
Št. 32  
Ljubljana, petek

 8. 5. 2015  
ISSN 1318-0576 Leto XXV

DRŽAVNI ZBOR
1326. Zakon o upravljavcih alternativnih 

investicijskih skladov (ZUAIS)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o upravljavcih alternativnih 

investicijskih skladov (ZUAIS)

Razglašam Zakon o upravljavcih alternativnih investicij-
skih skladov (ZUAIS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 24. aprila 2015.

Št. 003-02-3/2015-10
Ljubljana, dne 4. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O UPRAVLJAVCIH ALTERNATIVNIH 
INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZUAIS)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Vsebina zakona in subjekti, na katere  
se zakon nanaša

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa:
1. pogoje in način upravljanja alternativnih investicijskih 

skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS);
2. pogoje za ustanovitev in poslovanje alternativnih za-

sebnih investicijskih skladov s statusom specialnega investicij-
skega sklada (v nadaljnjem besedilu: SIS);

3. pogoje trženja enot AIS v Republiki Sloveniji in pogoje 
trženja enot AIS, ustanovljenih v Republiki Sloveniji, v drugi 
državi članici oziroma tretji državi;

4. nadzor nad upravljanjem AIS in poslovanjem SIS;
5. sodelovanje med pristojnimi organi.

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

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašata:

1. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES 
ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 
št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direk-
tiva 2011/61/EU) in

2. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES 
o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov 
in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vla-
ganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 
2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov 
v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L 
št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), v delu, v katerem se nanaša 
na upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje na-
slednjih uredb Evropske unije:

1. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z 
dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, sploš
nimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, pre-
glednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 231/2013/EU);

2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2013 z 
dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odlo-
čijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 447/2013/EU);

3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 
15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenč-
ne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 
2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 
z dne 16. 5. 2013, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
448/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega 
kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 345/2013/EU);

5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno 
podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 346/2013/EU);

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 694/2014 z 
dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi teh-
ničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih 
investicijskih skladov (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 18; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 694/2014/EU).

(3) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 345/2013/EU 
in Uredbe 346/2013/EU, je Agencija za trg vrednostnih pa-
pirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
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3. člen
(uporaba zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za:
1. upravljavca AIS s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

upravlja enega ali več AIS ne glede na državo, v kateri je AIS 
ustanovljen;

2. upravljavca AIS s sedežem v drugi državi članici, ki ima 
dovoljenje za upravljanje AIS na podlagi zakona ali drugega 
predpisa države članice, sprejetega zaradi prenosa Direktive 
2011/61/EU;

3. upravljavca AIS s sedežem v tretji državi, ki ni upravlja-
vec iz 1. ali 2. točke tega odstavka.

(2) Na uporabo tega zakona ne vplivajo naslednja dejstva, 
povezana z upravljavcem AIS oziroma AIS, ki ga upravlja po-
samezen upravljavec:

1. ali je AIS odprtega ali zaprtega tipa;
2. pravna oblika AIS;
3. pravna oblika upravljavca AIS, upravljavca AIS države 

članice oziroma upravljavca AIS tretje države.

4. člen
(izjeme od uporabe zakona)

(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
1. holdinge, kot so opredeljeni v 26. členu tega zakona;
2. pokojninske sklade po zakonu, ki ureja pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, ter institucije držav članic, ki izvajajo 
kolektivno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom ali 
drugim predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa 
Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno po-
kojninsko zavarovanje (UL L št. 235 z dne 23. 9. 2003, str. 10), 
ter kadar je to ustrezno, njihove upravljavce z dovoljenjem, 
razen če ti upravljajo tudi AIS;

3. Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko ban-
ko, Evropski investicijski sklad, evropske razvojne finančne 
institucije in dvostranske razvojne banke, Svetovno banko, 
Mednarodni denarni sklad in druge nadnacionalne institucije 
ali podobne mednarodne organizacije, če upravljajo AIS, ki 
delujejo v javnem interesu;

4. nacionalne centralne banke;
5. nacionalne, regionalne in lokalne oblasti ali druge in-

stitucije, ki upravljajo sklade, ki so v podporo pokojninskemu 
sistemu ter sistemu socialne varnosti;

6. sheme soudeležbe delavcev pri dobičku ali varčevalne 
sheme delavcev;

7. pravne osebe s posebnim namenom listinjenja, kot so 
opredeljene v 28. členu tega zakona.

(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za upravljavca 
AIS, dokler ta upravlja samo enega ali več AIS, katerih vlagatelj 
je upravljavec AIS sam, njegova nadrejena ali podrejena druž-
ba ali druge podrejene družbe teh nadrejenih družb, pri čemer 
nobena od teh družb ni sama AIS.

1.2. Opredelitev pojmov in kratic

5. člen
(kratice drugih zakonov)

Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, pomenijo:
1. ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni 

list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 
105/12 – ZBan1J in 63/13 – ZSK);

2. ZGD1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13);

3. ESMA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no-
vembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 

2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1095/2010/EU);

4. EBA je Evropski nadzorni organ – Evropski bančni 
organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in 
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12);

5. EIOPA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo 
(EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega or-
gana (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in 
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48);

6. ESRB je Evropski odbor za sistemska tveganja, usta-
novljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru 
nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evrop-
skega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 
2010, str. 1).

6. člen
(pojmi, ki imajo enak pomen, kakor v drugih zakonih)
(1) Pojmi banka, kreditna institucija in skupina imajo enak 

pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo.
(2) Pojmi investicijska storitev, gospodarjenje s finančnimi 

instrumenti, investicijsko svetovanje, sprejemanje in posredova-
nje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, hramba 
in administrativne storitve, investicijsko podjetje, borznoposre-
dniška družba, organizirani trg, finančni instrument in profesio-
nalna stranka imajo enak pomen, kot je opredeljen v ZTFI.

(3) Pojem zavarovalnica ima enak pomen, kot je oprede-
ljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

(4) Pojmi družba za upravljanje, KNPVP, alternativni in-
vesticijski sklad in alternativni investicijski sklad, ki javno zbira 
premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJIS), imajo enak pomen, 
kot je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske sklade in druž-
be za upravljanje.

(5) Pojem predstavnik delavcev pomeni predstavnika de-
lavcev, kot ga predvideva zakon, ki v državi sedeža družbe 
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju oziroma kot je uve-
ljavljen v praksi v državi sedeža družbe.

(6) Pojmi mikro, majhne in srednje velike družbe imajo enak 
pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

7. člen
(država članica in tretja država)

(1) Država članica je država članica Evropske unije ali 
država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega go-
spodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 3).

(2) Tretja država je država, ki ni država članica.
(3) Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima v tej 

državi stalno prebivališče, in pravna oseba, ki ima na območju 
te države sedež.

(4) Določbe tega zakona, ki urejajo delovanje osebe dr-
žave članice, se ne uporabljajo za osebo Republike Slovenije, 
razen če je to izrecno določeno.

8. člen
(referenčna država)

Referenčna država članica upravljavca AIS tretje države 
(v nadaljnjem besedilu: referenčna država) je država članica, 
določena v skladu s 139. členom tega zakona in Uredbo 
448/2013/EU.

9. člen
(upravljavec AIS)

(1) Upravljavec AIS je pravna oseba, katere redna dejav-
nost je upravljanje enega ali več AIS.
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(2) Upravljanje AIS pomeni najmanj opravljanje storitev iz 
podtočke a 1. točke 57. člena tega zakona.

(3) Upravljavec AIS države članice je upravljavec AIS s 
sedežem v državi članici, ki ima dovoljenje pristojnega organa 
za upravljanje AIS na podlagi zakona ali drugega predpisa dr-
žave članice, sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

(4) Upravljavec AIS tretje države je upravljavec AIS s 
sedežem v tretji državi.

(5) Upravljavec AIS je upravljavec AIS s sedežem v Re-
publiki Sloveniji.

10. člen
(tip upravljavca AIS)

Merila za opredelitev tipa upravljavca AIS glede na to, 
ali upravlja AIS odprtega ali zaprtega tipa, določa Uredba 
694/2014/EU.

11. člen
(AIS, AIS države članice, AIS tretje države in matična država 

članica AIS)
(1) AIS je AIS, ki je pridobil dovoljenje Agencije, in AIS, 

ki nima dovoljenja Agencije, če je njegov sedež oziroma po-
slovodstvo v Republiki Sloveniji, razen če ta zakon določa 
drugače.

(2) AIS države članice je AIS, ki ni AIS iz prejšnjega 
odstavka, če je pridobil dovoljenje pristojnega organa države 
članice ali je registriran pri pristojnem organu države članice, in 
AIS, ki nima dovoljenja oziroma ni registriran v državi članici, če 
ima sedež oziroma poslovodstvo v tej državi članici.

(3) AIS tretje države je AIS, ki ni AIS iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena.

(4) Matična država članica AIS je država članica, razen 
Republike Slovenije, v kateri je AIS pridobil dovoljenje pri-
stojnega organa ali v kateri je registriran ali če je pridobil več 
dovoljenj ali registracij, država članica, v kateri je AIS pridobil 
dovoljenje prvič ali je bil prvič registriran ali, če nima dovoljenja 
ali ni registriran, država članica, v kateri ima AIS sedež oziroma 
poslovodstvo.

12. člen
(matična država upravljavca AIS)

(1) Matična država upravljavca AIS je Republika Slovenija.
(2) Matična država članica upravljavca AIS države članice 

je država članica, v kateri ima ta upravljavec sedež.
(3) Matična država upravljavca AIS tretje države je drža-

va, v kateri ima ta upravljavec sedež.
(4) V primeru, da se za upravljavca AIS tretje države upo-

rabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na matično državo 
članico upravljavca AIS, se te določbe nanašajo na referenčno 
državo upravljavca AIS tretje države.

13. člen
(država članica gostiteljica upravljavca AIS)

(1) Država članica gostiteljica upravljavca AIS je država 
članica, razen Republike Slovenije, v kateri upravljavec AIS:

1. upravlja AIS države članice, ali
2. trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 

države, ali
3. opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 

in pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona.
(2) Država članica gostiteljica upravljavca AIS tretje drža-

ve je država, ki ni njegova referenčna država, v kateri uprav-
ljavec:

1. upravlja AIS države članice ali
2. trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 

države.

14. člen
(podružnica upravljavca AIS)

(1) Podružnica upravljavca AIS ali upravljavca AIS države 
članice ali upravljavca AIS tretje države je njegova poslovna 

enota, ki je ločena od njegovega sedeža, in ki ni pravna ose-
ba, opravlja pa storitve, za katere je ta upravljavec pridobil 
dovoljenje.

(2) Če upravljavec AIS države članice ali upravljavec 
AIS tretje države ustanovi v Republiki Sloveniji več poslovnih 
enot, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, se vse 
štejejo kot ena podružnica. V tem primeru, mora upravljavec 
AIS države članice ali upravljavec AIS tretje države v prijavi 
za vpis podružnice v sodni register navesti naslov za vročanje 
v Republiki Sloveniji, ki mora biti eden od naslovov poslovnih 
enot podružnice.

15. člen
(skrbnik)

Skrbnik je skrbnik premoženja AIS, ki izpolnjuje pogoje iz 
pododdelka 2.4.10. tega zakona.

16. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organ v zvezi z AIS, upravljavcem AIS in 
skrbnikom po tem zakonu je Agencija, razen če ta zakon določa 
drugače.

(2) Pristojni organ AIS države članice oziroma upravljavca 
AIS države članice je organ države članice, ki je na podlagi 
zakona ali drugega predpisa države članice pristojen za nadzor 
nad AIS države članice oziroma za nadzor nad upravljavcem 
AIS države članice.

(3) Pristojni organ AIS tretje države oziroma upravljavca 
AIS tretje države je organ tretje države, ki je na podlagi zakona ali 
drugega predpisa tretje države pristojen za nadzor nad AIS tretje 
države oziroma za nadzor nad upravljavcem AIS tretje države.

(4) Pristojni organ v zvezi s skrbnikom AIS države članice 
in AIS tretje države je:

1. organ države članice, ki je na podlagi predpisa države 
članice, sprejetega za prenos Direktive 2013/36/EU Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do de-
javnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih insti-
tucij 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), pristojen za nadzor nad kreditnimi 
institucijami, če je skrbnik kreditna institucija države članice;

2. organ države članice, ki je na podlagi predpisa države 
članice, sprejetega za prenos Direktive 2004/39/ES pristojen 
za nadzor nad investicijskimi podjetji, če je skrbnik investicijsko 
podjetje;

3. organ države članice, ki je na podlagi zakona ali dru-
gega predpisa države članice pristojen za nadzor nad osebami 
države članice, ki lahko opravljajo skrbniške storitve na podlagi 
točke c tretjega odstavka 21. člena Direktive 2011/61/EU;

4. organ, pristojen za nadzor oziroma registracijo oseb 
države članice, ki lahko opravljajo skrbniške storitve na podla-
gi tretjega pododstavka tretjega odstavka 21. člena Direktive 
2011/61/EU;

5. organ tretje države, ki je na podlagi zakona ali drugega 
predpisa tretje države pristojen za nadzor nad subjekti, ki opra-
vljajo skrbniške storitve za AIS tretje države.

17. člen
(kvalificirani delež v upravljavcu AIS)

(1) Kvalificirani delež v upravljavcu AIS je posredno ali 
neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih 
pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:

1. najmanj 10 odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 
10 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali

2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne 
osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča 
pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.

(2) Glede ugotavljanja kvalificiranega deleža v upravljav-
cu AIS se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja inve-
sticijske sklade in družbe za upravljanje.
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18. člen
(tesna povezanost)

Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali je 
več fizičnih ali pravnih oseb povezanih na enega od naslednjih 
načinov:

1. z udeležbo kot je določena v 19. členu tega zakona,
2. z obvladovanjem kot je opredeljeno v 20. členu tega 

zakona, ali
3. tako, da vse obvladuje ista tretja oseba.

19. člen
(udeležba)

Udeležba je posredno ali neposredno imetništvo poslov-
nega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi 
katerih imetnik pridobi najmanj 20 odstotni delež glasovalnih 
pravic ali najmanj 20 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe.

20. člen
(obvladovanje)

Obvladovanje je razmerje med nadrejeno in podrejeno 
družbo ali temu razmerju podobno razmerje med drugo nadre-
jeno osebo in podrejeno družbo.

21. člen
(nadrejena in podrejena družba)

(1) Nadrejena družba je družba, ki v razmerju do druge 
družbe (v nadaljnjem besedilu: podrejena družba) izpolnjuje 
enega od naslednjih pogojev:

1. ima večino glasovalnih pravic v podrejeni družbi,
2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 

uprave ali članov nadzornega sveta ali drugega organa vodenja 
ali nadzora podrejene družbe in je hkrati družbenik oziroma 
delničar te družbe,

3. ima pravico do prevladujočega vpliva na podrejeno 
družbo na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava 
ali drugega pravnega temelja, ali

4. je družbenik oziroma delničar v podrejeni družbi in na 
podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, sklenjenega z 
drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzoruje večino glaso-
valnih pravic v tej družbi.

(2) Pri uporabi tega zakona se družba, ki je neposredno 
nadrejena drugi družbi, obravnava hkrati kot nadrejena družba 
vseh družb, ki imajo položaj podrejene družbe te druge družbe.

(3) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega čle-
na se glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpo-
klica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo glasovalne 
pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je 
druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, in navedene 
pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe ali druge 
družbe, ki je podrejena nadrejeni družbi.

