delnice kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru, in ki 
imajo na zadnji dan preteklega leta najmanj 250 delničarjev. 
 
(4) Ne glede na prvi odstavek 118. člena in prvi odstavek 119. člena tega zakona mora član organa 
vodenja ali nadzora družbe iz prvega ali drugega odstavka tega člena s sedežem v Republiki Sloveniji 
obveščati družbo o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v tej družbi, tudi če s tako spremembo 
ne doseže ali preseže posameznega praga pomembnega deleža ali se s tako spremembo njegov 
delež ne zmanjša pod posamezen prag. Za obveščanje se smiselno uporabljata 123. in 134. člen tega 
zakona. 
 
(5) Za obveznosti oseb iz četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe oddelka 3.3 
tega zakona o obveznosti delničarjev in imetnikov delniških opcij, za objavo spremembe deleža 
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glasovalnih pravic iz četrtega odstavka tega člena pa se smiselno uporabljajo določbe oddelka 3.3 
tega zakona o objavi obvestil o spremembi pomembnih deležev. 
 
(6) Javno družbo mora o spremembi pomembnih deležev obvestiti tudi oseba, ki na podlagi vsote 
glasovalnih pravic iz prvega odstavka 118. člena ter 119. in 120. člena tega zakona doseže ali 
preseže posamezen prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod posamezen prag 
pomembnega deleža. 
 
(7) Za obveščanje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata 123. in 134. člen tega zakona, pri 
čemer mora biti število glasovalnih pravic navedeno ločeno za primere iz prvega odstavka 118. člena 
ter ločeno za primere iz 119. in 120. člena tega zakona. 
 

123. člen 
(postopek obveščanja o spremembi pomembnih deležev) 

 
(1) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev iz prvega odstavka 118. člena in iz 120. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o spremembi pomembnih deležev), mora vsebovati: 
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, na katerega 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 sedež in 
firmo pravne osebe: 
-  delničarja, tudi če ta v primerih iz 120. člena tega zakona ni upravičen uresničevati glasovalnih 
pravic, in 
-  v primerih iz 120. člena tega zakona tudi zavezanca za obveščanje, ki je upravičen uresničevati 
glasovalne pravice za račun delničarja iz prejšnje alinee. 
 
(2) Delničar oziroma zavezanec za obveščanje mora javni družbi poslati obvestilo o spremembi 
pomembnih deležev takoj, ko je mogoče, in najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu: 
1.      ko je 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, oziroma 
2.      ko je izvedel za pravno dejstvo iz 2. točke prvega odstavka 118. člena tega zakona. 
 
(3) Delničar oziroma 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 delniških 
opcij iz 119. člena tega zakona. 
 

128. člen 
(obveznost objave informacij o spremembah vsebine pravic iz vrednostnih papirjev) 

 
(1) Javna družba mora brez odlašanja objaviti vse spremembe glede vsebine pravic iz različnih 
razredov njenih delnic, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, vključno z vsemi 
spremembami glede pravic, ki izhajajo iz izvedenih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala in katerih 
vsebina je opcija glede pridobitve teh delnic. 
 
(2) Javna družba, katere drugi vrednostni papirji, razen delnic, so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu, mora brez odlašanja objaviti vse spremembe glede vsebine pravic iz teh 
vrednostnih papirjev, vključno s spremembami, ki lahko posredno vplivajo na te pravice, zlasti 
spremembe, ki nastanejo zaradi spremembe pogojev za izplačilo obveznosti iz teh vrednostnih 
papirjev ali obrestnih mer. 
 
(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembo elementa obrestne mere, ki je objektivno 
določljiv in neodvisen od volje javne družbe, na primer EURIBOR ali LIBOR. 
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134. člen 
(predložitev obvestila o spremembi pomembnih deležev) 

 
(1) Delničar, imetnik delniških opcij in zavezanec za obveščanje morajo obvestilo o spremembi 
pomembnih deležev iz prvega odstavka 123. člena tega zakona hkrati s predložitvijo javni družbi 
predložiti tudi agenciji. 
 
(2) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev je lahko po izbiri delničarja, imetnika delniških opcij 
oziroma zavezanca za poročanje namesto v slovenskem jeziku sestavljeno v jeziku, ki se običajno 
uporablja v mednarodnih finančnih krogih. 
 
(3) Če je obvestilo o spremembi pomembnih deležev sestavljeno v jeziku, ki se običajno uporablja v 
mednarodnih finančnih krogih, agencija ni upravičena zahtevati prevoda v slovenski jezik. 
 

138. člen 
(predpis o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij) 

 
(1) Agencija predpiše: 
1.      podrobnejša pravila o predložitvi informacij po 133. člena tega zakona in v zvezi s tem zlasti: 
-  o predložitvi informacij z uporabo elektronskega sredstva in 
-  o uskladitvi predložitve letnega poročila iz 110. člena tega zakona, 
2.      podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij in v zvezi s tem zlasti: 
-  minimalne standarde glede mesta objave, 
-  minimalne standarde za učinkovito predložitev nadzorovanih informacij, 
-  minimalne standarde sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij, 
-  pravila za zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih 
uporabljajo sistemi iz 137. člena tega zakona, 
-  pravila za dostop do informacij iz 137. člena tega zakona na ravni EU. 
 
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno 
prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga izda Komisija na podlagi četrtega odstavka 19. 
člena ali četrtega odstavka 21. člena Direktive 2004/109/ES. 
 
(3) Agencija mora oblikovati ustrezne usmeritve glede zagotavljanja javne dostopnosti informacij, ki jih 
je treba objaviti po 2., 3. in 10. poglavju tega zakona, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Direktive 
2004/109/ES. 
 

143. člen 
(namen nadzora) 

 
Agencija opravlja nadzor zaradi preverjanja, ali javna družba, oseba, ki je zahtevala uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, delničarji, imetniki 
delniških opcij in zavezanci za obveščanje ravnajo v skladu s 3. poglavjem tega zakona. 

155. člen 
(delničarji borznoposredniške družbe) 

 
(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo 59. do 74., 76. do 78. in 266. do 
269. členi ZBan-2. 
 
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se: 
1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, 
2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«, 
3.      pri smiselni uporabi drugega odstavka 65. člena ZBan-2 namesto pojmov »borznoposredniška 
družba ali družba za upravljanje« uporablja pojem »banka«, 
4.      pri smiselni uporabi tretjega odstavka 268. člena ZBan-2 namesto napotila na 339. člen ZBan-2 
uporablja napotilo na 545. člen tega zakona. 
 

157. člen 
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(smiselna uporaba ZBan-2 za organe vodenja in nadzora borznoposredniške družbe) 
 
(1) Za člane oziroma članice uprave in nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: član uprave oziroma 
član nadzornega sveta) borznoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno 
uporabljajo 34., 36. do 58. ter 270. do 273. členi ZBan-2 in določbe tega zakona o upravi 
borznoposredniške družbe. 
 
(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno 
uporabljajo 34., 48. do 58., 270. in 273. členi ZBan-2 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu 
borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje oziroma izvršne direktorice (v nadaljnjem besedilu: 
izvršni direktor) pa tudi 36. do 47., 271. in 272. členi 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«. 
 
(4) Revizijske komisije iz 49. člena ZBan-2 ni potrebno imenovati borznoposredniški družbi, ki se v 
skladu z 31.c členom tega zakona šteje za malo in srednje veliko podjetje. Naloge komisije v takšnem 
primeru izvaja upravljalni organ borznoposredniške družbe, pri čemer predsednik upravljalnega 
organa ne sem biti predsednik revizijske komisije. 

 
184. člen 

(uporaba določb) 
 
(1) Za investicijsko podjetje tretje države, ki je v Republiki Sloveniji ustanovilo podružnico, se 
uporabljata drugi odstavek 89. člena in 92. člen ZBan-2 v zvezi s 196. členom tega zakona. 
 