(4) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega 
člena se od glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpo-
klica, ki izhajajo iz delnic, katerih imetnik je nadrejena družba 
ali druga družba, ki je podrejena tej nadrejeni družbi, odštejejo 
navedene pravice, ki izhajajo iz tistih delnic, katerih zakoniti 
imetnik je ta družba in glede katerih je izpolnjen eden od na-
slednjih pogojev:

1. družba je delnice pridobila in jih ima za račun druge 
osebe, ki ni niti nadrejena družba niti tej nadrejeni družbi po-
drejena družba, ali

2. družba je delnice pridobila:
a) kot zavarovanje za svojo terjatev in navedene pravice 

uresničuje v skladu s prejetimi navodili osebe, ki je te delnice 
zagotovila kot zavarovanje svoje obveznosti do družbe, ali

b) v zvezi z odobritvijo posojila pri opravljanju svoje obi-
čajne poslovne dejavnosti in glasovalne pravice uresničuje v 
interesu osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje 
obveznosti do družbe.

(5) Pri uporabi 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena 
se za namen izračuna večine glasovalnih pravic v podrejeni 

družbi od skupnega števila delnic ali glasovalnih pravic v tej 
družbi odštejejo glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnik je:

1. ta družba sama,
2. podrejena družba te družbe, ali
3. druga oseba, ki je imetnik teh delnic za račun družb iz 

1. ali 2. točke tega odstavka.
(6) Druga nadrejena oseba je vsaka fizična ali pravna 

oseba, ki ni nadrejena družba in ki glede glasovalnih pravic ali 
pravic imenovanja in odpoklica v podrejeni družbi izpolnjuje 
pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena.

(7) Pojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni po-
jem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo.

22. člen
(družbe, povezane s skupnim vodenjem)

Družbe, povezane s skupnim vodenjem, so družbe, ki 
med seboj niso tesno povezane, vendar je med njimi ena od 
naslednjih povezav:

1. upravljajo se na enotni podlagi v skladu s sklenjeno 
pogodbo ali statutarnimi določbami, ali

2. večina članov oziroma članic njihovih uprav ali nadzor-
nih svetov so iste osebe.

23. člen
(ustanovitev)

Pojem ustanovljen v zvezi z/s:
1. upravljavcem AIS, upravljavcem AIS države članice ali 

upravljavcem AIS tretje države pomeni, da ima ta v določeni 
državi sedež;

2. AIS, AIS države članice ali AIS tretje države pomeni, 
da je ta v tej državi pridobil dovoljenje pristojnega organa ali je 
registriran pri pristojnem organu ali, če ni nima dovoljenja ali ni 
registriran, da ima v tej državi sedež;

3. skrbnikom pomeni, da ima skrbnik v tej državi sedež 
ali podružnico;

4. pravnim zastopnikom, ki je pravna oseba, pomeni da 
ima v tej državi sedež ali podružnico;

5. pravnim zastopnikom, ki je fizična oseba, pomeni da 
ima v tej državi stalno prebivališče.

24. člen
(pravni zastopnik)

Pravni zastopnik je fizična oseba s stalnim prebivališčem 
v državi članici ali pravna oseba s sedežem v državi članici, ki jo 
upravljavec AIS tretje države izrecno pooblasti, da v njegovem 
imenu in za njegov račun v državi članici izpolnjuje obveznosti 
do pristojnih in drugih organov, vlagateljev in nasprotnih strank, 
ki izhajajo iz tega zakona oziroma predpisa države članice, 
sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

25. člen
(višje vodstvo, uprava in nadzorni svet)

(1) Višje vodstvo pomeni vodstveno raven kot je oprede-
ljena v tretjem odstavku 1. člena Uredbe 231/2013/EU.

(2) Uprava pomeni izvršne direktorje, upravo oziroma 
poslovodjo družbe.

(3) Nadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane 
upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji.

26. člen
(holding)

Holding je gospodarska družba, ki je imetnica delnic ali 
poslovnih deležev ene ali več drugih gospodarskih družb in 
katere poslovni namen je izvajati strategijo oziroma strategije 
prek svojih podružnic, povezanih podjetij ali udeležb, da se 
prispeva k povečevanju njihove dolgoročne vrednosti. Holding 
je javna delniška družba, ki deluje v svojem imenu in za svoj 
račun in s katere delnicami se trguje na organiziranem trgu, ali 
druga gospodarska družba, katere glavni namen, kot izhaja iz 
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njenega letnega poročila oziroma drugih uradnih dokumentov, 
ni ustvarjanje donosov za vlagatelje z dezinvestiranjem prek 
njenih podružnic ali povezanih podjetij.

27. člen
(napajalni in centralni AIS)

Napajalni AIS je AIS, ki:
1. nalaga najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote 

drugega AIS (v nadaljnjem besedilu: centralni AIS) ali
2. nalaga najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote 

več kot enega centralnega AIS, če imajo vsi ti centralni AIS 
enako naložbeno politiko, ali

3. je kako drugače izpostavljen do centralnega AIS z 
najmanj 85 odstotki svojih sredstev.

28. člen
(pravna oseba s posebnim namenom listinjenja)

Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja je pravna 
oseba, ki je ustanovljena izključno zato, da izvede listinjenje ali 
listinjenje, kot ga določa drugi odstavek 1. člena Uredbe (ES) 
št. 24/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 
2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s 
prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listi-
njenja (UL L št. 15 z dne 20. 1. 2009, str. 1), in druge aktivnosti, 
potrebne za dosego tega namena.

29. člen
(finančni vzvod)

(1) Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec 
AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS 
tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot 
na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev 
oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih.

(2) Finančni vzvod se izračuna v skladu z 2. oddelkom 
II. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

30. člen
(izdajatelj)

(1) Izdajatelj je pravna oseba ali subjekt javnega prava 
s sedežem v državi članici, katerega delnice so uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu.

(2) Pri potrdilih o lastništvu se za namene tega zakona 
kot izdajatelj šteje izdajatelj delnic, na katere se potrdilo o 
lastništvu nanaša.

31. člen
(profesionalni in neprofesionalni vlagatelj)

(1) Profesionalni vlagatelj je oseba, ki se šteje za profesio-
nalno stranko v skladu z ZTFI oziroma oseba, ki na podlagi do-
ločb ZTFI zahteva, da se obravnava kot profesionalna stranka.

(2) Pri uporabi določb ZTFI, ki se nanašajo na opredelitev 
profesionalne stranke iz prejšnjega odstavka, se namesto poj-
ma »borznoposredniška družba« uporablja pojem »upravljavec 
AIS«.

(3) Profesionalni vlagatelj na podlagi tega zakona je tudi 
vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega 
oziroma zasebnega prava, ki:

1. se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 
150.000 eurov oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo v 
AIS iz 3. poglavja tega zakona, v družbo tveganega kapitala 
iz zakona, ki ureja družbe tveganega kapitala ali AIS države 
članice, ki izpolnjuje najmanj pogoje, ki veljajo za navedene 
AIS v Republiki Sloveniji, in

2. v dokumentu, ločenem od pogodbe iz prejšnje točke 
pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvi-
deno obveznostjo ali naložbo.

(4) Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni 
vlagatelj.

32. člen
(glavni posrednik)

Glavni posrednik je kreditna institucija, investicijsko podje-
tje ali druga oseba z dovoljenjem pristojnega organa, za katero 
veljajo pravila in nadzor skrbnega in varnega poslovanja, in ki 
profesionalnim vlagateljem kot nasprotna stranka ponuja pred-
vsem storitve financiranja ali izvrševanja transakcij s finančnimi 
instrumenti, lahko pa tudi druge storitve, kakršne so obračun 
in poravnava poslov, hramba, posojanje vrednostnih papirjev, 
zagotavljanje naročniku prilagojene tehnologije in druge ope-
rativne podporne storitve.

33. člen
(nejavna družba)

Nejavna družba je družba s sedežem v državi članici, ka-
tere kapital je razdeljen na delnice, ki niso uvrščene v trgovanje 
na organiziranem trgu.

34. člen
(enota AIS)

(1) Enoto AIS predstavlja:
1. sorazmerni delež v premoženju AIS, če je AIS obliko-

van kot ločeno premoženje,
2. sorazmerni delež v kapitalu AIS, če je AIS gospodarska 

družba.
(2) Enota AIS je izdana kot vrednostni papir.
(3) Vrednostni papir iz prejšnjega odstavka se glasi na 

enoto, več enot ali del enote AIS.
(4) Kadar se enote AIS vodijo v registru, ki smiselno 

izpolnjuje pogoje iz 65. in 66. člena Uredbe 231/2013/EU, 
oziroma so imetniki enot vpisani v sodni register kot imetniki 
poslovnega deleža, ni potrebno, da je enota AIS izdana kot 
vrednostni papir.

(5) Vpis deleža v registru oziroma poslovni delež iz prejš-
njega odstavka se lahko glasi na enoto, več enot ali del enote 
premoženja AIS.

35. člen
(trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS  

tretje države)
(1) Trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 

države pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot 
AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih 
vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Slo-
veniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS 
države članice oziroma upravljavca AIS tretje države.

(2) Za trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države osebam, ki niso profesionalni vlagatelji po tem 
zakonu, se uporablja zakon, ki ureja investicijske sklade in 
družbe za upravljanje.

(3) Agencija v splošnem aktu natančneje opredeli posa-
mične pojme iz prvega odstavka tega člena.

36. člen
(izkazano upravičenje)

Izkazano upravičenje pomeni delež ustvarjenega dobič-
ka AIS, ki pripada njegovemu upravljavcu kot nadomestilo za 
upravljanje AIS, in ne vključuje morebitnega deleža v dobičku 
AIS, ki upravljavcu pripada kot donos na njegovo morebitno 
naložbo v AIS.

2. UPRAVLJAVEC AIS

2.1. Splošne določbe

37. člen
(upravljanje AIS)

(1) Vsak AIS, AIS države članice ali AIS tretje države mora 
imeti upravljavca, ki je odgovoren za poslovanje AIS v skladu s 
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tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje AIS oziroma predpisom države članice, sprejetim 
zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

(2) Upravljavec AIS je lahko:
1. pravna oseba pooblaščena s strani AIS, AIS države 

članice oziroma AIS tretje države, oziroma pravna oseba, ki po-
sluje v imenu in za račun AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države, in ki je na ta način pristojna in odgovorna za upra-
vljanje tega AIS (v nadaljnjem besedilu: zunanji upravljavec), ali

2. AIS sam, če njegova pravna oblika omogoča samostoj-
no upravljanje, uprava AIS pa se odloči, da ne bo pooblastila 
zunanjega upravljavca.

(3) V Republiki Sloveniji lahko AIS upravlja:
1. upravljavec AIS iz prvega odstavka 38. člena tega 

zakona,
2. upravljavec AIS države članice,
3. upravljavec AIS tretje države, ki v skladu s tem zako-

nom pridobi dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS 
v Republiki Sloveniji ali drugi referenčni državi in

4. družba za upravljanje.
(4) V sodni register se ne sme vpisati oseba, katere firma 

vsebuje besedno zvezo »upravljavec alternativnega investi-
cijskega sklada« ali izpeljanke iz teh besed, če ta oseba ne 
izpolnjuje pogojev za upravljanje AIS.

(5) Za AIS, ki se upravlja sam, se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za upravljavca AIS, razen če je 
s tem zakonom določeno drugače.

(6) Za družbo za upravljanje se uporabljajo določbe tega 
zakona, ki veljajo za upravljavca AIS, razen če je s tem zako-
nom določeno drugače. Kadar družba za upravljanje upravlja 
AIS, spada v eno izmed kategorij upravljavcev AIS iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona.

38. člen
(kategorije upravljavcev AIS)

(1) Kategorije upravljavcev AIS so:
1. upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje 

storitev upravljanja AIS;
2. upravljavec AIS, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega 

odstavka tega člena in ni prostovoljno vložil zahteve za prido-
bitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS v skla-
du z Uredbo 447/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: registrirani 
upravljavec AIS);

3. upravljavec AIS, ki je pridobil status upravljavca spe-
cializiranega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec SIS) iz 175. člena tega zakona.

(2) Upravljavec AIS mora pridobiti dovoljenje Agencije za 
opravljanje storitev upravljanja AIS, če neposredno ali posred-
no prek družbe, s katero je povezan s skupnim vodenjem ali 
obvladovanjem ali znatnim deležem glasovalnih pravic oziroma 
znatnim deležem v kapitalu, upravlja enega ali več AIS, AIS 
države članice oziroma AIS tretje države, katerih:

1. celotna vrednost upravljanih sredstev, vključno s 
sredstvi pridobljenimi z uporabo finančnega vzvoda, presega 
100.000.000 eurov ali

2. celotna vrednost upravljanih sredstev presega 
500.000.000 eurov pod pogojem, da noben AIS ne uporablja 
finančnega vzvoda, imetniki enot AIS pa vsaj pet let po vstopu 
v posamezen AIS nimajo pravice zahtevati odkupa enot.

(3) Registrirani upravljavec AIS lahko prostovoljno vloži 
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja 
AIS, kot to določa Uredba 447/2013/EU.

(4) Izračun celotne vrednosti upravljanih sredstev iz dru-
gega odstavka tega člena in spremljanje teh sredstev se izva-
jata v skladu z 2. in 3. členom Uredbe 231/2013/EU.

39. člen
(register upravljavcev AIS)

(1) Agencija vzpostavi in redno dopolnjuje register upra-
vljavcev AIS, ki vsebuje informacije iz 1. in 5. točke drugega 
odstavka 40. člena tega zakona.

(2) Agencija zagotovi javno dostopnost registra iz prejš-
njega odstavka.

40. člen
(zahteva za vpis v register)

(1) Upravljavec AIS mora pri Agenciji vložiti zahtevo za 
vpis v register upravljavcev AIS najkasneje v 30 dneh od za-
četka upravljanja AIS.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj:
1. ime in pravnoorganizacijsko obliko upravljavca AIS;
2. naslov in matično številko upravljavca AIS;
3. člane uprave upravljavca AIS;
4. pet največjih družbenikov upravljavca AIS;
5. seznam AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje dr-

žave, ki jih upravlja, podatke o njihovih naložbenih strategijah 
in označbo AIS, katerih enote se tržijo v Republiki Sloveniji;

6. podatke o celotni vrednosti upravljanih sredstev.
(3) Upravljavec AIS obvesti Agencijo o spremembi podat-

kov iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka v 15 delovnih dneh 
od nastanka spremembe.

(4) Podrobnejšo vsebino podatkov iz 5. in 6. točke druge-
ga odstavka tega člena določata prvi in drugi odstavek 5. člena 
Uredbe 231/2013/EU.

(5) Agencija predpiše podrobnejšo obliko zahteve iz dru-
gega odstavka tega člena in podrobnejše vsebine iz 1. do 
4. točke drugega odstavka tega člena.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavcu 
AIS, ki je vložil zahtevo za pridobitev dovoljenja za opravljanje 
storitev upravljanja AIS in upravljavcu AIS, ki je v postopku 
pridobivanja statusa upravljavca SIS, ni treba vložiti zahteve 
za vpis v register iz prvega odstavka tega člena.

2.2. Registrirani upravljavec AIS

41. člen
(ravnanje ob preseganju omejitev)

(1) Registrirani upravljavec AIS mora redno spremljati 
celotno vrednost upravljanih sredstev v skladu s 3. členom 
Uredbe 231/2013/EU.

(2) Ravnanje upravljavca AIS ob začasnem ali trajnem 
preseganju vrednosti iz drugega odstavka 38. člena tega za-
kona določa 4. člen Uredbe 231/2013/EU.

42. člen
(redno poročanje registriranega upravljavca AIS Agenciji)

(1) Upravljavec AIS v zvezi z vsakim AIS, ki ga upravlja, 
Agenciji poroča o najpomembnejših instrumentih, s katerimi 
trguje v imenu AIS, glavnih izpostavljenostih AIS in najpo-
membnejših koncentracijah naložb AIS.

(2) Vsebino, način in rok poročanja podatkov iz prejšnjega 
odstavka določata 5. in 110. člen Uredbe 231/2013/EU.

2.3. Upravljavec SIS

2.3.1. Splošne določbe

43. člen
(upravljavec SIS)

Upravljavec SIS je registrirani upravljavec AIS, ki izpolnju-
je pogoje iz tega oddelka in upravlja vsaj en SIS iz 3. poglavja 
tega zakona.

44. člen
(pridobitev statusa upravljavca SIS)

(1) Upravljavec AIS pridobi status upravljavca SIS, če v 
postopku pridobitve statusa prvega SIS, ki ga namerava upra-
vljati, izkaže izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka.

(2) Status upravljavca SIS se prizna v odločbi, s katero 
Agencija upravljavcu AIS prizna status prvega SIS, ki ga na-
merava upravljati.
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(3) Če uprava upravljavca SIS pisno obvesti Agencijo, 
da se upravljavec SIS odpoveduje statusu upravljavca SIS, 
Agencija izda odločbo o prenehanju statusa upravljavca SIS.

(4) Registrirani upravljavec AIS, ki ne namerava upravljati 
nobenega SIS, lahko prostovoljno vloži zahtevo za pridobitev 
statusa upravljavca SIS.

45. člen
(storitve, ki jih opravlja upravljavec SIS)

(1) Upravljavec SIS lahko opravlja samo storitve upravlja-
nja AIS iz 57. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec SIS, 
ki je zunanji upravljavec, opravlja tudi druge dejavnosti, če so 
te neposredno povezane z naložbenimi politikami oziroma 
strategijami AIS, ki jih upravlja.

2.3.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec SIS

46. člen
(priznanje statusa upravljavca SIS)

(1) Upravljavec AIS, ki je vložil zahtevo za priznanje sta-
tusa SIS, in še nima priznanega statusa upravljavca SIS, vlogi 
priloži zahtevo za priznanje statusa upravljavca SIS in nasle-
dnjo dokumentacijo:

1. kopijo statuta ali družbene pogodbe, skladne z določ-
bami zakona, ki ureja gospodarske družbe;

2. seznam oseb, ki bodo dejansko vodile posle upravljav-
ca SIS z navedbo področja, za katerega bo posamezna oseba 
pristojna, in dokazila, iz katerih izhaja, da imajo te osebe zado-
sten ugled ter znanje in izkušnje tudi s področja poslovanja SIS, 
ki jih bo upravljal upravljavec SIS, z navedbo katera oziroma 
katere izmed teh oseb bodo zastopale upravljavca SIS;

3. poslovni načrt z opisom organizacijske strukture vključ-
no z obrazložitvijo zagotavljanja skladnosti svojega poslovanja 
z določbami tega pododdelka;

4. opis dejavnosti, ki jih poleg storitev upravljanja AIS 
opravlja upravljavec SIS na podlagi izjeme iz drugega odstavka 
45. člena tega zakona;

5. dokumentacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogojev 
iz 50. člena tega zakona;

6. informacije o dogovorih o prenosu opravljanja storitev 
iz 51. člena tega zakona.

(2) Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena 
upravljavec AIS priloži zahtevi tudi podatke iz drugega odstav-
ka 40. člena tega zakona. Upravljavcu AIS, ki je že opravil po-
stopek registracije na podlagi 40. člena tega zakona, v novem 
postopku ni treba priložiti dokumentacije, ki jo je Agenciji že 
predložil, če se do dne vložitve zahteve podatki v dokumentaciji 
niso spremenili.

47. člen
(odločanje o priznanju statusa upravljavca SIS)

(1) Agencija upravljavcu AIS prizna status upravljavca 
SIS, če:

1. iz predložene dokumentacije izhaja, da bo upravljavec 
SIS sposoben izpolnjevati zahteve iz tega zakona in drugih 
predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje SIS;

2. ima upravljavec SIS zadosten osnovni kapital v skladu 
s 50. členom tega zakona;

3. iz dokazil izhaja, da imajo osebe, ki bodo dejansko 
vodile posle, upravljavca SIS zadosten ugled ter znanje in 
izkušnje tudi s področja poslovanja upravljavca SIS, ki jih bo 
upravljal upravljavec SIS;

4. dejavnosti, ki jih poleg storitev upravljanja AIS name-
rava opravljati upravljavec SIS, izpolnjujejo pogoj iz drugega 
odstavka 45. člena tega zakona;

5. sta sedež in poslovodstvo upravljavca SIS v Republiki 
Sloveniji.

(2) Agencija prizna status upravljavca SIS tako, da v 
izreku odločbe določi vrsto SIS, ki jih upravljavec SIS lahko 

upravlja. Upravljavcu SIS z že priznanim statusom, ki je vložil 
novo zahtevo za priznanje statusa SIS druge vrste, v novem 
postopku ni treba priložiti dokumentacije, ki jo je Agenciji že 
predložil, če se do dne vložitve zahteve podatki v dokumentaciji 
niso spremenili.

48. člen
(zavrnitev priznanja statusa upravljavca SIS)

Agencija ne prizna statusa upravljavca SIS, če:
1. vlagatelj ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka prejš-

njega člena oziroma
2. zavrne zahtevo za priznanje statusa SIS iz 180. člena 

tega zakona, katere del je bila zahteva za priznanje statusa 
upravljavca SIS.

49. člen
(rok za odločanje in začetek opravljanja storitev  

upravljanja SIS)
Za rok za odločanje o zahtevi za priznanje statusa uprav-

ljavca SIS in za začetek opravljanja storitev upravljanja SIS se 
smiselno uporabljata določbi 129. in 130. člena tega zakona.

50. člen
(osnovni kapital upravljavca SIS)

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala upravljavca SIS 
je 100.000 eurov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek najnižji znesek osnov-
nega kapitala upravljavca SIS, ki je opravljanje vseh admini-
strativnih storitev iz 2. točke 57. člena tega zakona prenesel 
na pooblaščenca iz osmega odstavka 51. člena tega zakona, 
znaša 75.000 eurov.

(3) Če vrednost premoženja AIS, ki jih upravlja upravlja-
vec SIS, presega 250.000.000 eurov, upravljavec poleg osnov-
nega kapitala iz prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v 
višini 0,02 odstotka vrednosti razlike med premoženjem, ki ga 
upravlja, in zneskom 250.000.000 eurov.

(4) Za dodatni kapital iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega, petega in desetega odstavka 
62. člena tega zakona.

51. člen
(prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov 

upravljanja SIS na drugo osebo)
(1) Upravljavec SIS lahko pooblasti drugo osebo (v na-

daljnjem besedilu: pooblaščenec SIS), da v njegovem imenu 
in za njegov račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, 
ki v skladu s 57. členom tega zakona spadajo med storitve 
upravljanja AIS, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

(2) Upravljavec SIS in pooblaščenec SIS skleneta pisno 
pogodbo, s katero upravljavec SIS podeli pooblastilo za opra-
vljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SIS in 
s katero pogodbeni stranki opredelita medsebojne obveznosti, 
odgovornosti in pravice.

(3) Pri prenosu storitve upravljanja premoženja SIS iz 
1. točke 57. člena tega zakona upravljavec SIS zagotovi, da 
ima pooblaščenec SIS najmanj primerljiva sredstva, višje vod-
stvo, primernega ugleda in izkušenj, ter zaposlene, usposoblje-
ne za opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov. Šteje se, 
da pooblaščenec SIS izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka, 
kadar je pooblaščenec oseba iz 3. točke prvega odstavka 
59. člena tega zakona.

(4) Pooblaščenec SIS iz prejšnjega odstavka mora upo-
števati naložbeno politiko SIS.

(5) Upravljavec SIS obvesti Agencijo o sklenitvi pogodbe 
o prenosu storitve upravljanja premoženja pred začetkom njene 
veljavnosti in o vseh nadaljnjih spremembah te pogodbe.

(6) Na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca 
SIS lahko pooblaščenec SIS pooblastilo za opravljanje posa-
meznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS prenese na 
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tretjo osebo, pri čemer se za ta prenos smiselno uporabljajo 
določbe prvega odstavka tega člena.

(7) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma po-
slov upravljanja SIS na drugo osebo ni mogoče omejiti niti izključiti 
odgovornosti upravljavca SIS za opravljanje navedenih storitev.

(8) Kadar je pooblaščenec SIS oseba iz 3. točke prvega 
odstavka 59. člena oziroma oseba iz 5. poglavja tega zakona, 
je ne glede na prejšnji odstavek upravljavec SIS odgovoren 
samo za izbiro pooblaščenca SIS in za navodila, ki jih da po-
oblaščencu SIS.

(9) Za prenos opravljanja posameznih storitev upravljanja 
SIS na pooblaščenca iz tretje države se smiselno uporabljajo 
določbe 4. točke prvega odstavka 59. člena tega zakona.

(10) Upravljavec SIS ne sme prenesti storitev oziroma 
poslov upravljanja AIS na drugo osebo v takem obsegu, da bi 
se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega predala«, kot 
je opredeljen v 82. členu Uredbe 231/2013/EU.

52. člen
(pravila poslovanja za upravljavca SIS)

(1) Upravljavec SIS obravnava vlagatelje v SIS tako, da 
nobeden ni deležen prednostne obravnave, razen če je taka 
obravnava razkrita v aktu o ustanovitvi SIS.

(2) Upravljavec SIS vzpostavi ter uresničuje trden in zane-
sljiv system upravljanja, pri čemer uporabi ustrezne človeške in 
tehnične vire, potrebne za ustrezno upravljanje SIS, upošteva-
joč obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja.

(3) Upravljavec SIS vzdržuje in vodi učinkovito organiza-
cijsko in administrativno ureditev s ciljem sprejeti vse razumne 
ukrepe za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in spremljanje 
nasprotij interesov, da ne bi škodljivo vplivali na interese SIS 
oziroma njihovih vlagateljev.

(4) Upravljavec SIS vzpostavi in izvaja ustrezne sisteme 
upravljanja tveganj, s katerimi na primeren način ugotavlja, meri, 
obvladuje in spremlja tveganja, ki so relevantna za vsako nalož-
beno strategijo SIS, in ki jim je ali bi jim bil lahko izpostavljen SIS.

(5) Upravljavec SIS za vsak SIS, ki ga upravlja, razen za 
SIS zaprtega tipa, ki ne uporablja finančnega vzvoda, vzpostavi 
ustrezen sistem upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, 
ki omogočajo spremljanje likvidnostnega tveganja SIS in za-
gotavljajo, da je likvidnost naložb SIS usklajena z njegovimi 
obveznostmi.

(6) Upravljavec SIS mora za vsak SIS, ki ga upravlja, 
zagotoviti usklajenost naložbene strategije, profila likvidnosti 
in politike odkupov enot SIS.

(7) Za upravljavca SIS se smiselno uporabljajo določbe 
69. in 71. člena tega zakona.

53. člen
(predpis Agencije)

Agencija predpiše podrobnejša pravila poslovanja iz 
prejšnjega člena, ki jih mora glede na obseg poslovanja in 
kompleksnost poslov izpolnjevati upravljavec SIS.

2.4. Upravljavec AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev 
upravljanja AIS

54. člen
(uporaba pojma upravljavec AIS)

Upravljavec AIS v oddelku 2.4. tega zakona pomeni 
upravljavca AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja AIS.

2.4.1. Storitve, ki jih opravlja upravljavec AIS

55. člen
(storitve, ki jih opravlja upravljavec AIS)

(1) Upravljavec AIS lahko opravlja:
1. storitve upravljanja AIS iz 57. člena tega zakona;
2. storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi 

zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;

3. storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in po-
možne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko AIS, ki se upravlja 
sam, opravlja le storitve iz 1. točke prejšnjega odstavka.

(3) Upravljavec AIS mora za vsako posamezno storitev 
iz prvega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje Agencije na 
podlagi tega zakona. Upravljavec AIS lahko opravlja storitve 
upravljanja investicijskih skladov na podlagi zakona, ki ureja 
investicijske sklade in družbe za upravljanje, če izpolnjuje 
pogoje in pridobi dovoljenja, ki jih mora v skladu z zakonom, ki 
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, izpolnjevati 
in pridobiti družba za upravljanje.

(4) Upravljavec AIS v okviru storitev upravljanja AIS ne 
more pridobiti dovoljenja samo za opravljanje dodatnih stori-
tev, povezanih z upravljanjem AIS, iz 2. točke 57. člena tega 
zakona.

(5) Upravljavec AIS v okviru opravljanja storitev upravlja-
nja AIS ne more opravljati samo storitev iz podtočke a) 1. točke 
57. člena tega zakona, če ne upravlja tudi tveganj iz podtočke 
b) 1. točke 57. člena tega zakona in obratno.

(6) Upravljavec AIS ne more pridobiti dovoljenja za opra-
vljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in po-
možnih storitev iz prvega odstavka 163. člena tega zakona, če 
ne pridobi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS iz 
1. točke prvega odstavka tega člena.

(7) Upravljavec AIS ne more pridobiti dovoljenja za opra-
vljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena 
tega zakona, če nima dovoljenja za opravljanje storitev gospo-
darjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 
163. člena tega zakona.

56. člen
(izjema za borznoposredniško družbo, družbo za upravljanje 

in banko)
(1) Borznoposredniški družbi, družbi za upravljanje in 

banki za opravljanje investicijskih storitev za AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države ni treba pridobiti dovoljenja 
po tem zakonu, če je dovoljenje za opravljanje investicijskih 
storitev in poslov že pridobila po drugem zakonu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je kakršna koli posredna 
ali neposredna ponudba oziroma trženje enot AIS, AIS drža-
ve članice oziroma AIS tretje države vlagateljem v Republiki 
Sloveniji dovoljena le, če so izpolnjeni vsi pogoji glede trženja 
enot iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS.

57. člen
(storitve upravljanja AIS)

Storitve upravljanja AIS obsegajo:
1. upravljanje premoženja AIS:
a) sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premo-

ženje AIS, razpolaganje s premoženjem AIS zaradi izpolnitve 
obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja AIS, 
sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke 
na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja AIS 
in uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev AIS oziroma 
drugih naložb AIS;

b) upravljanje tveganj AIS;
2. dodatne storitve, povezane z upravljanjem AIS:
a) administrativne storitve:
– pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavlja-

nje poslovnih poročil,
– odnosi z vlagatelji,
– vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje 

vrednosti enote vključno z obračunom davka in davčnim po-
ročanjem,

– pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi 
zahtevami,

– vodenje evidence imetnikov enot in drugih evidenc,
– delitev dobička oziroma prihodkov,
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– administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili 
enot,

– obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje 
potrdil o lastništvu enot,

– hramba dokumentacije;
b) trženje enot AIS;
c) druge storitve, povezane s premoženjem AIS, med 

drugim:
– dejavnosti, potrebne za izpolnitev obveznosti upravljav-

ca AIS kot fiduciarja,
– upravljanje objektov,
– administracija, povezana z naložbami v nepremičnine,
– svetovanje podjetjem v zvezi s kapitalsko strukturo,
– industrijska politika in z njo povezane zadeve,
– svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi 

podjetij,
– druge storitve, povezane z upravljanjem AIS in družbami 

ter drugimi sredstvi, v katere AIS vlaga.

2.4.2. Prenos opravljanja storitev oziroma poslov upravljanja 
AIS na drugo osebo

58. člen
(prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov 

upravljanja AIS na drugo osebo)
(1) Upravljavec AIS lahko pooblasti drugo osebo (v na-

daljnjem besedilu: pooblaščenec), da v njegovem imenu in za 
njegov račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki 
v skladu s prejšnjim členom spadajo med storitve upravljanja 
AIS, če so izpolnjeni pogoji iz tega pododdelka in 8. oddelka 
III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

(2) Upravljavec AIS in pooblaščenec skleneta pisno po-
godbo, s katero upravljavec AIS podeli pooblastilo za opravljanje 
posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS in s katero 
pogodbeni stranki opredelita medsebojne obveznosti, odgovor-
nosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: pogodba o prenosu).