(2) Za investicijsko podjetje iz prvega odstavka tega člena oziroma njegovo podružnico in za 
poslovodje te podružnice se uporabljajo: 
1.      5., 6., 7., 9., 10., 11. in 15. poglavje tega zakona, 
2.      določbe drugih zakonov, ki se uporabljajo za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki 
Sloveniji, 
3.      v primeru iz tretjega odstavka 185. člena tega zakona: 12. poglavje tega zakona, 
4.      določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. do 3. točke tega 
odstavka. 
 
(3) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o upravi 
borznoposredniške družbe. 
 
(4) Agencija odvzame dovoljenje za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države tudi: 
1.      če je nadzorni organ sedeža tega podjetja matičnemu investicijskemu podjetju odvzel dovoljenje 
za opravljanje investicijskih storitev in poslov, 
2.      če podružnica v primeru iz tretjega odstavka 185. člena tega zakona ne izpolnjuje obveznosti iz 
naslova jamstva za terjatve vlagateljev. 

 
189. člen 

(odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika) 
 
(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika: 
1.      če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov, 
2.      če borzni posrednik stori prepovedano ravnanje zlorabe trga iz 10. poglavja tega zakona, 
3.      če huje krši druge obveznosti, določene s predpisi in pravili iz prvega odstavka 188. člena tega 
zakona, 
4.      če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 3. točke drugega odstavka 186. člena 
tega zakona. 
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(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena ima značilnosti hujše kršitve: 
1.      če borzni posrednik stori kršitev enakih značilnosti že drugič v petletnem obdobju ali 
2.      če je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala škoda. 
 

193. člen 
(smiselna uporaba določb ZBan-2 o upravljanju s tveganji) 

 
(1) Za upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji se smiselno uporabljajo 128. do 183. člen 
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 31.c 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 mora izpolnjevati 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, mora izpolnjevati 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 pojmov »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. 
 

255. člen 
(računi strank in račun gospodarjenja) 

 
(1) Borznoposredniška družba mora nematerializirane vrednostne papirje posamezne stranke voditi na 
računu nematerializiranih vrednostnih papirjev te stranke (v nadaljnjem besedilu: račun stranke). 
 
(2) Če borznoposredniška družba za posamezno stranko opravlja storitve gospodarjenja z njenimi 
finančnimi instrumenti, mora nematerializirane vrednostne papirje, ki so predmet gospodarjenja, voditi 
na posebnem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev te stranke (v nadaljnjem besedilu: račun 
gospodarjenja). 
 
(3) Prek računa gospodarjenja mora borznoposredniška družba opravljati vse prenose vrednostnih 
papirjev, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi 
instrumenti. 
 
(4) Na zahtevo stranke mora borznoposredniška družba nematerializirane vrednostne papirje te 
stranke voditi na fiduciarnem računu, če ima ta stranka položaj notarja, odvetnika, skrbnika zapuščine, 
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skrbnika za posebne primere, upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali druge osebe, ki opravlja 
skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica. 
 
(5) Fiduciarni račun iz četrtega odstavka tega člena je vrsta računa stranke, ki ima naslednje 
značilnosti: 
1.      imetnik računa je zakoniti imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v dobro tega 
računa, 
2.      imetnik računa pravic iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v dobro tega računa, ne 
izvršuje zase, temveč za račun ene ali več drugih oseb. 
 
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko borznoposredniška družba te nematerializirane 
vrednostne papirje, pravice iz katerih uresničuje za račun ene ali več svojih strank, vodi na fiduciarnem 
računu, katerega zakoniti imetnik je sama: 
1.      nematerializirane vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, in 
2.      nematerializirane vrednostne papirje, katerih izdajatelj je druga oseba, če sta v zvezi s temi 
nematerializiranimi vrednostnimi papirji izpolnjena ta pogoja: 
-  ti nematerializirani vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali MTF v državi 
članici ali tretji državi in 
-  poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu ali v MTF iz prve alineje te točke se ne opravlja 
prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna družba. 
 
(7) Za nematerializirane vrednostne papirje, ki jih vodi na svojem fiduciarnem računu iz šestega 
odstavka tega člena, mora borznoposredniška družba voditi poddepo. 
 
(8) Za poddepo iz sedmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 247. do 252. člen tega 
zakona. 
 
(9) Borznoposredniška družba lahko vodi enega ali več fiduciarnih računov iz šestega odstavka tega 
člena. 
 

273. člen 
(ukrepi za varovanje zaupnih podatkov) 

 
(1) Borznoposredniška družba mora organizirati poslovanje tako, da je zagotovljeno učinkovito 
varovanje zaupnih podatkov in varovanje pred njihovo morebitno zlorabo. 
 
(2) Borznoposredniška družba mora tekoče sestavljati seznam vrednostnih papirjev, v zvezi z izdajo 
ali izdajateljem katerih je pridobila zaupne podatke ali podatke, ki imajo značilnost notranje informacije 
po 10. poglavju tega zakona. Z vsebino seznama morajo biti seznanjeni vsi borzni posredniki in druge 
osebe, ki za borznoposredniško družbo opravljajo posle v zvezi z investicijskimi storitvami in posli. 
 
(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco o vseh poslih z vrednostnimi papirji, uvrščenimi na 
seznam iz drugega odstavka tega člena, 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 oziroma pri opravljanju storitev zanjo kakor koli dostopni zaupni 
podatki iz 207. člena tega zakona, 
3.      ožji družinski član osebe iz 1. ali 2. točke tega odstavka, 
4.      družba, ki je podrejena osebi iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka. 
 
(4) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti sistem rednega poročanja o poslih iz prejšnjega 
odstavka in izvajati ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo redno vodenje evidence o teh poslih. 

 
302. člen 

(dodatni nadzorni ukrepi nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov) 
 
(1) Agencija odredi borznoposredniški družbi dodatne nadzorne ukrepe nad opravljanjem investicijskih 
storitev in poslov: 
1.      če borznoposredniška družba ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev, 
2.      če meni, da so potrebni dodatni ukrepi iz 250. člena ZBan-2 ali 
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3.      če borznoposredniška družba ravna v nasprotju s 7. poglavjem tega zakona in je ta ukrep 
potreben za varovanje interesov strank borznoposredniške družbe. 
 
(2) Agencija lahko odredi naslednje dodatne nadzorne ukrepe nad opravljanjem investicijskih storitev 
in poslov: 
1.      začasno prepove borznoposredniški družbi opravljati investicijske storitve in posle, 
2.      prepove borznoposredniški družbi razpolagati s finančnim instrumenti in denarnim dobroimetjem 
strank, 
3.      odredi druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da borznoposredniška družba posluje v 
skladu s 7. poglavjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
 
(3) Z odredbo, s katero agencija odredi dodatne nadzorne ukrepe iz drugega odstavka tega člena, 
določi tudi ukrepe, ki jih mora borznoposredniška družba opraviti, da bi prenehal dodatni nadzorni 
ukrep, ki ji ga je s to odredbo izrekla. 
 
(4) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep iz 1. točke drugega odstavka tega člena, mora 
agencija vročiti borzi in centralni klirinškodepotni družbi, ki morata borznoposredniški družbi 
onemogočiti uresničevanje pravic člana dokler traja ta ukrep. 
 
(5) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep iz 2. točke drugega odstavka tega člena, mora 
agencija vročiti bankam, ki vodijo denarne račune borznoposredniške družbe, in centralni 
klirinškodepotni družbi, ki morajo borznoposredniški družbi onemogočiti razpolaganje z denarnim 
dobroimetjem strank in nematerializiranimi vrednostnimi papirji strank, vpisanimi v centralni register. 
 