(3) Prenos opravljanja posameznih storitev oziroma po-
slov upravljanja AIS na drugo osebo mora biti skladen z načeli 
iz 75. člena Uredbe 231/2013/EU.

(4) Upravljavec AIS obvesti Agencijo o sklenitvi pogodbe 
o prenosu pred začetkom njene veljavnosti in o vseh nadaljnjih 
spremembah pogodbe.

(5) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma 
poslov upravljanja AIS na drugo osebo ni mogoče omejiti niti 
izključiti odgovornosti upravljavca AIS za opravljanje navedenih 
storitev.

(6) Upravljavec AIS ne sme prenesti storitev oziroma 
poslov upravljanja AIS na drugo osebo v takem obsegu, da bi 
se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega predala«, kot 
je opredeljen v 82. členu Uredbe 231/2013/EU.

59. člen
(pogoji za prenos opravljanja posameznih storitev oziroma 

poslov upravljanja AIS)
(1) Upravljavec AIS lahko podeli pooblastilo za prenos 

opravljanja posameznih storitev in poslov, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

1. za podelitev pooblastila za prenos posameznih storitev 
oziroma poslov obstajajo objektivni razlogi, pri čemer se upo-
števajo merila iz 76. člena Uredbe 231/2013/EU;

2. pooblaščenec ima, v skladu s 77. členom Uredbe 
231/2013/EU, zadostna sredstva in zaposlene, usposobljene 
za opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov ter višje 
vodstvo z zadostnim ugledom in izkušnjami;

3. pri prenosu storitve upravljanja premoženja AIS iz 
1. točke 57. člena tega zakona je pooblaščenec ena izmed 
oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU. Če 
pogoja iz prejšnjega stavka ni mogoče izpolniti, lahko upravlja-
vec AIS prenese storitev upravljanja premoženja tudi na drugo 
osebo, če za to pridobi predhodno soglasje Agencije;

4. pri prenosu storitve upravljanja premoženja AIS iz 
1. točke 57. člena tega zakona na pooblaščenca s sedežem v 
tretji državi se uporabljajo določbe prejšnje točke, Agencija pa 
ima s pristojnim organom za nadzor nad pooblaščencem skle-
njen pisni sporazum o sodelovanju, na podlagi katerega lahko 
Agencija deluje v skladu s točko b tretjega odstavka 78. člena 
Uredbe 231/2013/EU;

5. podelitev pooblastila za opravljanje storitev oziroma 
poslov na pooblaščenca ne preprečuje učinkovitega nadzora, 
kot je opredeljen v 79. členu Uredbe 231/2013/EU;

6. upravljavec AIS lahko, kljub podelitvi pooblastila za 
opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca, deluje in 
upravlja AIS, za opravljanje katerih je podelil to pooblastilo, v 
najboljšem interesu vlagateljev AIS;

7. upravljavec AIS lahko utemelji, da je bil pooblaščenec 
izbran z vso skrbnostjo, ter da je usposobljen in zmožen opra-
vljati prenesene storitve oziroma posle;

8. upravljavec lahko dokaže, da lahko učinkovito spre-
mlja opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov, da lahko 
v vsakem trenutku da pooblaščencu nadaljnja navodila glede 
opravljanja teh storitev oziroma poslov, in da lahko, če to zah-
teva interes vlagateljev, dano pooblastilo prekliče, in sicer tako, 
da preklic pooblastila začne veljati takoj.

(2) Če upravljavec AIS s pooblastilom prenese storitev 
upravljanja premoženja AIS, mora pooblaščenec upoštevati 
naložbeno politiko AIS.

(3) Storitve upravljanja premoženja AIS iz 1. točke 
57. člena tega zakona ni mogoče prenesti na:

1. skrbnika ali osebo, na katero je skrbnik prenesel opra-
vljanje posameznih nalog, ali

2. osebo, katere interesi so v nasprotju z interesi uprav-
ljavca AIS oziroma interesi vlagateljev v AIS, razen če se doka-
že, da je pooblaščenec storitev upravljanja premoženja AIS iz 
1. točke 57. člena tega zakona funkcionalno in hierarhično ločil 
od svojih drugih nalog, ki bi lahko povzročile nasprotje intere-
sov, ter ima vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, 
obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, 
vlagatelji v AIS pa so bili o nasprotjih interesov obveščeni.

(4) Merila za presojo, ali je prenos na podlagi 2. toč-
ke prejšnjega odstavka v nasprotju z interesi upravljavca 
AIS ali vlagatelja v AIS, so opredeljena v 80. členu Uredbe 
231/2013/EU.

60. člen
(prenos pooblastila na tretjo osebo)

(1) Na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca 
AIS lahko pooblaščenec pooblastilo za opravljanje posamez-
nih storitev oziroma poslov upravljanja AIS prenese na tretjo 
osebo.

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka mora biti v skladu z 
81. členom Uredbe 231/2013/EU.

(3) Za prenos opravljanja posameznih storitev in poslov na 
tretjo osebo se smiselno uporablja prvi odstavek prejšnjega člena.

(4) Upravljavec AIS mora pred začetkom veljavnosti pre-
nosa pooblastila na tretjo osebo, pa tudi o vsaki spremem-
bi tega pooblastila, obvestiti Agencijo, pri čemer je vsebina 
obvestila opredeljena v drugem odstavku 81. člena Uredbe 
231/2013/EU.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena pooblaščenec ne 
more prenesti storitve upravljanja premoženja AIS iz 1. točke 
57. člena tega zakona na tretjo osebo, če je tretja oseba:

1. skrbnik ali oseba, na katero je skrbnik prenesel opra-
vljanje posameznih nalog, ali

2. oseba, katere interesi so v nasprotju z interesi uprav-
ljavca AIS oziroma interesi vlagateljev v AIS, razen če se 
dokaže, da je tretja oseba storitev upravljanja premoženja AIS 
funkcionalno in hierarhično ločila od svojih drugih nalog, ki bi 
lahko povzročile nasprotje interesov, ter ima vzpostavljene 
ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje 
in razkrivanje nasprotij interesov, vlagatelji v AIS pa so bili o 
nasprotjih interesov obveščeni.
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(6) Merila za presojo, ali je prenos na podlagi 2. točke prej-
šnjega odstavka v nasprotju z interesi upravljavca AIS ali vla-
gatelja v AIS, so opredeljena v 80. členu Uredbe 231/2013/EU.

(7) Pooblaščenec mora imeti v vsakem trenutku pregled 
nad opravljanjem posameznih storitev oziroma poslov upravlja-
nja AIS, ki so bile s pooblastilom za opravljanje storitev oziroma 
poslov prenesene na tretjo osebo.

(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, če 
tretja oseba prenese pooblastilo za prenos opravljanja posa-
meznih storitev in poslov naprej.

61. člen
(obveščanje Agencije)

Agencija predpiše podrobnejšo vsebino, rok in način ob-
veščanja iz tega pododdelka.

2.4.3. Osnovni kapital upravljavca AIS

62. člen
(višina osnovnega kapitala upravljavca AIS)

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala upravljavca AIS, 
ki opravlja samo storitve upravljanja AIS, je 125.000 eurov. Če 
se AIS upravlja sam, znaša najnižji znesek osnovnega kapitala 
300.000 eurov.

(2) Če vrednost premoženja AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki jih upravlja upravljavec AIS, presega 
250.000.000 eurov, upravljavec poleg osnovnega kapitala iz 
prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v višini 0,02 od-
stotka vrednosti razlike med premoženjem, ki ga upravlja, in 
zneskom 250.000.000 eurov.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec AIS zagoto-
vi dodatni kapital le v taki višini, da vsota osnovnega kapitala iz 
prvega odstavka tega člena in dodatnega kapitala iz prejšnjega 
odstavka ne presega 10.000.000 eurov.

(4) Za namene drugega in tretjega odstavka tega člena se 
pri izračunu vrednosti premoženja, ki ga upravljavec AIS upra-
vlja, upošteva vrednost sredstev vseh AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja, vključno z vrednostjo 
sredstev AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki 
jih je prenesel v upravljanje, ne upošteva pa se vrednost sred-
stev AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih je 
prevzel v upravljanje.

(5) Agencija lahko upravljavcu AIS dovoli, da do 50 od-
stotkov dodatnega kapitala iz drugega odstavka tega člena 
nadomesti s pravnim poslom, na podlagi katerega za ta znesek 
jamči banka, oziroma kreditna institucija ali zavarovalnica s 
sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici ali tretji državi. 
Agencija upošteva jamstvo osebe iz tretje države le, če za kre-
ditno institucijo oziroma zavarovalnico s sedežem v tretji državi 
veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so enakovre-
dna pravilom, ki za te institucije veljajo v Republiki Sloveniji.

(6) Če upravljavec AIS opravlja tudi storitve iz 3. točke 
prvega odstavka 55. člena tega zakona, se znesek osnovnega 
kapitala poveča za znesek iz 152. ali 153. člena ZTFI, odvisno 
od vrste storitev, ki jih opravlja.

(7) Če upravljavec AIS upravlja tudi KNPVP, se pri izraču-
nu vrednosti premoženja v upravljanju skladno s četrtim in pe-
tim odstavkom tega člena upoštevajo še sredstva teh skladov.

(8) Poleg kapitala iz drugega odstavka tega člena 
mora upravljavec AIS zagotoviti še dodatni kapital v skladu 
s 14. členom Uredbe 231/2013/EU za kritje tveganj poklicne 
odgovornosti.

(9) Upravljavec AIS lahko tveganja poklicne odgovornosti 
namesto z dodatnim kapitalom iz prejšnjega odstavka krije z 
zavarovanjem poklicne odgovornosti v skladu s 15. členom 
Uredbe 231/2013/EU.

(10) Sredstva iz osnovnega kapitala iz prvega, drugega, 
šestega in sedmega odstavka tega člena morajo biti naložena 
v likvidna sredstva ali naložbe, ki jih je mogoče v kratkem roku 
unovčiti, in ne smejo obsegati špekulativnih pozicij.

(11) Za družbo za upravljanje, ki ima dovoljenje za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS, se uporabljajo osmi do deseti 
odstavek tega člena.

2.4.4. Pravila poslovanja upravljavca AIS

2.4.4.1. Splošne določbe

63. člen
(načela poslovanja)

(1) Upravljavec AIS:
1. pri opravljanju svojih dejavnosti ravna pošteno, s pri-

merno strokovnostjo in skrbnostjo ter pravično;
2. deluje v najboljšem interesu AIS, AIS države članice 

oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja, ali vlagateljev v te 
sklade in celovitosti trga;

3. ima in učinkovito uporablja vire in postopke, potrebne 
za pravilno opravljanje njegovih poslovnih dejavnosti;

4. sprejme utemeljene ukrepe za preprečitev nasprotja 
interesov oziroma, če jih ni mogoče preprečiti, za to, da se ta 
nasprotja ugotovijo, obvladujejo in spremljajo ter se, kadar je to 
primerno, razkrijejo zato, da ne bi negativno vplivali na interese 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja 
ali vlagateljev v te sklade, in da se zagotovi poštena obravnava 
skladov, ki jih upravlja;

5. izpolnjuje predpisane zahteve, ki veljajo za opravljanje 
njegovih poslovnih dejavnosti, tako da se zastopajo najboljši 
interesi AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih 
upravlja, ali vlagateljev v te sklade in celovitost trga;

6. pravično obravnava vlagatelje v sklade, ki jih upravlja.
(2) Upravljavec AIS vlagatelje v AIS, AIS države članice 

oziroma AIS tretje države obravnava tako, da noben ni deležen 
prednostne obravnave, razen če je taka obravnava razkrita v 
pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AIS države članice 
oziroma AIS tretje države.

(3) Merila za ocenjevanje, ali upravljavec AIS izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka tega člena, so določena v 17. do 
29. členu Uredbe 231/2013/EU.

64. člen
(sistem prejemkov)

(1) Upravljavec AIS vzpostavi in izvaja ustrezen sistem 
prejemkov, ki vključuje politike in prakse prejemkov, ki so zdru-
žljive z ustreznim in učinkovitim upravljanjem tveganj ter tako 
upravljanje tveganj tudi spodbujajo, hkrati pa ne spodbujajo 
prevzemanja tveganj, ki niso skladna s stopnjo tveganosti AIS, 
AIS države članice oziroma AIS tretje države, pravili upravljanja 
ali aktom o ustanovitvi skladov, ki jih upravlja upravljavec AIS.

(2) Upravljavec AIS vzpostavi in izvaja politike prejemkov, 
ki vključujejo plače in diskrecijske pokojninske ugodnosti, za 
kategorije zaposlenih s posebno naravo dela, pri čemer upo-
števa načela glede prilagajanja prejemkov tveganjem.

(3) Zaposleni s posebno naravo dela so zaposleni, ki lah-
ko s svojimi delovnimi nalogami in dejanji pomembno vplivajo 
na profil tveganosti upravljavca AIS oziroma AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, ter obsegajo 
zlasti naslednje kategorije zaposlenih:

1. višje vodstvo,
2. zaposlene v notranji kontroli,
3. neposredne prevzemnike tveganj in
4. druge zaposlene, katerih celotni prejemki, vključno s 

posebnimi pokojninskimi ugodnostmi, so po velikosti enaki ali 
višji od prejemkov višjega vodstva ali neposrednih prevzemni-
kov tveganj.

(4) Neposredni prevzemniki tveganj so zaposleni, kate-
rih poklicna dejavnost ima bistven vpliv na profil tveganosti 
upravljavca AIS oziroma AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države, ki ga upravlja, in sicer posamično ali skupaj kot 
člani skupine.
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(5) Prejemki za namene iz prvega odstavka tega člena 
vključujejo vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih in 
nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so zaposleni upra-
vičeni na podlagi sklenjenih pogodb z upravljavcem AIS.

(6) Nadzorni svet upravljavca AIS mora sprejeti in redno 
preverjati ustreznost sprejetih politik prejemkov in praks glede 
prejemkov, uprava upravljavca AIS pa mora najmanj enkrat le-
tno zagotoviti celovit in neodvisen pregled skladnosti dejanskih 
prejemkov s temi politikami in praksami.

(7) Agencija podrobneje predpiše potrebne lastnosti po-
litike prejemkov.

65. člen
(temeljna načela za določanje politik in praks prejemkov)

(1) Upravljavec AIS pri določanju politik in praks prejem-
kov upošteva naslednja načela:

1. politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učin-
kovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganj tudi 
spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, 
ki niso skladna s stopnjo tveganosti AIS oziroma ustanovnim 
aktom AIS, ki ga upravlja upravljavec AIS;

2. politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, 
cilji, vrednotami in interesi upravljavca AIS in AIS, ki jih upravlja 
upravljavec AIS, ali vlagateljev v ta AIS ter vključuje ukrepe za 
preprečevanje nasprotja interesov;

3. zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, prejemajo 
prejemke glede na doseganje ciljev, povezanih z njihovimi 
funkcijami, neodvisno od uspešnosti poslovnih področij, katera 
nadzirajo;

4. variabilni del prejemka mora vedno temeljiti na 
kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove po-
slovnoorganizacijske enote oziroma AIS ter splošnega poslov-
nega rezultata upravljavca AIS;

5. najmanj 50 odstotkov oziroma manj, če upravljanje 
AIS znaša manj kot 50 odstotkov skupnega premoženja, ki 
ga upravlja upravljavec AIS, variabilnega prejemka vsakega 
posameznika iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti 
sestavljenega iz enot AIS oziroma enakovrednih lastniških 
deležev ali na deleže vezanih instrumentov ali enakovrednih 
negotovinskih instrumentov;

6. znaten delež, vendar najmanj 40 odstotkov variabil-
nega prejemka vsakega posameznika iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena mora upravljavec AIS odložiti za obdobje, 
ki ustreza poslovnemu ciklu ter politiki zahtev po izplačilih 
AIS in traja od treh do petih let, razen če je poslovni cikel 
AIS krajši;

7. variabilni prejemki, vključno z odloženim deležem iz 
prejšnje točke, se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če so glede 
na finančno stanje upravljavca AIS kot celote vzdržni, in če jih 
upravičuje uspešnost zadevnega upravljavca AIS, poslovne 
enote in posameznika;

8. vsak posameznik iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
se mora zavezati, da ne bo uporabljal osebnega zavarovanja 
pred tveganji ali zavarovanja v zvezi s prejemki in odgovorno-
stjo z namenom poseganja v učinke prilagoditve njegovega 
variabilnega prejemka tveganjem;

9. plačilo vsakemu posamezniku iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena, v zvezi s predčasno prekinitvijo pogodbe o 
zaposlitvi, mora izražati doseženo uspešnost tega posame-
znika v določenem obdobju, in ne sme nagrajevati njegove 
neuspešnosti ali morebitnih kršitev v upravljavcu AIS.

(2) Upravljavec AIS mora upoštevati načela iz prejšnjega 
odstavka na način in v obsegu, ki ustreza njegovi velikosti, 
notranji organiziranosti ter naravi, obsegu in zapletenosti de-
javnosti, ki jih opravlja.

(3) Ocenjevanje uspešnosti vsakega posameznika iz tre-
tjega odstavka prejšnjega člena, na podlagi katere se izračuna-
jo variabilne sestavine prejemka ali masa variabilnih sestavin 
prejemka, upošteva vse vrste trenutnih in prihodnjih tveganj 
in predstavlja podlago za morebitno prilagoditev variabilnega 

prejemka tveganjem. Ocenjevanje se izvaja v večletnem ob-
dobju z namenom, da je dejansko plačilo sestavin prejemka 
porazdeljeno čez obdobje, ki se določi glede na življenjski cikel 
AIS in njegova poslovna tveganja.

(4) Določbe tega zakona glede variabilnih prejemkov se 
uporabljajo za posameznike iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena, razen če drug zakon za posamezne primere določa 
strožja merila v zvezi z variabilnimi prejemki, kot se uporabljajo 
na podlagi tega zakona.

66. člen
(komisija za prejemke)

(1) Pomemben upravljavec AIS mora vzpostaviti komisijo 
za prejemke.

(2) Pri določitvi pomembnosti upravljavca iz prejšnjega 
odstavka se upošteva:

1. velikost upravljavca AIS ali velikosti AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja,

2. lastnosti notranje organizacije in
3. narava, obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja.
(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena mora imeti 

predsednika in najmanj dva člana, ki so člani nadzornega sveta 
upravljavca AIS.

(4) Komisija za prejemke je posvetovalno telo nadzornega 
sveta in uprave ter izvaja naslednje naloge:

1. izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks 
prejemkov ter na njihovi podlagi daje pobude za ukrepe v zvezi 
z izboljšanjem upravljanja tveganj upravljavca AIS;

2. pripravlja predloge odločitev nadzornega sveta v zvezi 
s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravlja-
nje tveganj upravljavca AIS;

3. nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravlja funkcije 
upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

(5) Pri pripravi odločitev iz prejšnjega odstavka komisija 
za prejemke upošteva dolgoročne interese delničarjev, vlaga-
teljev in drugih zainteresiranih strani.

(6) V upravljavcu AIS, ki nima komisije za prejemke, 
naloge iz četrtega odstavka tega člena opravlja nadzorni svet.

67. člen
(nasprotje interesov)

(1) Upravljavec AIS sprejme ukrepe za ugotovitev na-
sprotij interesov, ki se lahko pojavijo pri opravljanju storitve 
upravljanja AIS med:

1. upravljavcem AIS, vključno z njegovo upravo, osebami, 
zaposlenimi pri upravljavcu AIS, ali osebami, ki so z upravljav-
cem AIS v razmerju obvladovanja, in AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, ali vlagatelji v ta AIS,

2. AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države ali 
vlagatelji v ta AIS in drugim AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države ali vlagatelji v ta drugi AIS,

3. AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države ali 
vlagatelji v ta AIS in drugimi strankami upravljavca AIS,

4. AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države ali 
vlagatelji v ta AIS in KNPVP, ki ga upravlja upravljavec AIS ali 
vlagatelji v ta KNPVP, ali

5. dvema strankama upravljavca AIS.
(2) Upravljavec AIS vzdržuje in vodi učinkovito organiza-

cijsko in administrativno ureditev s ciljem sprejeti vse razumne 
ukrepe za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in spremljanje 
nasprotja interesov, da ne bi škodili interesom AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja, oziroma nji-
hovih vlagateljev.

(3) Upravljavec AIS pri svojem poslovanju ločuje naloge 
in odgovornosti, ki jih je mogoče šteti za nezdružljive ali bi 
lahko privedle do sistematičnih nasprotij interesov. Upravlja-
vec AIS oceni, ali njegovi pogoji poslovanja vključujejo tudi 
druga bistvena nasprotja interesov, in jih razkrije vlagateljem 
v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih 
upravlja.
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(4) Vrste nasprotij interesov iz tega člena in ustrezne 
ukrepe, ki naj jih upravljavec AIS sprejme v zvezi s strukturami 
ter organizacijskimi in upravnimi postopki, da se ugotovijo, 
preprečijo, obvladujejo in spremljajo nasprotja interesov ter 
ustrezno razkrijejo, določa 2. oddelek III. poglavja Uredbe 
231/2013/EU.

68. člen
(nenevtralizirana nasprotja interesov)

Če organizacijska ureditev, ki jo sprejme upravljavec AIS 
za ugotavljanje, preprečevanje, obvladovanje in spremljanje 
nasprotij interesov, ne zadošča, da bi lahko z ustrezno stopnjo 
gotovosti preprečil nevarnost škodovanja interesom vlagate-
ljev, mora upravljavec AIS vlagateljem jasno razkriti splošne 
lastnosti ali vire nasprotja interesov, preden začne zanje 
opravljati storitve, ter v zvezi s tem razviti ustrezne politike in 
postopke.

69. člen
(poslovanje z glavnim posrednikom)

(1) Upravljavec AIS, ki v imenu in za račun AIS, AIS dr-
žave članice oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, posluje 
z glavnim posrednikom, sklene z njim pisno pogodbo, v kateri 
se v skladu s pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AIS, v 
imenu in za račun katerega se pogodba sklepa, določijo vse 
dovoljene oblike prenosa in ponovne uporabe sredstev sklada.

(2) Upravljavec AIS o vsebini pogodbe iz prejšnjega od-
stavka obvesti skrbnika.

(3) Upravljavec AIS pri izbiri in imenovanju glavnega po-
srednika ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

70. člen
(sistemi upravljanja tveganj in funkcija upravljanja tveganj)

(1) Upravljavec AIS vzpostavi in izvaja ustrezne sisteme 
upravljanja tveganj, kot so opredeljeni v 38. členu Uredbe 
231/2013/EU, s katerimi na primeren način ugotavlja, meri, 
obvladuje in spremlja tveganja, ki so relevantna za vsako na-
ložbeno strategijo AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države, in ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen sklad.

(2) Upravljavec AIS vsaj enkrat letno oceni ustreznost 
sistemov upravljanja tveganj v skladu z 41. členom Uredbe 
231/2013/EU in jih po potrebi ustrezno prilagodi.

(3) Upravljavec AIS vzpostavi in vzdržuje trajno funkcijo 
upravljanja tveganj v skladu z 39. členom Uredbe 231/2013/EU.

(4) Funkcija upravljanja tveganj mora biti v skladu z 42. in 
43. členom Uredbe 231/2013/EU funkcionalno in hierarhično 
ločena od drugih organizacijskih enot upravljavca AIS, vključno 
z organizacijskimi enotami, katerih delovno področje je upra-
vljanje premoženja.

(5) Pri preverjanju funkcionalne in hierarhične ločenosti iz 
prejšnjega odstavka Agencija upošteva načelo sorazmernosti, 
pri čemer mora biti upravljavec AIS v vsakem trenutku sposoben 
dokazati, da sprejeti ukrepi za obvladovanje nasprotij interesov 
omogočajo neodvisno delovanje funkcije upravljanja tveganj, 
kot to določa 43. člen Uredbe 231/2013/EU, ter da je postopek 
upravljanja tveganj skladen s tem zakonom in učinkovit.

(6) Upravljavec AIS sprejme, izvaja in vzdržuje ustrezno 
in dokumentirano politiko upravljanja tveganj kot to določa 
40. člen Uredbe 231/2013/EU.

(7) Pri upravljanju tveganj se pri ocenjevanju kreditne spo-
sobnosti izdajateljev finančnih instrumentov in drugih institucij, 
v katere so naložena sredstva AIS, AIS države članice oziro-
ma AIS tretje države in oseb, do katerih je posamezen sklad 
izpostavljen, upravljavec AIS ne sme izključno ali avtomatično 
opirati na bonitetne ocene, ki jih izdajo bonitetne agencije.

(8) Agencija ob upoštevanju narave, obsega in komple-
ksnosti upravljanja tveganj AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države presodi, ali upravljavec AIS spoštuje prejšnji 
odstavek, in ga po potrebi opozori, naj zmanjša izključnost ali 
avtomatičnost uporabe bonitetnih ocen.

(9) Upravljavec AIS mora:
1. pri nalaganju sredstev v imenu in za račun AIS, AIS 

države članice oziroma AIS tretje države imeti ustrezen, doku-
mentiran in posodobljen postopek skrbnega pregleda, tako, da 
so izbrane naložbe skladne z naložbeno strategijo, naložbenimi 
cilji in profilom tveganosti sklada;

2. zagotoviti, da je tveganja, ki izhajajo iz posamezne 
naložbe, in njihov vpliv na celotno tveganost AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države mogoče ugotoviti, izmeriti, 
obvladovati in redno spremljati, pri čemer mora upravljavec AIS 
izvajati tudi teste izjemnih situacij;

3. zagotoviti, da se tveganost AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države sklada z obsegom in strukturo port-
felja sklada ter naložbenimi strategijami in cilji, kot jih določajo 
pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države oziroma prospekt in drugi prodajni 
dokumenti AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države.

71. člen
(posebna pravila pri uporabi finančnega vzvoda)

(1) Upravljavec AIS za vsak AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki ga upravlja, določi:

1. najvišjo raven finančnega vzvoda, ki ga upravljavec 
lahko ustvari v imenu in za račun AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države;

2. pogoje za ponovno uporabo zavarovanj oziroma pode-
litev garancij v poslih, povezanih s finančnim vzvodom.

(2) Pri določitvi finančnega vzvoda in pogojev iz prejšnje-
ga odstavka upravljavec AIS upošteva zlasti:

1. vrsto AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države;
2. naložbeno strategijo AIS, AIS države članice oziroma 

AIS tretje države;
3. vire finančnega vzvoda AIS, AIS države članice oziro-

ma AIS tretje države;
4. povezave AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 

države z drugimi finančnimi institucijami, če bi te povezave 
lahko vodile v sistemsko tveganje;

5. obveznost omejitve izpostavljenosti do posamezne na-
sprotne stranke;

6. delež, do katerega je finančni vzvod zavarovan;
7. razmerja med sredstvi in obveznostmi do virov sred-

stev;
8. delež, vrsto in obseg dejavnosti upravljavca AIS na 

obravnavnih trgih.

72. člen
(upravljanje likvidnosti)

(1) Upravljavec AIS za vsak AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki ga upravlja, razen za zaprt sklad, ki 
ne uporablja finančnega vzvoda, vzpostavi ustrezen sistem 
upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, ki omogočajo spre-
mljanje likvidnostnega tveganja sklada in zagotavljajo, da je 
likvidnost naložb sklada usklajena z njegovimi obveznostmi v 
skladu s 4. oddelkom III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

(2) Upravljavec AIS redno izvaja teste izjemnih situacij 
pod običajnimi in izjemnimi likvidnostnimi pogoji, ki mu omogo-
čijo, da oceni in spremlja likvidnostno tveganje posameznega 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države.

(3) Upravljavec AIS mora za vsak AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, zagotoviti usklajenost 
naložbene strategije, profila likvidnosti in politike odkupov enot 
v skladu z 49. členom Uredbe 231/2013/EU.

73. člen
(naložbe v pozicije listinjenja)

Upravljavec AIS lahko sredstva AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, nalaga v pozicije 
listinjenja, če so izpolnjeni pogoji iz 5. oddelka III. poglavja 
Uredbe 231/2013/EU.
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2.4.4.2. Organizacijske zahteve

74. člen
(splošna načela)

(1) Upravljavec AIS vzpostavi in uresničuje trden in zane-
sljiv sistem upravljanja, pri čemer uporabi ustrezne človeške in 
tehnične vire, potrebne za ustrezno upravljanje AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, upoštevajoč tudi naravo 
skladov, ki jih upravlja, v skladu s 6. oddelkom III. poglavja 
Uredbe 231/2013/EU.

(2) Sistem upravljanja vključuje:
1. zanesljive administrativne in računovodske postopke,
2. nadzorno in varnostno ureditev za elektronsko obde-

lavo podatkov,
3. ustrezen sistem notranjih kontrol.
(3) Sistem notranjih kontrol iz 3. točke prejšnjega odstav-

ka zlasti vključuje in zagotavlja:
1. pravila za osebne transakcije zaposlenih v upravljavcu 

AIS;
2. pravila v zvezi z imetništvom ali upravljanjem naložb z 

namenom vlagati za svoj račun;
3. da je vsako transakcijo, v katero je vključen AIS, AIS 

države članice oziroma AIS tretje države, mogoče rekonstruirati 
glede na njen izvor, stranke transakcije, vrste ter časa in kraja, 
ko je bila izvedena;

4. da se sredstva AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države nalagajo v skladu s pravili upravljanja ali aktom o 
ustanovitvi AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države in 
predpisi, ki urejajo poslovanje AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države.

75. člen
(neodvisno vrednotenje in izračun čiste vrednosti sredstev)

(1) Upravljavec AIS za vsak AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki ga upravlja, vzpostavi in uresničuje 
ustrezne postopke za pravilno in neodvisno vrednotenje sred-
stev in obveznosti ter za izračun čiste vrednosti sredstev v 
skladu s tem zakonom, predpisi, ki urejajo poslovanje AIS, AIS 
države članice oziroma AIS tretje države, in pravili upravljanja 
ali aktom o ustanovitvi AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države.

(2) Natančnejša merila v zvezi s postopki vrednotenja 
sredstev AIS, ki jih upošteva upravljavec AIS, določa 7. oddelek 
III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

(3) Agencija podrobneje predpiše vrednotenje sredstev 
AIS, ki nima pravne osebnosti, izračun čiste vrednosti sredstev 
AIS in izračun vrednosti enote AIS.

76. člen
(pogostost vrednotenja sredstev)

(1) Upravljavec AIS najmanj enkrat letno izračuna čisto 
vrednost sredstev in vrednost enote AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja.

(2) Vrednotenje enot odprtega AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države se ob pogojih iz prejšnjega odstavka 
opravi v rokih, ki so odvisni od njegovih naložb ter pogostosti 
izdaj in odkupov enot premoženja.

(3) Vrednotenje enot zaprtega AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države se ob pogojih iz prvega odstavka tega 
člena opravi tudi pri povečanju ali zmanjšanju kapitala sklada.

(4) Pogostost vrednotenja sredstev odprtega AIS, AIS 
države članice oziroma AIS tretje države iz drugega odstavka 
tega člena natančneje določa 74. člen Uredbe 231/2013/EU.

77. člen
(obveščanje vlagateljev)

(1) Upravljavec AIS v pravilih upravljanja ali aktu o usta-
novitvi AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države na-
tančneje opredeli način in roke obveščanja vlagateljev o vre-
dnotenju sredstev in izračunani vrednosti enote premoženja.