367. člen 
(preglednost informacij o borznih poslih) 

 
(1) Borza mora o borznih poslih, katerih predmet so delnice, ki so uvrščene v trgovanje na borznem 
trgu, razkriti informacije o ceni, količini in času sklenitve vsakega posla. 
 
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora borza razkriti čim hitreje po sklenitvi posla in pod 
razumnimi poslovnimi pogoji. 
 
(3) Agencija lahko borzi dovoli, da odloži razkritje informacij iz prvega odstavka tega člena za 
določene posle ob upoštevanju vrste teh poslov in njihove velikosti, še zlasti za posle velike vrednosti 
v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega 
člena. 
 
(4) Borza mora za odložitev razkritij po četrtem odstavku tega člena: 
1.      pridobiti vnaprejšnje dovoljenje agencije k navodilom borze, ki urejajo odložitve teh razkritij, in 
2.      jasno razkriti ureditev v zvezi z odložitvijo razkritij borznim članom in javnosti. 
 

368. člen 
(pristojnost agencije za nadzor nad poslovanjem borze) 

 
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad borzo glede vseh storitev in poslov, ki jih opravlja 
borza. 
 
(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad borzo, lahko agencija od teh oseb zahteva 
ustrezna poročila in informacije ter opravi pregled njihovega poslovanja: 
1.      od oseb, ki so z borzo v razmerju tesne povezanosti, 
2.      od oseb, na katere je borza prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov, in 
3.      od imetnikov kvalificiranih deležev v borzi. 
 
(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz drugega odstavka tega člena pristojen drug nadzorni 
organ, opravi agencija pregled poslovanja te osebe v sodelovanju s tem nadzornim organom. 
 
(4) Za dosego namena nadzora nad borzo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor: 
1.      nad člani uprave borze v obsegu, določenem v 271. in 272. členu ZBan-2 v zvezi s 321. in 
313. členom tega zakona, in 
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2.      nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v 60. do 74. in 266. do 269. členu ZBan-
2 v zvezi s 313. in 319. členom tega zakona. 
 
(5) Agencija je pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad upravljavcem organiziranega trga države 
članice iz 311. člena tega zakona v obsegu, določenem v šestem do osmem odstavku 369. člena tega 
zakona. 
 
(6) Peti odstavek tega člena in šesti do osmi odstavek 369. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
tudi za nadzor nad upravljavcem MTF iz 181. člena tega zakona. 
 

10.1 Temeljna pravila o prepovedi zlorabe trga 
 

372. člen 
(prepovedani ravnanji zlorabe trga) 

 
Prepovedani ravnanji zlorabe trga sta: 
1.      trgovanje na podlagi notranjih informacij in 
2.      tržna manipulacija. 
 

373. člen 
(notranja informacija) 

 
(1) Notranja informacija je vsaka informacija, ki ima naslednje značilnosti: 
1.      je natančna, 
2.      ni bila objavljena, 
3.      se neposredno ali posredno nanaša: 
-  na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali 
-  na enega ali več finančnih instrumentov in 
4.      bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na 
cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov. 
 
(2) V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago je notranja informacija vsaka natančna 
informacija: 
1.      ki ni bila objavljena, 
2.      ki se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več izvedenih finančnih instrumentov na 
blago in 
3.      za katero uporabniki trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago pričakujejo, da jo bodo 
prejeli ob upoštevanju priznanih tržnih običajev na teh trgih. 
 
(3) Za osebo, ki opravlja posle v zvezi z izvrševanjem naročil strank je notranja informacija tudi 
informacija, ki jo je tej osebi dala stranka v zvezi z njenim neizvršenim naročilom in ki ima značilnosti 
iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Domneva se, da je informacija natančna po prvem odstavku tega člena: 
1.      če označuje: 
-  sklop okoliščin, ki obstajajo, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile, ali 
-  dogodek, ki se je zgodil, ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil, in 
2.      če je zadosti podrobna, da je na njeni podlagi mogoče sklepati o mogočih učinkih teh okoliščin 
ali dogodka na cene finančnih instrumentov ali z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov. 
 
(5) Informacija z značilnostmi iz 4. točke prvega odstavka tega člena je informacija, ki bi jo razumen 
vlagatelj uporabil kot del podlage za svojo naložbeno odločitev. 

 
374. člen 

(tržna manipulacija) 
 
(1) Tržna manipulacija je: 
1.      sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje: 
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-  ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačno ali zavajajočo predstavo udeležencem trga glede 
ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta, ali 
-  s katerim oseba ali več oseb, ki delujejo povezano, zagotovijo ceno enega ali več finančnih 
instrumentov na nenormalni ali umetni ravni, 
razen če oseba, ki je sklenila ta posel oziroma dala to naročilo za trgovanje, dokaže, da je bil poslovni 
razlog za tako ravnanje zakonit in da so ti posli oziroma naročila za trgovanje v skladu s priznanimi 
tržnimi običaji na trgu, na katerem so bili sklenjeni oziroma dani; 
2.      sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje z uporabo fiktivnih sredstev ali katere koli druge 
oblike prevare ali zavajanja; 
3.      razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačen ali zavajajoč znak glede 
finančnega instrumenta, vključno z razširjanjem govoric in napačnih ali zavajajočih novic, prek 
medijev, vključno s svetovnim spletom ali kakor koli drugače, če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi 
morala vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča. 
 
(2) Pri presoji ali je novinar oziroma novinarka (v nadaljnjem besedilu: novinar), ki deluje v tej svoji 
poklicni vlogi, storil dejanje tržne manipulacije iz 3. točke prvega odstavka tega člena, je treba 
ustrezno upoštevati pravila novinarske stroke, razen če je novinar z razširjanjem informacije 
neposredno ali posredno pridobil določeno prednost ali dosegel določeno korist. 

 
375. člen 

(domneve in kazalniki tržne manipulacije) 
 
(1) Domneva se, da imajo značilnost tržne manipulacije iz prvega odstavka 374. člena tega zakona 
naslednja ravnanja: 
1.      ravnanja posamezne osebe ali več oseb, ki delujejo povezano: 
-  ki so opravljena zato, da bi se zagotovil prevladujoč položaj nad ponudbo ali povpraševanjem po 
finančnem instrumentu, in 
-  katerih posledica je neposredna ali posredna utrditev prodajne ali nakupne cene ali oblikovanje 
drugih nepoštenih tržnih pogojev, 
2.      nakupi ali prodaje finančnih instrumentov, opravljeni ob koncu trgovanja, katerih posledica je 
zavajanje vlagateljev, ki ravnajo na podlagi zaključnih cen, 
3.      uporaba prednosti, ki jo daje možnost občasnega ali rednega dostopa do tradicionalnih ali 
elektronskih medijev, za izražanje mnenja o finančnem instrumentu ali posredno o izdajatelju 
finančnega instrumenta, pri čemer je oseba, ki izraža mnenje: 
-  prej pridobila ta finančni instrument ali ustrezno pozicijo v tem finančnem instrumentu in dosegla 
korist od učinka, ki ga je imelo izraženo mnenje na ceno tega finančnega instrumenta, in 
-  hkrati s tem, ko je izrazila mnenje, ni razkrila nasprotja interesov iz prejšnje alineje javnosti na 
pravilen in učinkovit način. 
 
(2) Kazalniki tržne manipulacije so okoliščine, ki same po sebi še ne ustvarjajo nujno domneve tržne 
manipulacije ter jih morajo udeleženci trga in agencija upoštevati pri presoji poslov in naročil za 
trgovanje. 
 
(3) Kazalniki tržne manipulacije iz 1. točke prvega odstavka 374. člena so zlasti naslednje okoliščine: 
1.      obseg, do katerega dana naročila za trgovanje ali sklenjeni posli pomenijo pomemben delež 
skupne dnevne količine poslov s finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, na upoštevnem 
organiziranem trgu, še zlasti, če je posledica teh ravnanj pomembna sprememba cene finančnih 
instrumentov, 
2.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so jih dale osebe, ki imajo pomembno nakupno ali 
prodajno pozicijo v finančnem instrumentu, ali posli, ki so jih sklenile te osebe, povzročijo pomembno 
spremembo cene tega finančnega instrumenta ali cene s tem finančnim instrumentom povezanega 
izvedenega finančnega instrumenta ali cene osnovnega instrumenta, povezanega s tem finančnim 
instrumentom, 
3.      ali je izpolnitev sklenjenih poslov povzročila spremembo beneficiarnega (končnega) imetnika 
finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, 
4.      obseg, do katerega imajo dana naročila za trgovanje ali sklenjeni posli vse naslednje značilnosti: 
-  povzročijo zamenjavo pozicij v finančnem instrumentu, ki je predmet presoje, za kratko obdobje, 
-  so pomemben delež skupne dnevne količine poslov s finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, 
na upoštevnem organiziranem trgu, in 
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-  jih je mogoče povezati s pomembno spremembo cen finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu, 
5.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so dana, ali posli, ki so opravljeni v kratkem 
časovnem razponu znotraj trgovalnega časa na posamezen trgovalni dan na organiziranem trgu, 
povzročijo spremembo cene, ki se nato spremeni v obratno smer, 
6.      obseg, do katerega dana naročila za trgovanje: 
-  spremenijo predstavitev najboljše nakupne ali prodajne cene finančnega instrumenta, ki je uvrščen v 
trgovanje na organiziranem trgu, ali na splošno spremenijo predstavitev knjige oziroma seznama 
naročil za trgovanje, dostopnega udeležencem trga, in 
-  so umaknjena, preden so izvršena, 
7.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, dana v času, ko se izračunavajo referenčne cene, 
poravnalne cene ali vrednotenja, ali posli, sklenjeni v tem času, povzročijo spremembo tistih cen, ki 
vplivajo na spremembo referenčne cene, poravnalne cene ali vrednotenja. 
 
(4) Kazalniki tržne manipulacije iz 2. točke prvega odstavka 374. člena tega zakona so zlasti: 
1.      če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga 
je sklenila ta oseba, ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega odstavka 377. člena 
tega zakona, razširi lažne ali zavajajoče informacije, 
2.      če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga 
je sklenila ta oseba, ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega odstavka 377. člena 
tega zakona, izdela ali razširi raziskavo ali naložbeno priporočilo, ki je napačno, pristransko ali je nanj 
očitno vplival pomemben interes. 
 

376. člen 
(priznani tržni običaji) 

 
Priznani tržni običaji so običajna ravnanja, ki se razumno pričakujejo na enem ali več finančnih trgov in 
jih je priznala agencija v skladu s smernicami, določenimi v 2. in 3. členu Direktive 2004/72/ES. 

 
377. člen 

(oseba, ki opravlja vodstvene naloge, in z njo povezana oseba) 
 
(1) Oseba, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je: 
1.      član organa vodenja ali nadzora izdajatelja in 
2.      izvršni direktor ali drug vodstveni delavec izdajatelja: 
-  ki ni član organa vodenja ali nadzora izdajatelja, 
-  ki ima običajno dostop do notranjih informacij, neposredno ali posredno povezanih z izdajateljem, in 
-  ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti 
izdajatelja. 
 
(2) Oseba, povezana z osebo, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je: 
1.      ožji družinski član te osebe, 
2.      oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla, ki je predmet presoje, s to osebo živela v 
skupnem gospodinjstvu, in 
3.      vsaka pravna oseba: 
-  v kateri oseba iz prvega odstavka tega člena ali iz 1. ali 2. točke tega odstavka opravlja vodstvene 
naloge, 
-  ki jo oseba iz prve alineje te točke neposredno ali posredno obvladuje na enega od načinov iz 
tretjega odstavka 104. člena tega zakona, 
-  ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe iz prve alineje te točke ali 
-  katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni interesom osebe iz prve alineje te točke. 

 
378. člen 

(naložbeno priporočilo) 
 
(1) Naložbeno priporočilo je raziskava ali druga informacija: 
1.      ki izrecno ali predpostavljeno priporoča ali predlaga naložbeno strategijo glede enega ali več 
finančnih instrumentov enega ali več izdajateljev, vključno z mnenjem o sedanji ali prihodnji vrednosti 
ali ceni teh finančnih instrumentov, in 
2.      ki je namenjena distribucijskim kanalom ali javnosti. 
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(2) Pojem »raziskava ali druga informacija, ki priporoča ali predlaga naložbeno strategijo« iz prvega 
odstavka tega člena, pomeni: 
1.      informacijo: 
-  ki jo je izdelal neodvisni analitik oziroma analitičarka (v nadaljnjem besedilu: analitik), investicijsko 
podjetje, kreditna institucija ali druga oseba, katere osrednja dejavnost je izdelava priporočil, ali fizična 
oseba, ki dela za navedene osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, in 
-  ki neposredno ali posredno izraža določeno naložbeno priporočilo glede finančnega instrumenta ali 
izdajatelja finančnega instrumenta, in 
2.      informacijo: 
-  ki jo je izdelala druga oseba, razen osebe iz prve alineje 1. točke tega odstavka, in 
-  ki neposredno priporoča določeno naložbeno odločitev glede finančnega instrumenta. 
 
(3) Pojem »distribucijski kanal« iz prvega odstavka tega člena pomeni kanal, prek katerega informacija 
postane ali bi lahko postala dostopna javnosti. Pojem »informacija, ki bi lahko postala dostopna 
javnosti« iz prvega stavka tega odstavka pomeni informacijo, do katere ima dostop veliko število oseb. 

 
379. člen 

(uporaba 10. poglavja) 
 
(1) 10. poglavje tega zakona se uporablja glede vsakega finančnega instrumenta, ki je bil uvrščen v 
trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, in finančnega instrumenta, ki je predmet 
zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, ne glede na to, ali je 
bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali zunaj njega. 
 
(2) 382., 383. in 384. člen tega zakona se uporabljajo tudi glede finančnih instrumentov, ki niso 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu nobene države članice, če je njihova vrednost odvisna od 
vrednosti finančnih instrumentov iz prvega odstavka tega člena. 
 
(3) Prvi, peti in šesti odstavek 386. člena in 387. člen tega zakona se ne uporabljajo za izdajatelja, ki ni 
vložil zahteve in tudi ni dal soglasja za uvrstitev svojih finančnih instrumentov v trgovanje na 
organiziranem trgu. 
 
(4) Prepovedi in obveznosti, določene v 10. poglavju tega zakona, se uporabljajo: 
1.      za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki se 
nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, in finančne instrumente, ki 
so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu, in 
2.      za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici, in finančne 
instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi 
članici. 
 

380. člen 
(izjeme od uporabe 10. poglavja) 

 
(1) 10. poglavje tega zakona se ne uporablja za posle, ki jih zaradi uresničevanja monetarne ali 
tečajne politike ali politike upravljanja javnega dolga sklepajo države članice, ESCB, centralne banke 
držav članic ali drug organ ali oseba, ki deluje za njihov račun. 
 
(2) Prepovedi, določene v 10. poglavju tega zakona se ne uporabljajo za posle trgovanja z lastnimi 
delnicami v okviru reodkupnih programov in posle stabilizacije finančnih instrumentov, če so ti posli 
opravljeni v skladu z Uredbo 2273/2003. 
 