(2) Upravljavec AIS vlagatelje obvesti o vrednotenju sred-
stev in izračunu vrednosti enote v rokih in na način, kot jih 
določajo pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS.

78. člen
(vrednotenje sredstev in obveznosti)

(1) Sredstva in obveznosti AIS, AIS države članice oziro-
ma AIS tretje države lahko vrednoti:

1. zunanji cenilec, če so izpolnjeni pogoji iz 79. člena 
tega zakona;

2. upravljavec AIS sam, če izpolnjuje pogoje iz 82. člena 
tega zakona.

(2) Upravljavec AIS oziroma zunanji cenilec opravi vre-
dnotenje sredstev in obveznosti nepristransko, strokovno, skrb-
no in vestno.

79. člen
(opravljanje vrednotenja s strani zunanjega cenilca)
(1) Zunanji cenilec je lahko pravna ali fizična oseba, ne-

odvisna od AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
ki jih upravlja upravljavec AIS, od upravljavca AIS ali katere koli 
druge osebe v razmerju tesne povezanosti z AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki jih upravlja upravljavec 
AIS, oziroma z upravljavcem AIS.

(2) Upravljavec AIS, ki je za vrednotenje sredstev in ob-
veznosti pooblastil zunanjega cenilca, mora biti kadar koli 
sposoben Agenciji dokazati, da:

1. je zunanji cenilec registriran pri ustreznem strokovnem 
združenju oziroma njegovo stroko urejajo ustrezni zakoni ali 
pravila poklicnega ravnanja;

2. lahko zunanji cenilec kadar koli predloži zadostna stro-
kovna zagotovila za učinkovito opravljanje nalog vrednotenja 
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki 
Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS;

3. je imenovanje zunanjega cenilca skladno z določbami 
58. in 59. člena tega zakona ter 8. oddelkom poglavja III Ured-
be 231/2013/EU.

(3) Skrbnik AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države ne sme biti imenovan za zunanjega cenilca sklada, 
za katerega opravlja skrbniške storitve, razen če zagotavlja 
funkcionalno in hierarhično ločeno opravljanje skrbniških sto-
ritev od storitev zunanjega cenilca ter so morebitna nasprotja 
interesov primerno ugotovljena, obvladovana, spremljana in 
razkrita vlagateljem.

80. člen
(prepoved prenosa nalog vrednotenja na tretjo osebo)

Zunanji cenilec ne sme prenesti pooblastila za opravljanje 
storitev vrednotenja na tretjo osebo.

81. člen
(obveščanje Agencije)

(1) Upravljavec AIS obvesti Agencijo o imenovanju zuna-
njega cenilca.

(2) Obvestilu upravljavec AIS priloži dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev iz drugega odstavka 79. člena tega zakona.

(3) Agencija lahko zahteva imenovanje drugega zuna-
njega cenilca, če ugotovi, da imenovani zunanji cenilec ne 
izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 79. člena tega zakona.

82. člen
(opravljanje vrednotenja s strani upravljavca AIS)

Upravljavec AIS lahko sam opravlja vrednotenje sredstev 
AIS, če zagotavlja ločenost opravljanja vrednotenja premože-
nja od storitev iz podtočke a) 1. točke 57. člena tega zakona, 
in če politika prejemkov in drugi ukrepi zagotavljajo primerno 
obvladovanje nasprotij interesov ter preprečujejo neprimeren 
vpliv na zaposlene.
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83. člen
(preverjanje vrednotenja)

Če vrednotenje opravlja upravljavec AIS sam, Agencija 
lahko zahteva, da postopke vrednotenja oziroma vrednotenja 
sredstev in obveznosti preveri zunanji cenilec oziroma revizor.

84. člen
(odgovornost za vrednotenje)

(1) Upravljavec AIS je odgovoren za pravilno vrednote-
nje sredstev in obveznosti AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, pravilnost izračuna čiste vrednosti sredstev 
in vrednosti enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države ter njuno objavo, ne glede na to ali je za vrednotenje 
sredstev upravljavec AIS pooblastil zunanjega cenilca ali ne.

(2) Zunanji cenilec je odgovoren upravljavcu AIS za more-
bitno izgubo, ki jo je upravljavec AIS utrpel zaradi malomarnosti 
ali namernega neizpolnjevanja nalog zunanjega cenilca.

2.4.5. Varovanje zaupnih podatkov

85. člen
(zaupni podatki)

Upravljavec AIS kot zaupne varuje vse podatke, dejstva 
in okoliščine o posameznem imetniku enot AIS oziroma po-
samezni stranki, s katerimi razpolaga, ne glede na to, kako je 
pridobil te podatke.

86. člen
(dolžnost varovanja zaupnih podatkov)

(1) Člani uprave in nadzornega sveta upravljavca AIS, 
delničarji oziroma družbeniki, zaposleni, druge osebe, ki so jim 
v zvezi z njihovim delom pri upravljavcu AIS oziroma opravlja-
nju storitev zanj kakor koli dostopni zaupni podatki iz prejšnjega 
člena, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih 
sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe. S 
prenehanjem statusa delničarja, statusa družbenika, zaposlit-
ve ali pogodbenega razmerja dolžnost varovanja informacij iz 
prejšnjega stavka ne preneha.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja:
1. če imetnik enot AIS ali stranka izrecno pisno privoli, da 

se sporočijo posamezni zaupni podatki,
2. če te podatke potrebuje Agencija, sodišče oziroma 

drug pristojni organ za postopek, ki ga vodi v skladu s svojimi 
pristojnostmi, in je vložena pisna zahteva za posredovanje teh 
podatkov,

3. ob predložitvi podatkov nadrejenim družbam v zvezi z 
nadzorom v skladu z oddelkom 6.7. tega zakona ali v skladu z 
zakonom, ki ureja finančne konglomerate, in

4. v drugih primerih, določenih z zakonom.
(3) Za varovanje zaupnih podatkov mora skrbnik upošte-

vati določbe zakona, ki ureja bančništvo, o varovanju zaupnih 
podatkov.

87. člen
(uporaba zaupnih podatkov)

Agencija oziroma drugi organi in osebe lahko podatke, ki 
so jih pridobili na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, 
uporabijo izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in 
v primerih, ki jih določa zakon.

2.4.6. Kapitalska ustreznost

88. člen
(kapitalska ustreznost)

Upravljavec AIS zagotovi, da vedno razpolaga z ustre-
znim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja, in vrednost 
premoženja v upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri 
opravljanju teh storitev.

89. člen
(kapital upravljavca AIS)

(1) Kapital upravljavca AIS sestavljajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, ki so ob 

rednem poslovanju neomejeno razpoložljivi za pokrivanje mo-
rebitnih izgub ter se ob stečaju ali likvidaciji izplačajo za vsemi 
drugimi terjatvami;

2. rezerve iz dobička;
3. preneseni čisti poslovni izid;
4. presežek iz prevrednotenja;
5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu 

podobne postavkam iz 1. do 4. točke tega odstavka.
(2) Pri izračunu kapitala se kot odbitne upoštevajo na-

slednje postavke:
1. lastne delnice oziroma poslovni deleži, če niso pripo-

znani kot odbitna postavka kapitala;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. čista izguba poslovnega leta oziroma prenesena izguba 

preteklih let;
4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu 

podobne postavkam iz 1. do 3. točke tega odstavka.

90. člen
(minimalni kapital)

(1) Kapital upravljavca AIS mora vedno dosegati ali pre-
segati višjo od vrednosti:

1. 25 odstotkov stalnih stroškov upravljavca AIS v pred-
hodnem poslovnem letu, povečano za:

a) lastna sredstva v skladu s sedmim odstavkom 62. člena 
tega zakona ali

b) morebitna lastna sredstva v skladu z osmim odstavkom 
62. člena tega zakona;

2. seštevka kapitalskih zahtev za kreditna in tržna tvega-
nja po prvem odstavku 193. člena ZTFI v zvezi z zakonom, ki 
ureja bančništvo, ki izhajajo iz opravljanja storitev gospodarje-
nja in pomožnih storitev.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital upravljavca AIS 
ne sme biti nižji od zneska osnovnega kapitala izračunanega v 
skladu z 62. členom tega zakona.

91. člen
(prepoved izplačila dobička)

(1) Upravljavec AIS ne sme izplačati dobička niti kot vme-
sne dividende oziroma dividende niti kot izplačila iz udeležbe v 
dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih, 
če je kapital upravljavca AIS manjši od minimalnega kapitala 
ali bi se zaradi izplačila dobička tako zmanjšal, da ne bi več 
dosegal minimalnega kapitala.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja, dokler uprav-
ljavec AIS ne zagotovi ustrezne višine kapitala.

92. člen
(ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala)
(1) Če kapital upravljavca AIS zaradi povečanih kapital-

skih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, 
določenega v 90. členu tega zakona, uprava upravljavca AIS 
sprejme tiste ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za 
odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izda predlog 
tistih ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni drugi organi 
upravljavca AIS.

(2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prejšnjega od-
stavka mora uprava upravljavca AIS nemudoma poročati Agenciji.

93. člen
(akt o kapitalu upravljavca AIS)

Agencija lahko predpiše:
1. podrobnejše lastnosti in vrste postavk iz 89. člena tega 

zakona, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala upravljavca AIS;
2. postavke stalnih stroškov upravljavca AIS;
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3. roke, način in podrobnejšo vsebino poročanja o kapitalu 
upravljavca AIS.

2.4.7. Poslovne knjige in poslovna poročila upravljavca AIS 
ter revidiranje

94. člen
(poslovne knjige in letno poročilo upravljavca AIS)

Za poslovne knjige in letno poročilo upravljavca AIS ter 
revidiranje se uporabljajo splošna pravila, določena v zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, in v zakonu, ki ureja revidiranje.

2.4.8. Obveščanje vlagateljev

95. člen
(letno poročilo AIS, AIS države članice oziroma AIS  

tretje države)
(1) Upravljavec AIS mora v zvezi z vsakim AIS oziroma 

AIS države članice, ki ga upravlja, in z vsakim AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki ga trži v državah članicah, 
razpolagati z letnim poročilom, pripravljenim v skladu s tem 
zakonom in 103. do 107. členom Uredbe 231/2013/EU.

(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. poročilo o dejavnostih v poslovnem letu;
4. poročilo o pomembnih spremembah informacij iz prve-

ga odstavka 97. člena tega zakona v poslovnem letu;
5. podatek o izplačanih prejemkih zaposlenim v poslov-

nem letu, razdeljen na stalne in spremenljive prejemke, število 
upravičencev teh prejemkov, in če je relevantno, podatek o 
izplačanem izkazanem upravičenju;

6. podatek o izplačanih prejemkih v poslovnem letu, raz-
deljen na znesek, izplačan višjemu vodstvu, in znesek, izplačan 
drugim zaposlenim, ki v sklopu svojih delovnih nalog in aktiv-
nosti pomembno vplivajo na profil tveganosti AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države.

(3) Letno poročilo iz prvega odstavka tega člena mora biti 
Agenciji, pristojnim organom AIS države članice in vlagateljem 
na razpolago v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

(4) Upravljavec AIS vlagatelju v AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države na njegovo zahtevo predloži izvod 
letnega poročila.

(5) Če je AIS ali AIS države članice javna družba, pripravi 
in objavi letno poročilo v skladu z ZTFI, ali drugim predpisom 
države članice, sprejetim zaradi prenosa Direktive 2004/109/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o 
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajate-
ljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na regulira-
nem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390 
z dne 31. 12. 2004, str. 38), upravljavec AIS pa vlagateljem v 
AIS ali AIS države članice v štirih mesecih po koncu poslovne-
ga leta na njihovo zahtevo dodatno zagotovi tiste informacije iz 
drugega odstavka tega člena, ki niso zajete v letnem poročilu.

(6) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka so lahko 
dodatek k letnemu poročilu ali samostojen dokument.

(7) Računovodski izkazi vsebovani v letnem poročilu AIS 
morajo biti izdelani v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi, AIS države članice v skladu z računovodski standar-
di, ki veljajo v zadevni državi članici, AIS tretje države v skladu 
z računovodskim standardi, ki veljajo v zadevni tretji državi, 
vse pa v skladu z računovodskimi pravili določenimi v pravilih 
upravljanja ali aktu o ustanovitvi AIS, AIS države članice ali AIS 
tretje države.

96. člen
(revidiranje letnega poročila AIS, AIS države članice  

oziroma AIS tretje države)
(1) Računovodske izkaze AIS, AIS države članice oziroma 

AIS tretje države iz letnega poročila sklada mora revidirati revi-

zor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revi-
diranje ali predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa 
Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane 
računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 
št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 87).

(2) Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, vključno 
z morebitnimi revizorjevimi kvalifikacijami, se v celoti objavi 
v letnem poročilu AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena letne računovod-
ske izkaze AIS tretje države, ki ga upravlja upravljavec AIS in 
se trži v državah članicah, revidira revizor v skladu z medna-
rodnimi revizorskimi standardi, ki veljajo v državi, v kateri ima 
AIS tretje države sedež.

97. člen
(razkritja vlagateljem v AIS, AIS države članice  

oziroma AIS tretje države)
(1) Upravljavec AIS za vsak AIS oziroma AIS države čla-

nice, ki ga upravlja in za vsak AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, ki ga trži v državah članicah, zagotovi, da so 
vlagateljem pred vložitvijo sredstev v sklad tako, kot je določe-
no v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, na razpolago informacije o:

1. naložbeni strategiji in naložbenih ciljih sklada, sedežu 
morebitnega centralnega sklada, sedežu skladov, v katere 
nalaga, če je sklad skladov, vrstah naložb, v katere sklad lah-
ko nalaga svoja sredstva, tehnikah upravljanja sredstev, ki se 
lahko uporabijo pri upravljanju sklada in z njimi povezanih tve-
ganjih, naložbenih omejitvah, okoliščinah, v katerih lahko sklad 
uporabi finančni vzvod, vrstah in virih dovoljenega finančnega 
vzvoda ter z njim povezanih tveganjih, omejitvah glede uporabe 
finančnega vzvoda, zavarovanjih in ponovni uporabi sredstev 
ter najvišji ravni finančnega vzvoda, ki ga upravljavec lahko 
ustvari v imenu in za račun sklada;

2. postopkih, s katerimi lahko sklad spremeni naložbeno 
strategijo ali naložbeno politiko;

3. pravnih posledicah pogodbenega razmerja, ki je na-
stalo z vlaganjem sredstev v sklad, vključno z informacijami 
o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, in obstoju kakršnih koli 
pravnih instrumentov, ki zagotavljajo priznavanje in izvrševanje 
sodb na ozemlju, na katerem je ustanovljen sklad;

4. upravljavcu sklada, skrbniku sklada, revizorju in drugih 
izvajalcih storitev ter informacije o njihovih obveznostih in vla-
gateljevih pravicah;

5. načinu kritja tveganj poklicne odgovornosti, kot to dolo-
čata osmi in deveti odstavek 62. člena tega zakona;

6. prenosu storitev upravljanja premoženja AIS, AIS dr-
žave članice oziroma AIS tretje države in prenosu opravljanja 
skrbniških storitev, o osebah, na katere so prenesene nave-
dene storitve, ter morebitnem nasprotju interesov, ki bi lahko 
nastalo zaradi prenosa storitev;

7. postopkih vrednotenja sredstev ter obveznosti in me-
todologiji za določanje cene enote AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, vključno z metodami, uporabljenimi 
za vrednotenje sredstev, ki jih je težko vrednotiti, v skladu s 
75. do 84. členom tega zakona;

8. upravljanju likvidnostnega tveganja sklada, vključno s 
pravicami glede odkupa v normalnih in izjemnih okoliščinah, ter 
obstoječih dogovorih z vlagatelji o odkupu;

9. vseh provizijah, stroških in izdatkih, ki jih neposredno 
ali posredno krijejo vlagatelji, ter njihovih najvišjih zneskih;

10. načinu, s katerim upravljavec AIS zagotavlja enako-
vredno obravnavo vlagateljev, in če vlagatelj pridobi predno-
stno obravnavo ali pravico do prednostne obravnave, opis te 
obravnave, tip vlagateljev, ki so do nje upravičeni, in pa tudi 
vlagateljevo pravno oziroma ekonomsko povezavo s skladom 
oziroma upravljavcem AIS, kadar je to relevantno;



Stran 3614 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

11. zadnjem letnem poročilu AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države;

12. postopkih in pogojih izdaje in prodaje enot AIS, AIS 
države članice oziroma AIS tretje države;

13. zadnji izračunani čisti vrednosti sredstev sklada na 
enoto sklada ali zadnji tržni ceni enote AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države;

14. pretekli uspešnosti poslovanja sklada, če je na raz-
polago;

15. glavnem posredniku, bistvenih dogovorih z njim, na-
činu upravljanja nasprotja interesov, pogodbenih določilih v 
skrbniški pogodbi glede možnosti prenosa storitev na drugo 
osebo in ponovni uporabi sredstev sklada ter informacijah o 
morebitnem prenosu odgovornosti na glavnega posrednika;

16. roku in načinu razkritja informacij iz šestega in sedme-
ga odstavka tega člena.

(2) Vlagatelji v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države morajo biti obveščeni tudi o bistvenih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka.

(3) Upravljavec AIS vlagatelje v AIS, AIS države člani-
ce oziroma AIS tretje države pred vložitvijo sredstev v sklad 
seznani tudi z morebitno možnostjo oprostitve odgovornosti 
skrbnika v skladu s šestim odstavkom 124. člena tega zakona.

(4) Upravljavec AIS vlagatelje takoj, ko je mogoče, obvesti 
o spremembah ureditve v zvezi z odgovornostjo skrbnika iz 
prejšnjega odstavka.

(5) Če mora AIS objaviti prospekt v skladu z ZTFI ali zako-
nom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, AIS 
države članice v skladu s predpisom države članice, sprejetim 
zaradi prenosa Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta 
in sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob 
javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in 
o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345 z dne 31. 12. 
2003, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES), AIS 
tretje države pa v skladu z zakonodajo tretje države, so lahko 
informacije iz prvega in tretjega odstavka tega člena, če niso 
zajete v prospektu, slednjemu dodane kot dodatne informacije, 
ali pa so razkrite v samostojnem dokumentu.

(6) Upravljavec AIS za vsak AIS oziroma AIS države čla-
nice, ki ga upravlja, in za vsak AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, ki ga trži v državah članicah, vlagateljem v 
skladu s 108. členom Uredbe 231/2013/EU redno razkriva:

1. delež sredstev sklada, ki so zaradi nelikvidnosti pred-
met posebne ureditve;

2. uvedbo novih ukrepov za upravljanje likvidnosti sklada;
3. aktualen profil tveganosti sklada in sisteme upravljanja 

tveganj, s katerimi upravljavec AIS upravlja tveganja, ki jim je 
ali bi jim lahko bil izpostavljen sklad.

(7) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS oziroma AIS države 
članice, ki uporablja finančni vzvod, ali v državah članicah 
trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
ki uporablja finančni vzvod, v skladu s 109. členom Uredbe 
231/2013/EU redno razkriva:

1. vsako spremembo najvišje ravni finančnega vzvoda, ki 
ga upravljavec lahko ustvari v imenu in za račun takega sklada, 
ter pogoje za ponovno uporabo zavarovanj oziroma garancij 
podeljenih v poslih, ki so povezani s finančnim vzvodom;

2. skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga tak sklad 
uporablja.

2.4.9. Obveznosti za upravljavce AIS, ki upravljajo AIS,  
ki pridobijo pomemben delež v nejavnih družbah  

in izdajateljih

98. člen
(obvladovanje)

V tem pododdelku obvladovanje pomeni:
1. za nejavne družbe 50 odstotkov glasovalnih pravic v 

nejavni družbi;
2. za izdajatelja odstotek, ki ga kot prevzemni prag določa 

zakon, ki ureja prevzeme v državi sedeža izdajatelja.

99. člen
(zaupnost informacij)

V tem pododdelku se v zvezi z vsemi informacijami, ki 
so posredovane predstavnikom delavcev, uporabljajo določ-
be 68. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 
– ZArbit) in 38. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).

100. člen
(področje uporabe)

(1) Ta pododdelek se uporablja za:
1. upravljavca AIS, ki upravlja enega ali več AIS, ne glede 

na državo, v kateri so AIS ustanovljeni, ki posamično ali skupaj 
na podlagi sporazuma, katerega cilj je obvladovanje druge 
družbe, ob upoštevanju 101. člena tega zakona obvladujejo 
nejavno družbo;

2. upravljavce AIS, ki sodelujejo z enim ali več drugimi 
upravljavci AIS na podlagi sporazuma, v skladu s katerim AIS, 
ki jih ti upravljavci AIS upravljajo, ne glede na državo, v kateri 
so AIS ustanovljeni, ob upoštevanju 101. člena tega zakona 
skupaj obvladujejo nejavno družbo.

(2) Ta pododdelek se ne uporablja, za naložbe upravljav-
ca AIS v nejavne družbe, ki:

1. se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
štejejo za mikro, male ali srednje družbe, ali

2. imajo naravo namenske družbe, ustanovljene za na-
kup, imetništvo ali upravljanje nepremičnin.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 
102. člen tega zakona uporablja tudi za upravljavca AIS, ki 
upravlja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki 
imajo v nejavni družbi delež, ki ne pomeni obvladovanja po 
98. členu tega zakona.

101. člen
(izračun glasovalnih pravic)

(1) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic AIS, AIS države 
članice ali AIS tretje države, se poleg glasovalnih pravic, ki jih 
ima AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, neposredno, 
upoštevajo tudi glasovalne pravice:

1. vsakega podjetja, ki ga obvladuje AIS, AIS države čla-
nice ali AIS tretje države, in

2. fizičnih ali pravnih oseb, ki delujejo v svojem imenu 
in za račun AIS ali podjetja, ki ga obvladuje AIS, AIS države 
članice ali AIS tretje države.

(2) Odstotek glasovalnih pravic se izračuna na podlagi 
vseh delnic z glasovalno pravico ne glede na to, ali je bila gla-
sovalna pravica začasno odvzeta.

102. člen
(obvestilo o pridobitvi pomembnega deleža v nejavni družbi)

(1) Prag pomembnega deleža so deleži glasovalnih pravic 
v posamezni nejavni družbi, ki predstavljajo 10, 20, 30, 50 in 
75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v tej nejavni družbi.

(2) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice 
ali AIS tretje države, ki doseže ali preseže posamezen prag 
pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod posa-
mezen prag pomembnega deleža v nejavni družbi, o deležu 
glasovalnih pravic obvesti Agencijo.

103. člen
(obvestilo o obvladovanju nejavne družbe)

(1) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki obvladuje, sam ali ob upoštevanju prvega 
odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona nejavno družbo, 
o tem obvesti:

1. nejavno družbo,
2. imetnike deležev ali delničarje, katerih istovetnost in 

naslovi so upravljavcu AIS na voljo oziroma mu jih nejavna 
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družba lahko da na voljo ali pa jih pridobi z uporabo registra, 
do katerega upravljavec AIS ima ali si lahko pridobi dostop, in

3. Agencijo.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 

informacije:
1. višino pridobljenega deleža in višino glasovalnih pravic;
2. pogoje, pod katerimi je bilo obvladovanje doseženo, 

vključno z informacijami o istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev, o fizičnih ali pravnih osebah, pooblaščenih za gla-
sovanje v njihovem imenu, in če je to potrebno o verigi podjetij, 
prek katerih dejansko imajo glasovalne pravice;

3. datum, na katerega je bilo obvladovanje doseženo.
(3) V obvestilu nejavni družbi upravljavec AIS od uprave 

družbe zahteva, da nemudoma obvesti predstavnike delavcev ali, 
če teh ni, delavce same o obvladovanju AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki ga upravlja upravljavec AIS, in o informacijah 
iz prejšnjega odstavka. Upravljavec AIS si kar najbolj prizadeva 
zagotoviti, da uprava v skladu s tem členom pravočasno obvesti 
predstavnike delavcev ali, če teh ni, delavce same.

104. člen
(roki za obveščanje)

Upravljavec AIS obvestila iz 102. in 103. člena tega za-
kona posreduje čim prej, vendar ne pozneje kakor v desetih 
delovnih dneh od datuma, ko je AIS, AIS države članice ali AIS 
tretje države dosegel, presegel ali padel pod prag pomembne-
ga deleža iz prvega odstavka 102. člena tega zakona oziroma 
ko je začel obvladovati nejavno družbo.

105. člen
(uporaba določb ZTFI)

Kadar mora upravljavec AIS v zvezi s pridobitvijo po-
samičnega pomembnega deleža obveščati nejavno družbo 
tudi na podlagi 118. člena ZTFI v zvezi z drugim odstavkom 
117. člena ZTFI, lahko obvestilo iz 102. ali 103. člena tega 
zakona združi z obvestilom o pomembnem deležu po ZTFI. 
Obvestilo nejavni družbi mora v tem primeru vsebovati vse 
informacije, ki jih zahtevata ta zakon in ZTFI.

106. člen
(razkritja v primeru obvladovanja)

(1) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki obvladuje sam ali ob upoštevanju prvega 
odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona nejavno družbo, 
posreduje informacije iz drugega odstavka tega člena:

1. nejavni družbi,
2. imetnikom deležev ali delničarjem, katerih istovetnost 

in naslovi so upravljavcu AIS na voljo oziroma mu jih lahko da 
na voljo družba ali pa jih pridobi z uporabo registra, do katerega 
upravljavec AIS ima ali lahko pridobi dostop, in

3. Agenciji.
(2) Informacije, ki jih upravljavec AIS posreduje v skladu 

s prejšnjim odstavkom, vključujejo:
1. navedbo upravljavcev AIS, ki sami ali v dogovoru z 

drugimi upravljavci AIS upravljajo AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki so dosegli obvladovanje,

2. politiko preprečevanja in obvladovanja nasprotij intere-
sov, zlasti med upravljavcem AIS, AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države in družbo, vključno z informacijami o posebnih 
zaščitnih ukrepih, vzpostavljenih za zagotovitev, da je vsak do-
govor med upravljavcem AIS oziroma AIS, AIS države članice 
ali AIS tretje države ter družbo sklenjen na poslovni podlagi, in

3. politiko zunanjega in notranjega komuniciranja v zvezi 
z družbo, zlasti z delavci.

(3) Upravljavec AIS od uprave nejavne družbe zahteva, 
da nemudoma obvesti predstavnike delavcev ali, če teh ni, de-
lavce same o informacijah iz prejšnjega odstavka. Upravljavec 
AIS si kar najbolj prizadeva zagotoviti, da uprava v skladu s 
tem členom pravočasno obvesti predstavnike delavcev ali, če 
teh ni, same delavce.

(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru ob-
vladovanja izdajatelja, kot je določeno v drugi točki 98. člena 
tega zakona, pri čemer se za delež glasovalnih pravic, ki jih 
ima AIS v izdajatelju, smiselno uporabljata tudi prvi in drugi 
odstavek 100. člena tega zakona.

107. člen
(razkritje poslovnih načrtov)

(1) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 
100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno druž-
bo, zagotovi, da AIS, AIS države članice ali AIS tretje države ali 
pa upravljavec AIS, ki deluje v imenu AIS, AIS države članice 
ali AIS tretje države, razkrije svoje namere v zvezi s prihodnjim 
poslovanjem nejavne družbe in verjetne posledice takega na-
črta za zaposlovanje, skupaj z vsako vsebinsko spremembo 
pogojev zaposlovanja:

1. nejavni družbi in
2. imetnikom deležev ali delničarjem nejavne družbe, ka-

terih istovetnost in naslovi so upravljavcu AIS na voljo oziroma 
jih lahko pridobi od nejavne družbe ali z uporabo registra, do 
katerega upravljavec AIS ima ali lahko pridobi dostop.

(2) Upravljavec, ki upravlja zadevni AIS, AIS države člani-
ce oziroma AIS tretje države, zahteva in si kar najbolj prizade-
va, da uprava nejavne družbe da na voljo informacije, določene 
v prejšnjem odstavku, predstavnikom delavcev ali, če teh ni, 
samim delavcem nejavne družbe.

108. člen
(razkritje glede financiranja)

Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 
100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo 
Agenciji in vlagateljem v AIS zagotovi informacije o financiranju 
obvladovanja.

109. člen
(letno poročilo AIS, AIS države članice ali AIS tretje države,  

ki obvladuje nejavno družbo)
(1) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice 

ali AIS tretje države, ki sam ali ob upoštevanju prvega odstav-
ka 100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno 
družbo:

1. zahteva in si kar najbolj prizadeva, da je letno poročilo 
nejavne družbe sestavljeno v skladu z drugim odstavkom tega 
člena, in da ga uprava nejavne družbe da na voljo predstavni-
kom delavcev ali, če teh ni, delavcem samim v istem obdobju, 
kot je potrebno za sestavo takega letnega poročila v skladu s 
pravom države sedeža nejavne družbe, ali

2. v letno poročilo iz 95. člena tega zakona za tak AIS, 
AIS države članice ali AIS tretje države vključi informacije iz 
drugega odstavka tega člena, povezane z nejavno družbo.

(2) Dodatne informacije, ki jih je treba vključiti v letno po-
ročilo družbe ali AIS, AIS države članice ali AIS tretje države v 
skladu s prejšnjim odstavkom, vključujejo najmanj:

1. pošten pregled razvoja poslovanja družbe in njenega 
položaja na koncu obdobja, ki ga zajema letno poročilo;

2. vse pomembne poslovne dogodke, ki so nastopili po 
koncu poslovnega leta;

3. verjeten prihodnji razvoj družbe;
4. podatke v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic iz 

ZGD1 v delu, ki prenaša drugi odstavek 24. člena Direktive 
2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktob-
ra 2012 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov 
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka člena 54 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede ustanavljanja del-
niških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, 
zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 74; v nadalj-
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njem besedilu: Direktiva 2012/30/EU) oziroma predpisa države 
članice, sprejetega za prenos Direktive 2012/30/EU v delu, ki 
prenaša drugi odstavek 24. člena navedene direktive.

(3) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države iz prvega odstavka tega člena:

1. zahteva in si kar najbolj prizadeva, da uprava nejavne 
družbe da na voljo informacije v zvezi z zadevno družbo, kot je 
določeno v 2. točki prvega odstavka tega člena, predstavnikom 
delavcev zadevne družbe ali, če teh ni, delavcem samim v še-
stih mesecih po koncu poslovnega leta AIS, AIS države članice 
ali AIS tretje države, ali

2. da na voljo informacije iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena vlagateljem v AIS, AIS države članice ali AIS tretje drža-
ve, če so že razpoložljive, v šestih mesecih po koncu poslov-
nega leta AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, nikakor 
pa ne pozneje od datuma, ko je nejavna družba sestavila letno 
poročilo v skladu s pravom države svojega sedeža.

110. člen
(odprodaja po delih)

(1) Upravljavec AIS, ki upravlja AIS, AIS države članice ali 
AIS tretje države, ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 
100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno druž-
bo, 24 mesecev po začetku obvladovanja družbe:

1. ne sme spodbujati, podpirati ali naročiti razdelitve, 
zmanjšanja kapitala, odkupa delnic oziroma pridobivanja la-
stnih delnic družbe, kot je opredeljeno v drugem odstavku 
tega člena;

2. ne sme glasovati za razdelitev, zmanjšanje kapitala, 
odkup delnic oziroma pridobitev lastnih delnic družbe, kot opre-
deljeno v drugem odstavku tega člena, če ima dovoljenje, da na 
sejah pristojnih teles družbe glasuje v imenu AIS, AIS države 
članice ali AIS tretje države;

3. si v vsakem primeru prizadeva za preprečitev razde-
litve, zmanjšanja kapitala, odkupa delnic oziroma pridobitve 
lastnih delnic družbe, kot je opredeljeno v drugem odstavku 
tega člena.