381. člen 
(predpisi o prepovedi zlorab trga in obveznostih glede preprečavanja teh zlorab) 

 
(1) Agencija predpiše: 
1.      podrobnejša merila za opredelitev predpostavk ter podrobnejše ali dodatne kazalnike notranje 
informacije in tržne manipulacije, 



30 
 

2.      podrobnejše zahteve glede ustrezne objave notranje informacije po prvem in petem odstavku 
386. člena tega zakona, 
3.      podrobnejše pogoje glede odložitve objave notranje informacije po drugem odstavku 386. člena 
tega zakona, 
4.      podrobnejše zahteve glede obvestitve agencije o odložitvi objave notranje informacije po četrtem 
odstavku 386. člena tega zakona, 
5.      podrobnejša pravila o vsebini in načinu vodenja seznama oseb, ki so jim dostopne notranje 
informacije iz 387. člena tega zakona, 
6.      v zvezi s poročanjem o poslih iz 388. člena tega zakona: 
-  kategorije oseb, ki so zavezane poročati o poslih, 
-  značilnosti poslov, ki so predmet te obveznosti, vključno s količino, ki je predmet posla, pri kateri 
nastane obveznost poročanja, 
-  podrobnejše pogoje za zagotovitev javne informacije o teh poslih, 
7.      podrobnejša pravila o obveznostih posameznih kategorij oseb iz 389. člena tega zakona v zvezi 
z naložbenimi priporočili, 
8.      podrobnejši pravila o obveščanju o sumljivih poslih iz 391. člena tega zakona. 
 
(2) Agencija mora s predpisi iz prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno 
prenesti ureditev v Direktivi 2003/124/ES, Direktivi 2003/125/ES in Direktivi 2004/72/ES ter v drugih 
izvedbenih predpisih, ki jih izda Komisija na podlagi Direktive 2003/6/ES. 

10.2 Prepovedana ravnanja zlorab trga 
 

382. člen 
(prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij) 

 
(1) Oseba, ki je notranjo informacijo pridobila na enega od naslednjih načinov: 
1.      kot član organa vodenja ali nadzora izdajatelja, 
2.      kot imetnik deleža v kapitalu izdajatelja, 
3.      ker ima dostop do informacij pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog, ali 
4.      s kaznivim dejanjem te notranje informacije ne sme uporabiti za neposredno ali posredno 
pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma za poskus 
pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun niti za račun druge osebe. 
 
(2) Če je oseba iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, se prvi odstavek tega člena uporablja 
tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te 
pravne osebe. 
 
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za posel, ki je opravljen zaradi izpolnitve zapadle 
obveznosti glede pridobitve ali odtujitve finančnih instrumentov, če je ta obveznost nastala na podlagi 
pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je oseba, ki je subjekt prepovedi, pridobila notranjo 
informacijo. 
 

383. člen 
(druge prepovedi glede notranjih informacij) 

 
Oseba, ki je subjekt prepovedi iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona, tudi ne 
sme: 
1.      razkriti notranje informacije nobeni drugi osebi, razen če to stori pri običajnem opravljanju svoje 
zaposlitve, poklica ali nalog, 
2.      na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji 
finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša. 
 

384. člen 
(druge osebe, za katere se uporabljajo določbe o prepovedih glede notranjih informacij) 

 
382. in 383. člen tega zakona se uporabljata tudi za vsako drugo osebo: 
1.      ki ni oseba iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona, 
2.      ki je pridobila notranjo informacijo in 
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3.      ki ve ali bi morala vedeti, da gre za notranjo informacijo. 
 

385. člen 
(prepoved tržne manipulacije) 

 
Nihče ne sme trgovati, dajati naročil ali kakor koli drugače sodelovati pri tržni manipulaciji. 

10.3 Druge obveznosti za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga 
 

386. člen 
(obveznosti izdajatelja glede objave notranjih informacij) 

 
(1) Izdajatelj mora takoj, ko je to mogoče, objaviti notranjo informacijo, ki se neposredno nanaša nanj 
ali na finančni instrument, katerega izdajatelj je, in zagotoviti, da ta notranja informacija ustrezno 
obdobje ostane dostopna na njegovih javnih spletnih straneh. 
 
(2) Izdajatelj lahko na lastno odgovornost odloži objavo notranje informacije iz prvega odstavka tega 
člena, da zaščiti svoj upravičeni interes, če sta izpolnjeni naslednji zahtevi: 
1.      če ni verjetno, da bi taka odložitev objave notranje informacije lahko zavajala javnost, in 
2.      če zagotovi ustrezno zaupnost te informacije. 
 
(3) Upravičeni interes iz drugega odstavka tega člena se lahko nanaša zlasti, vendar ne izključno, na 
naslednje okoliščine: 
1.      pogajanja, ki že potekajo, ali s tem povezane okoliščine, če je verjetno, da bi javno razkritje 
lahko vplivalo na izid ali normalen potek teh pogajanj; zlasti se javno razkritje informacij javnosti lahko 
odloži za določeno obdobje, če je resno in neposredno ogrožen finančni obstoj izdajatelja, čeprav niso 
izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka, in če bi javno razkritje teh informacij lahko resno 
ogrozilo interese sedanjih ali morebitnih delničarjev izdajatelja s tem, da bi povzročilo prekinitev 
pogajanj, namenjenih zagotovitvi dolgoročnega finančnega prestrukturiranja izdajatelja, 
2.      s strani poslovodnega organa izdajatelja sprejete odločitve ali s strani poslovodnega organa 
izdajatelja sklenjene pogodbe, za katere je potrebna odobritev drugega organa izdajatelja, da 
odločitev ali pogodba postane veljavna, če organiziranost izdajatelja zahteva ločitev med tema 
organoma, in pod pogojem, da bi razkritje informacij javnosti pred tako odobritvijo skupaj s sočasno 
objavo, da postopek odobritve še ni končan, ogrozilo pravilno oceno informacij v javnosti. 
 
(4) Izdajatelj mora agencijo nemudoma obvestiti o odložitvi objave notranje informacije po drugem 
odstavku tega člena in informacijo objaviti takoj, ko prenehajo razlogi za odložitev njene objave. 
 
(5) Če izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun, razkrije katero koli notranjo 
informacijo tretji osebi pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog iz 3. točke drugega odstavka 
382. člena tega zakona, mora izdajatelj opraviti celovito in učinkovito javno razkritje te informacije, in 
sicer: 
1.      če se notranja informacija tretji osebi razkrije namenoma, hkrati z razkritjem te informacije tretji 
osebi, 
2.      če je bila informacija tretji osebi razkrita nenamerno, takoj po razkritju te informacije tretji osebi. 
 
(6) Peti odstavek tega člena se ne uporablja, če je bila informacija razkrita osebi, ki jo zavezuje 
obveznost zaupnosti, ne glede na to, ali je podlaga za nastanek te obveznosti zakon, drug predpis, 
statut ali pogodba. 
 

387. člen 
(seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije) 

 
(1) Izdajatelj mora sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge 
pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.  
 
(2) Izdajatelj mora redno dopolnjevati seznam iz prvega odstavka tega člena in ga predložiti agenciji, 
ko seznam prvič sestavi oziroma vsakokrat, ko seznam redno dopolni.  
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(3) Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vsebuje poleg imena in priimka oziroma 
firme vsaj naslednje podatke:  
-        enotno identifikacijsko številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali drugo enolično 
identifikacijo, s katero je osebo mogoče povezati v registru finančnih instrumentov (centralnem registru 
oziroma poddepoju), in  
-        stalno prebivališče oziroma sedež.  
 
(4) Agencija za namen odkrivanja zlorab trga finančnih instrumentov preko informacijskega sistema na 
podlagi istega povezovalnega znaka (EMŠO ali druge enolične identifikacije) povezuje sezname oseb, 
ki so jim dostopne notranje informacije, s prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev teh oseb. 

 
388. člen 

(posli oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb) 
 
(1) Osebe, ki izvršujejo vodstvene odgovornosti v določenem izdajatelju, in z njimi povezane osebe 
morajo agencijo obveščati o vseh poslih, ki so jih sklenile za svoj račun in katerih predmet so delnice 
tega izdajatelja, izvedeni finančni instrumenti, katerih osnovni finančni instrument so te delnice, ali 
drugi finančni instrumenti, ki so povezani s temi delnicami ali izvedenimi finančnimi instrumenti. 
 
(2) Agencija mora zagotoviti javno dostopnost informacij o posameznih poslih iz prvega odstavka tega 
člena. 
 

389. člen 
(obveznosti glede naložbenih priporočil) 

 
Osebe, ki izdelujejo ali razširjajo naložbena priporočila, morajo z ustrezno skrbnostjo zagotoviti, da so 
informacije v naložbenem poročilu predstavljene pošteno in da so v naložbenem priporočilu razkriti 
njihovi interesi ali navedena nasprotja interesov glede finančnih instrumentov, na katere se naložbeno 
priporočilo nanaša. 
 

390. člen 
(obveznosti glede objave statistik) 

 
Javna institucija, ki razširja statistične podatke, ki bi lahko pomembno vplivali na finančne trge, mora te 
podatke razširjati na pošten in pregleden način. 
 

391. člen 
(obveznost obveščanja o sumljivih poslih) 

 
(1) Investicijsko podjetje, kreditna institucija ali druga oseba, ki na profesionalni podlagi sodeluje pri 
pripravi ali izvedbi poslov s finančnimi instrumenti in ki na podlagi kazalnikov ali drugih okoliščin, ki 
opredeljuje predpostavke trgovanja na podlagi notranje informacije ali tržne manipulacije, presodi, da 
obstaja utemeljen sum, da posel pomeni prepovedano trgovanje na podlagi notranje informacije ali 
dejanje tržne manipulacije, mora o tem poslu brez odlašanja obvestiti agencijo. 
 
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja za fizične in pravne osebe s sedežem oziroma prebivališčem 
v Republiki Sloveniji in za podružnice pravnih oseb države članice ali tretje države v Republiki 
Sloveniji. 
 
(3) Oseba o poslu, o katerem mora obvesti agencijo po prvem odstavku tega člena, ne sme obvestiti 
nobene druge osebe, še zlasti pa ne strank tega posla ali oseb, ki so povezane s strankami tega 
posla. 
 
(4) Agencija ne sme nikomur razkriti identitete osebe, ki jo je obvestila o sumljivem poslu po prvem 
odstavku tega člena, če bi tako razkritje lahko škodovalo tej osebi. Prvi stavek tega odstavka ne 
izključuje uporabe določb tega zakona o izrekanju nadzornih ukrepov in sankcij za prekrške ter 
predpisov o varovanju osebnih podatkov. 
 
(5) Če oseba v dobri veri obvesti agencijo o poslu iz prvega odstavka tega člena, to obvestilo oziroma 
opustitev obvestila iz drugega odstavka tega člena nima značilnosti kršitve nobene obveznosti glede 
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omejitve razkritja informacij, določene z zakonom, drugim predpisom ali pogodbo, in zaradi tega za 
osebo, ki ravna v dobri veri, ne nastane nobena oblika odgovornosti. 
 

392. člen 
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor) 

 
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad spoštovanjem prepovedi in obveznosti, določenih v 
10. poglavju tega zakona. 
 

393. člen 
(namen nadzora) 

 
Agencija opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in 
preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z 10. poglavjem tega zakona. 
 

394. člen 
(način opravljanja nadzora) 

 
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem 10. poglavja tega zakona: 
1.      s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki 
morajo po tem ali drugem zakonu poročati agenciji, 
2.      s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu s 395. členom tega 
zakona, 
3.      z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 396. člena tega zakona. 

 
395. člen 

(pridobivanje informacij in opravljanje pregledov poslovanja) 
 
(1) Če je to potrebno za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona, lahko agencija od katere 
koli osebe zahteva: 
1.      da ji omogoči dostop do katerega koli dokumenta v kakršni koli obliki ali da ji izroči kopijo tega 
dokumenta, 
2.      da ji omogoči, da opravi pregled njenega poslovanja, 
3.      da ji izroči zapise telefonskih pogovor ali drugih podatkov, ki jih hrani. 
 
(2) Agencija lahko od katere koli osebe, vključno z osebo, ki sodeluje pri posredovanju naročil ali 
opravlja druge posle pri sklepanju poslov, ki so predmet preiskave agencije, in od osebe, ki je 
nadrejena ali podrejena tej osebi, zahteva, da ji predloži vse informacije, potrebne za nadzor. Če je to 
potrebno za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona, lahko agencija osebo iz prvega 
stavka tega odstavka tudi povabi na zaslišanje. 
 

396. člen 
(nadzorni ukrepi agencije) 

 
Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev 10. poglavja tega zakona, lahko izreče naslednje nadzorne 
ukrepe: 
1.      odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve, 
2.      odredi začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu, 
3.      prepove posamezni osebi razpolaganje z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim premoženjem, 
4.      začasno prepove posamezni osebi opravljanje dejavnosti oziroma poklica. 

 
397. člen 

(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi) 
 
(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi 
izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 10. poglavjem 
tega zakona. 
 



34 
 

(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic zagotoviti ustrezno pomoč pri izvajanju 
njihovih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov, sprejetih zaradi 
prenosa Direktive 2003/6/ES in izvedbenih predpisov EU v pravni red države članice. 
 
(3) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic zlasti tako, da si z njimi izmenjuje 
ustrezne informacije in z njimi sodeluje pri preiskovalnih dejanjih. 
 

397.a 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 
10. poglavjem tega zakona.  
 
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne 
predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA. 
 

398. člen 
(predložitev informacij nadzornim organom držav članic) 

 
(1) Agencija mora nadzornemu organu druge države članice na njegovo zahtevo predložiti vse 
informacije, ki jih ta potrebuje za namen iz drugega odstavka 397. člena tega zakona. 
 
(2) Če je to potrebno, mora agencija takoj po prejemu zahteve iz prvega odstavka tega člena opraviti 
ustrezne ukrepe za pridobitev zahtevanih informacij. 
 
(3) Če agencija ne more takoj predložiti zahtevanih informacij, mora o tem nemudoma obvestiti 
nadzorni organ države članice, ki je te informacije zahteval. 
 
(4) Agencija lahko zavrne zahtevo za predložitev informacij iz prvega odstavka tega člena: 
1.      če bi predložitev informacij lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red 
Republike Slovenije, 
2.      če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti istim osebam za ista dejanja, na 
katere se nanaša zahteva za predložitev informacij, 
3.      če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva 
za predložitev informacij, že izdana pravnomočna sodna odločba. 
 
(5) Agencija mora nadzorni organ države članice obvestiti o zavrnitvi zahteve za predložitev informacij 
po četrtem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev. 

 
400. člen 

(sodelovanje pri opravljanju preiskovalnih dejanj) 
 
(1) Če agencija ugotovi, da so bila dejanja, ki so v nasprotju z 10. poglavjem tega zakona oziroma 
Direktivo 2003/6/ES, opravljena ali se opravljajo v drugi državi članici ali da ta dejanja vplivajo na 
finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu druge države članice, mora o tem 
obvestiti nadzorni organ te države članice in v tem obvestilu navesti vse podrobnosti, ki so ji znane. 
 
(2) Če agencija prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice z vsebino iz prvega 
odstavka tega člena, mora takoj opraviti ustrezne ukrepe in nadzorni organ države članice obvestiti o 
izidu teh ukrepov, in če je to mogoče, tudi o pomembnejših vmesnih korakih. 
 
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta ali omejujeta pristojnosti in odgovornosti agencije 
za nadzor po drugih določbah oddelka 10.4 tega zakona. 
 
(4) Agencija se mora pri opravljanju nadzora glede dejanj iz četrtega odstavka 379. člena tega zakona 
z nadzornimi organi drugih držav članic, udeleženimi pri tem nadzoru, posvetovati o nameravanih 
nadzornih ukrepih. 
 

401. člen 
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(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja) 
 
(1) Če je za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona treba opraviti pregled poslovanja 
posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja v drugi državi članici, mora agencija zahtevati, da ta 
dejanja opravi nadzorni organ te države članice. 
 
(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji nadzorni organ druge države članice omogoči, da osebje 
agencije spremlja osebje tega nadzornega organa pri opravljanju dejanj iz prvega odstavka tega 
člena. 
 
(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa druge države članice opraviti pregled poslovanja 
posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja, če je ta dejanja treba opraviti v Republiki Sloveniji. 
 
(4) Agencija lahko na zahtevo nadzornega organa druge države članice omogoči, da osebje tega 
nadzornega organa spremlja osebje agencije pri opravljanju dejanj iz tretjega odstavka tega člena. 
 
(5) Agencija lahko zavrne zahtevo za opravo preiskovalnih dejanj iz tretjega odstavka tega člena ali 
zahtevo za sodelovanje osebja nadzornega organa države članice iz četrtega odstavka tega člena: 
1.      če bi preiskovalna dejanja, ki so predmet zahteve, lahko negativno vplivala na suverenost, 
varnost ali javni red Republike Slovenije, 
2.      če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti istim osebam za ista dejanja, na 
katere se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja, 
3.      če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva 
za preiskovalna dejanja, že izdana pravnomočna sodna odločba. 
 
(6) Agencija mora obvestiti nadzorni organ države članice o zavrnitvi zahteve po petem odstavku tega 
člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev. 
 
(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, agencija o tem obvesti ESMA. 
 

499. člen 
(pristojnosti predsednika senata) 

 
(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka in odločanju o posamezni zadevi opravlja 
član sveta agencije, določen z razporedom dela agencije. 
 
(2) Predsednik senata odloča: 
1.      o vseh posamičnih zadevah, o katerih se odloča z odredbo ali s sklepom, 
2.      o zahtevah za vpis v registre, ki jih po zakonu vodi agencija, 
3.      o drugih posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo, če za posamezen primer tako 
določa zakon, in 
4.      v vseh posamičnih zadevah, v katerih se izda priporočilo ali opozorilo. 
 

524.a člen 
(priporočila in opozorila) 

 
(1) Če agencija v postopku nadzora ugotovi nesmotrnosti ali nedoslednosti pri poslovanju subjekta 
nadzora, ki nimajo značilnosti kršitve določb tega zakona, agencija izda ustrezna priporočila subjektu 
nadzora za izboljšanje poslovanja. Priporočilo izda predsednik senata. 
 
(2) Če agencija v postopku nadzora ugotovi kršitve določb tega zakona, vendar te kršitve po svojih 
značilnostih in obsegu nimajo pomembnih učinkov, lahko agencija subjektu nadzora namesto odredbe 
o odpravi kršitev izda opozorilo, v katerem subjekt nadzora opozori na te kršitve (v nadaljnjem 
besedilu: opozorilo). Opozorilo izda predsednik senata. 
 
(3) Z opozorilom lahko agencija naloži subjektu nadzora tudi odpravo ugotovljenih kršitev in določi rok 
za njihovo odpravo. 
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(4) Če subjekt nadzora ne ravna v skladu z opozorilom iz prejšnjega odstavka, mu agencija izda 
ustrezno odredbo o odpravi kršitev. 
 
(5) Če agencija pri opravljanju nadzora ne ugotovi kršitev tega zakona, agencija s sklepom ustavi 
postopek nadzora. 
 

558. člen 
(hujše kršitve 3. poglavja) 

 
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje družba, z globo od 25.000 do 500.000 
eurov pa družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo: 
1.      če ne objavi letnega poročila v skladu s prvim in drugim odstavkom 110. člena tega zakona; 
2.      če ne objavi revizorjevega poročila v skladu s tretjim odstavkom 110. člena tega zakona; 
3.      če ne objavi polletnega poročila v skladu s 112. členom in prvim odstavkom 113. člena tega 
zakona; 
4.      če ne objavi konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s 114. členom tega zakona; 
5.      če ne objavi informacij, vsebovanih v obvestilu o spremembi pomembnih deležev v skladu s 
124. členom tega zakona; 
6.      če ne objavi informacije o spremembi deleža lastnih delnic javne družbe v skladu s 125. členom 
tega zakona; 
7.      če ne objavi informacije o spremembi in novem skupnem številu glasovalnih pravic v skladu s 
126. členom tega zakona; 
8.      če ne objavi informacije glede spremembe vsebine pravic iz vrednostnih papirjev v skladu s 
128. členom tega zakona; 
9.      če ne objavi nadzorovanih informacij v predpisanem jeziku ali jezikih v skladu s 135. členom tega 
zakona; 
10.   če nadzorovane informacije ne objavi oziroma predloži tako, kakor je določeno v prvem odstavku 
136. člena tega zakona. 
 
(2) Če je narava storjenega prekrška iz 1., 2., 3., 4., 6. in 8. točke prejšnjega 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.      10.000.000 eurov ali pet odstotkov 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 mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na 
podlagi ZGD-1, ali 
2.      dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju 
je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke. 
 
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Če je narava storjenega prekrška iz 1., 2., 3., 4., 6. in 8. točke prvega odstavka tega člena posebno 
huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna oseba družbe, 
ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena, kaznuje z globo v višini do: 
1.      2.000.000 eurov ali 
2.      dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju 
je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke. 
 
(5) 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, ki je 
zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
(6) 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. 
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(7) 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 je zahtevala uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 
 
(8) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je zahteval uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
 
(9) Če je narava storjenega prekrška iz 5., 7., 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena posebno 
huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se 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. 
 

561. člen 
(druge hujše kršitve borznoposredniške družbe) 

 
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba, z globo 
od 80.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če: 
1.      je pridobila dovoljenje ali soglasje, ki je določeno s tem zakonom ali Uredbo 575/2013/EU, z 
navajanjem neresničnih podatkov ali na podlagi drugega zavajajočega ravnanja; 
2.      opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti iz prvega in drugega odstavka 151. člena tega 
zakona (četrti odstavek 151. člena tega zakona); 
3.      ne obvesti agencije o spremembi deleža posameznega delničarja v skladu s 74. členom ZBan-2 
v zvezi s prvim odstavkom 155. člena tega zakona; 
4.      glede podružnice v državi članici ne obvesti agencije en mesec pred izvedbo nameravane 
spremembe v nasprotju s prvim odstavkom 173. člena tega zakona; 
5.      ni vzpostavila ureditve notranjega upravljanja v skladu s 128. členom ZBan-2 ali ne zagotavlja 
ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena 
tega zakona; 
6.      ne organizira službe notranje revizije v skladu s 141. do 145. členi ZBan-2 v zvezi s prvim 
odstavkom 193. člena tega zakona; 
7.      ne sporoča informacij o količniku finančnega vzvoda in o stabilnem financiranju v skladu s 
177. členom ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona; 
8.      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; 
9.      ne sporoča informacij v skladu s 101. členom Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja 
nepopolne ali nepravilne informacije; 
10.   ne sporoča informacij o veliki izpostavljenosti v skladu s prvim odstavkom 394. člena Uredbe 
575/2013/EU oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije; 
11.   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; 
12.   ne sporoča informacij o količniku finančnega vzvoda v skladu s prvim odstavkom 430. člena 
Uredbe 575/2013/EU oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije; 
13.   ne razpolaga z likvidnimi sredstvi v skladu s 412. členom Uredbe 575/2013/EU; 
14.   doseže izpostavljenost, ki presega omejitve iz 395. člena Uredbe 575/2013/EU; 
15.   je izpostavljena kreditnemu tveganju pozicije v listinjenju, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz 
405. člena Uredbe 575/2013/EU; 
16.   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; 
17.   izvede izplačila imetnikom instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala, v nasprotju z 
229. členom tega zakona ali je izplačilo v nasprotju z 28., 51. ali 63. členom Uredbe 575/2013/EU; 
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18.   je omogočila, da ena ali več oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom, opravlja 
funkcijo člana upravljalnega organa, tudi v njegovi nadzorni funkciji, ali višjega vodstva 
borznoposredniške družbe; 
19.   kreditira oziroma daje jamstva za nakup delnic v nasprotju s petim odstavkom 154. člena tega 
zakona; 
20.   v likvidaciji opravlja posle v nasprotju z omejitvijo iz 82. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 
159. člena tega zakona; 
21.   na ozemlju Republike Slovenije opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve in posle, 
ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje agencije (prvi odstavek 161. člena tega 
zakona); 
22.   po prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov sklepa nove posle v 
nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 168. člena tega zakona; 
23.   ustanovi podružnico v državi članici, ne da bi predhodno o tej nameri obvestila agencijo (prvi 
odstavek 170. člena tega zakona); 
24.   začne opravljati posle prek podružnice v državi članici v nasprotju s 172. členom tega zakona; 
25.   začne neposredno opravljati investicijske ali pomožne investicijske storitve in posle v državi 
članici ali tretji državi, ne da bi o tem obvestila agencijo v nasprotju s prvim odstavkom 174. člena 
oziroma drugim odstavkom 177. člena tega zakona; 
26.   ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenja 
agencije (drugi odstavek 176. člena tega zakona); 
27.   ne vzpostavi ali ne izvaja ustrezne politike izbora kandidatov za člane upravljalnega organa v 
skladu z drugim odstavkom 34. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom tega zakona; 
28.   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 
196. člena tega zakona; 
29.   ne poroča finančnih informacij glede računovodskih izkazov v skladu s tretjim odstavkom 
87. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona; 
30.   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 196. člena 
tega zakona; 
31.   glede razkritja dodatnih informacij ne ravna v skladu z 196.a členom tega zakona; 
32.   v rokih iz prvega oziroma tretjega odstavka 92. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 
196. 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; 
33.   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 196. člena tega zakona); 
34.   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 301. členom tega zakona; 
35.   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 
301. člena tega zakona; 
36.   krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov v skladu z 271. členom tega zakona; 
37.   ne ravna v skladu z odredbo iz 253. in 258. člena ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 301. člena 
tega zakona; 
38.   posebnemu pooblaščencu iz 259. člena ZBan-2 ne omogoči ali ga ovira pri izvajanju njegovih 
nalog in pooblastil v skladu z določbami 259. in 261. člena ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 
301. člena tega zakona. 
 
(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 borznoposredniška družba kaznuje z globo v višini do: 
1.      desetih odstotkov skupnega letnega neto prometa, vključno z bruto dohodkom v predhodnem 
poslovnem letu v obliki prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic in drugih 
vrednostnih papirjev s spremenljivim ali fiksnim donosom ter prejetih provizij in nadomestil v skladu s 
316. členom Uredbe 575/2013/EU, ali 
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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 157. člena tega zakona, in je zato podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, 
se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 evrov 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 prvim odstavkom 157. člena 
tega zakona in je zato v borznoposredniški družbi podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za 
prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 evrov 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 borznoposredniške družbe, 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 borznoposredniške družbe kaznuje z globo od 2.500 do 
30.000 eurov. 
 

566. člen 
(kršitve 10. poglavja) 

 
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 
25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba ali izdajatelj, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo: 
1.      če neposredno ali posredno pridobi ali odtuji finančne instrumente oziroma če to poskuša, in 
sicer za svoj računa ali za račun druge osebe na podlagi notranjih informacij v nasprotju s 382. členom 
tega zakona; 
2.      če razkrije notranje informacije drugi osebi oziroma ji priporoča ali jo napeljuje, da pridobi ali 
odtuji finančne instrumente, na katere se notranja informacija nanaša v nasprotju s 383. členom tega 
zakona; 
3.      če trguje, daje naročila za trgovanje, posreduje pri trgovanju s finančnimi instrumenti na način, ki 
bi pomenil tržno manipulacijo, ali kakor koli drugače sodeluje pri tržni manipulaciji (385. člen tega 
zakona); 
4.      če izdajatelj ne objavi notranje informacije, ki se nanaša nanj v skladu s 386. členom tega 
zakona; 
5.      če ne sestavi ali obnavlja seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije ali če tega 
seznama ne predloži agenciji, kadar koli ta to zahteva, v skladu s 387. členom tega zakona; 
6.      če agenciji ne pošlje poročil, pojasnil, podatkov in dokumentacije ali ji ne omogoči pregleda 
poslovanja (388. in 395. člen tega zakona); 
7.      če z ustrezno skrbnostjo ne zagotovi, da bodo informacije v naložbenem priporočilu 
predstavljene v skladu s 389. členom tega zakona; 
8.      če agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov, ki jih določa 395. člen 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 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega 
člena.  
 
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
izdajatelja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba podjetnika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke 
prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 
6., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena.  
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(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. 
 

568. 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: 
1.      če opravlja investicijske storitve in ni oseba iz prvega do tretjega odstavka 32. člena ali iz 34. 
člena tega zakona (četrti odstavek 32. člena tega zakona); 
2.      če uporablja firmo, ki je v nasprotju s 151. členom tega zakona; 
3.      če daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz šestega odstavka 212. člena tega 
zakona; 
4.      če oseba iz 300. člena tega zakona agenciji ne predloži poročila iz tretjega odstavka 308. člena 
ZBan-1 v zvezi s 300. členom tega zakona, v katerem opiše ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja 
investicijskih storitev ali dajanja ali objavljanja informacij ali tržnih sporočil; 
5.      če upravlja borzni trg in ni borza (drugi odstavek 310. člena tega zakona); 
6.      če pridobi delnice borznoposredniške družbe, borze ali centralno klirinškodepotne družbe v 
nasprotju s prvim oziroma tretjim odstavkom 45. člena ZBan-1 v zvezi s 155., 319. in 409. členom tega 
zakona; 
7.      če oseba iz 300. člena tega zakona ali oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 525. člena 
tega zakona, agenciji ne pošlje poročil in informacij v skladu z 234. členom ZBan-1 v zvezi s 525. 
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 prvega odstavka tega člena. 
 
(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. 
 

570. člen 
(zastaranje) 

 
(1) Postopek o prekršku za prekrške iz petega odstavka 556., osmega odstavka 558., petega 
odstavka 560., tretjega odstavka 561., tretjega odstavka 563., tretjega odstavka 564., petega odstavka 
565., četrtega odstavka 566., petega odstavka 567. in četrtega odstavka 568. člena tega zakona ni 
dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
 
(2) Zastaranje postopka o prekrških pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na 
pregon storilca prekrška. 
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(3) Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekrških iz prvega 
odstavka tega člena v nobenem primeru ni več mogoč, ko preteče šest let od dneva, ko je bil prekršek 
storjen. 
 

571. člen 
(postopek agencije o prekršku) 

 
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba agencije, ki izpolnjuje 
pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. 
 
(2) Agencija z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi 
pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo 
agencije iz prvega odstavka tega člena. 
 
(3) Ne glede na 496. člen tega zakona se postopek o prekršku vodi po določbah predpisa, ki ureja 
prekrške. 
 
(4) Predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev 10. poglavja tega zakona lahko da agenciji 
tudi borza. 
 
 
V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM 
POSTOPKU 
 
/ 
 
 
VI. PRILOGE 
/ 
 