(2) Obveznosti, ki veljajo za upravljavca AIS v skladu s 
prejšnjim odstavkom, se nanašajo na:

1. vse razdelitve imetnikom deležev ali delničarjem, opra-
vljene na zadnji dan zadnjega poslovnega leta, ko so ali bi 
postala čista sredstva, določena v letnih računovodskih izkazih 
družbe, nižja od zneska vpisanega kapitala, skupaj z rezerva-
mi, ki jih v skladu z zakonom ali statutom ni mogoče razdeliti, 
pri čemer se v primeru, nevpoklicanega vpisanega kapitala, ki 
ni vključen v sredstva in prikazan v bilanci stanja, ta znesek 
odšteje od zneska vpisanega kapitala;

2. vse razdelitve imetnikom deležev ali delničarjem, ka-
terih znesek bi presegel znesek dobička poslovnega leta, po-
večan za prenesene dobičke in znesek rezerv namenjen za 
razdelitev ter zmanjšan za prenesene izgube in zneske, ki so 
po zakonu ali statutu preneseni v rezerve;

3. obseg, v katerem so dovoljene pridobitve lastnih delnic, 
pridobitve družbe, skupaj z delnicami, ki jih je družba predho-
dno pridobila in hranila, ter deleži, ki jih je pridobila oseba, ki 
deluje v svojem imenu in za račun družbe, ki bi imele učinek 
zmanjšanja čistih vrednosti pod znesek, naveden v 1. točki 
tega odstavka.

(3) Za namene prejšnjega odstavka:
1. izraz razdelitev iz 1. in 2. točke vključuje zlasti izplačila 

dividend in obresti v zvezi z delnicami;
2. se določbe o zmanjšanju kapitala ne uporabljajo za 

zmanjšanje vpisanega kapitala, katerega namen je poravnati 
nastale izgube ali oblikovati rezerve, ki jih ni mogoče razdeliti, 
pri čemer te rezerve ne smejo presegati deset odstotkov zmanj-
šanega vpisanega kapitala;

3. za omejitve iz 3. točke velja prvi odstavek 247. člena 
ZGD1 razen 7. alineje tega odstavka oziroma predpis države 
članice, sprejet za prenos Direktive 2012/30/EU, v delu, ki 
prenaša točke (b) do (h) prvega odstavka 22. člena navedene 
direktive.

(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru ob-
vladovanja izdajatelja, kot je določeno v 2. točki 98. člena tega 
zakona, pri čemer se za delež glasovalnih pravic, ki jih ima AIS, 
AIS države članice ali AIS tretje države v izdajatelju, smiselno 
uporablja tudi 100. člen tega zakona.

2.4.10. Skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem AIS

111. člen
(splošne določbe)

(1) Upravljavec AIS mora premoženje AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, dati v hrambo 
skrbniku.

(2) AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države ima 
lahko le enega skrbnika.

(3) Upravljavec AIS ne more biti tudi skrbnik AIS, AIS 
države članice oziroma AIS tretje države.

112. člen
(skrbnik AIS)

(1) Skrbniške storitve iz 115. člena tega zakona za AIS 
lahko opravlja:

1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovolje-
nje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev;

2. kreditna institucija s sedežem v državi članici, ki ima 
dovoljenje pristojnega organa države članice in podružnico v 
Republiki Sloveniji;

3. borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Slo-
veniji, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev hrambe 
in vodenja finančnih instrumentov za račun strank ter katere 
minimalni kapital se izračuna na podlagi smiselne uporabe za-
kona, ki ureja bančništvo, v zvezi s 193. členom ZTFI, osnovni 
kapital pa znaša najmanj 730.000 eurov;

4. investicijsko podjetje s sedežem v državi članici, ki ima 
podružnico v Republiki Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:

a) ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje stori-
tev hrambe in vodenja finančnih instrumentov za račun strank 
v skladu s predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa 
Direktive 2004/39/ES,

b) kapitalske zahteve izračunava v skladu s predpisom 
države članice, sprejetim zaradi prenosa 20. člena Direktive 
2006/49/ES, in

c) osnovni kapital podjetja znaša najmanj 730.000 eurov.
(2) Banka Slovenije izda banki iz 1. točke prejšnjega 

odstavka dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev po pred-
hodnem mnenju Agencije.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je glavni posre-
dnik AIS lahko skrbnik AIS le, če:

1. funkcionalno in hierarhično loči opravljanje skrbniških 
storitev od opravljanja nalog glavnega posrednika ter

2. ima vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, 
obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko skrbniške 
storitve za AIS, katerega vlagatelji nimajo pravice zahtevati odku-
pa enot najmanj pet let po začetni naložbi, sredstva AIS pa so v 
skladu z njegovo naložbeno politiko praviloma naložena v nalož-
bene nepremičnine ali nejavne družbe, opravlja notar iz zakona, 
ki ureja notariat, kadar drug zakon za posamezno vrsto AIS ne 
določa drugače in ne glede na določbe zakona, ki ureja notariat.

113. člen
(skrbnik AIS države članice)

Skrbniške storitve za AIS države članice sme opravljati 
oseba, ki je imenovana za skrbnika v skladu s predpisom dr-
žave članice, sprejetim zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, 
in je ustanovljena v matični državi članici AIS.

114. člen
(skrbnik AIS tretje države)

(1) Skrbnik AIS tretje države, ki ga upravlja upravljavec 
AIS ali upravljavec AIS tretje države, za katerega je Republika 
Slovenija referenčna država, je lahko:
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1. oseba iz prvega odstavka 112. člena tega zakona;
2. kreditna institucija ali druga oseba, istovrstna osebam 

iz prvega odstavka 112. člena tega zakona, ki je ustanovljena 
v isti državi kakor AIS tretje države, in če so izpolnjeni pogoji iz 
drugega odstavka tega člena.

(2) Za imenovanje skrbnika, ustanovljenega v tretji državi, 
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Agencija, pristojni organ skrbnika tretje države in pri-
stojni organi držav članic, v katerih se bodo enote AIS tre-
tje države tržile, imajo sklenjen sporazum o sodelovanju, ki 
omogoča izmenjavo vseh podatkov in informacij potrebnih za 
izvajanje nadzora;

2. za skrbnika veljajo pravila in nadzor varnega in skrb-
nega poslovanja, vključno z zahtevanim minimalnim kapitalom, 
ki imajo enak učinek, kot je določeno s pravom Evropske 
unije in so učinkovito izvajana v skladu s 84. členom Uredbe 
231/2013/EU;

3. tretja država ni uvrščena na seznam Projektne skupine 
za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force; v nadalj-
njem besedilu: FATF) »Nesodelujočih držav in ozemelj«;

4. Republika Slovenija, države članice, v katerih se bodo 
enote AIS tretje države tržile, in tretja država imajo sklenjene 
sporazume, ki so v celoti skladni s standardi, določenimi v 
26. členu Vzorčne davčne konvencije OECD o dohodku in 
premoženju, in ki skupaj z drugimi morebitnimi sklenjenimi 
večstranskimi davčnimi sporazumi zagotavljajo učinkovito iz-
menjavo informacij pri davčnih zadevah;

5. skrbnik bo na podlagi pogodbenega razmerja odgovo-
ren vlagateljem v AIS tretje države oziroma AIS tretje države 
tako, kot to določajo prvi do peti odstavek 124. člena tega 
zakona in izrecno zavezan upoštevati določbe 123. člena tega 
zakona.

(3) Nestrinjanje Agencije in pristojnih organov držav članic 
glede uporabe 1., 3. ali 5. točke prejšnjega odstavka se rešuje 
skladno z 19. členom Uredbe 1095/2010/EU.

115. člen
(skrbniške storitve)

(1) Skrbnik na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških 
storitev opravlja naslednje naloge:

1. spremlja denarne tokove AIS v skladu s 116. členom 
tega zakona;

2. hrani sredstva AIS v skladu s 117. členom tega zakona;
3. zagotavlja, da prodaja, izdaja, ponovni odkup, izplačilo 

in izbris enot AIS poteka v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo poslovanje AIS, oziroma pravili upravljanja 
ali aktom o ustanovitvi AIS;

4. zagotavlja, da se vrednost sredstev na enoto AIS izra-
čunava v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo 
poslovanje AIS, oziroma pravili upravljanja ali aktom o usta-
novitvi AIS;

5. izpolnjuje navodila upravljavca AIS, razen če so v na-
sprotju s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje 
AIS, oziroma pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AIS;

6. zagotavlja, da se obveznosti iz poslov, ki jih je uprav-
ljavec AIS sklenil za račun AIS, izpolnijo v običajnih poslovnih 
rokih;

7. zagotavlja, da se prihodek AIS uporabi v skladu s tem 
zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje AIS, oziroma 
pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AIS.

(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka skrbnik 
ravna v skladu s 85. do 97. členom Uredbe 231/2013/EU.

116. člen
(naloge skrbnika v zvezi s spremljanjem denarnih tokov AIS)

(1) Vsak AIS mora imeti denarni račun, ki je lahko odprt 
v njegovem imenu ali ga zanj v svojem imenu in za račun AIS 
odpre upravljavec AIS ali skrbnik AIS pri:

1. centralni banki;
2. banki s sedežem v Republiki Sloveniji;

3. kreditni instituciji, ki ima dovoljenje pristojnega organa 
v skladu s predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa 
Direktive 2013/36/EU;

4. banki s sedežem v tretji državi, ki ima dovoljenje pri-
stojnega organa;

5. drugi osebi, istovrstni institucijam iz 1. do 4. točke tega 
odstavka, za katero veljajo pravila in nadzor varnega in skrb-
nega poslovanja, ki imajo enak učinek kakor pravo Evropske 
unije ter se izvajajo učinkovito in v skladu z načeli, kot jih določa 
16. člen Direktive 2006/73/ES, če na zadevnem trgu obstajajo 
take zahteve.

(2) Upravljavec AIS obvesti skrbnika o vseh odpr-
tih računih v skladu z drugim odstavkom 85. člena Uredbe 
231/2013/EU.

(3) Na denarnem računu AIS ne sme biti drugih sredstev 
kakor sredstev AIS.

(4) Skrbnik spremlja denarne tokove AIS v skladu s 
86. členom Uredbe 231/2013/EU.

(5) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka mora 
skrbnik zlasti zagotoviti, da so denarna sredstva iz izdaje enot 
AIS prejeta in poknjižena na denarnem računu AIS ali denar-
nem računu upravljavca AIS, ki ga ima odprtega za račun AIS 
oziroma na denarni račun skrbnika, katerega ima odprtega za 
račun AIS.

117. člen
(naloge skrbnika v zvezi s hrambo sredstev AIS)

(1) Finančne instrumente AIS, ki jih je mogoče evidentirati 
na računu finančnih instrumentov, odprtem pri skrbniku, in fi-
nančne instrumente AIS, ki so bili izdani kot pisne listine, mora 
skrbnik imeti v skrbništvu.

(2) Finančni instrumenti iz prejšnjega odstavka morajo 
biti evidentirani na ločenem računu, odprtem v imenu AIS ali 
upravljavca AIS za račun AIS, v skladu z načeli varstva finanč-
nih instrumentov, kot jih določa Sklep o pogojih za opravljanje 
investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe 
(Uradni list RS, št. 106/07, 5/08, 80/11 in 20/14), tako da je v 
vsakem trenutku razvidno, da ti finančni instrumenti pripadajo 
AIS.

(3) Skrbnik za sredstva, ki jih nima v skrbništvu, preveri, 
ali so v lasti AIS ali upravljavca AIS za račun AIS v skladu z 
90. členom Uredbe 231/2013/EU.

(4) Skrbnik vodi in redno posodablja evidenco sredstev v 
lasti AIS ali upravljavca AIS za račun AIS.

(5) Za preverjanje lastništva iz tretjega odstavka tega čle-
na upravljavec AIS predloži skrbniku ustrezno dokumentacijo 
in informacije, razen če skrbnik te informacije lahko pridobi iz 
drugih evidenc.

118. člen
(pogodba o opravljanju skrbniških storitev)

(1) Upravljavec AIS za vsak AIS, AIS države članice in AIS 
tretje države, ki ga upravlja, s skrbnikom sklene pisno pogodbo 
o opravljanju skrbniških storitev, v kateri se med drugim uredi 
izmenjava informacij, ki jih skrbnik potrebuje za opravljanje 
svojih nalog v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki 
urejajo poslovanje skrbnika.

(2) Pogodba o opravljanju skrbniških storitev vsebuje 
najmanj sestavine iz 83. člena Uredbe 231/2013/EU.

119. člen
(dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških 

storitev za AJIS)
(1) Pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju skrbniških sto-

ritev za AJIS je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za skle-
nitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe 
o opravljanju skrbniških storitev se priloži besedilo pogodbe.

(3) Agencija izda dovoljenje za sklenitev pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev, če:



Stran 3618 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

1. je pogodba v skladu s tem zakonom in Uredbo 
231/2013/EU in

2. je skrbnik ena izmed oseb iz 1. do 4. točke prvega 
odstavka 112. člena tega zakona.

(4) Kadar je upravljavec AIS, ki upravlja AJIS, vložil zah-
tevo za izdajo dovoljenja za upravljanje AJIS, se postopek 
odločanja o dovoljenju za sklenitev pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev združi s postopkom odločanja o dovoljenju 
za upravljanje AJIS.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.

120. člen
(pravila ravnanja skrbnika)

(1) Skrbnik in upravljavec AIS pri opravljanju svojih nalog 
delujeta pošteno, pravično, strokovno in neodvisno ter v inte-
resu AIS in vlagateljev v AIS.

(2) Skrbnik ne sme opravljati aktivnosti v zvezi z AIS 
oziroma upravljavcem AIS, ki deluje za račun AIS, ki lahko 
povzročijo nasprotje interesov med AIS, vlagatelji v AIS, upra-
vljavcem AIS in skrbnikom samim, razen če je funkcionalno 
in hierarhično ločil opravljanje skrbniških storitev od drugih 
morebitnih konfliktnih nalog ter ima vzpostavljene ustrezne 
postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkri-
vanje nasprotij interesov.

(3) Skrbnik brez predhodnega soglasja AIS oziroma 
upravljavca AIS, ki deluje za račun AIS, ne sme ponovno upo-
rabiti sredstev iz 117. člena tega zakona.

121. člen
(prepovedani posli in naložbe skrbnika)

(1) Skrbnik ne sme, če ta zakon ne določa drugače, z 
upravljavcem AIS skleniti pravnega posla, katerega predmet bi 
bil ali postal naložba AIS, za katerega opravlja skrbniške storitve.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za posle, 
katerih predmet so naložbe AIS, sklenjene na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev pod pogojem, da stranki posla druga 
drugi nista bili oziroma ne moreta biti znani vnaprej.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravlja-
vec AIS sklepa s skrbnikom denarne depozite, posle, katerih 
predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega 
trga v postopku njihove prve prodaje, kot jo opredeljuje ZTFI, 
če je njihov izdajatelj skrbnik pod pogojem, da:

1. skrbnik AIS nima kvalificiranega deleža v upravljavcu AIS;
2. skrbnik v pravilniku iz šestega odstavka tega člena, 

upravljavec AIS pa v pravilniku, ki ga sprejme za omejitev 
nasprotja interesov, opredelita mogoče oblike nasprotja inte-
resov ob takih naložbah AIS in načine omejitve teh nasprotij 
interesov;

3. se ti depoziti ali posli izvedejo pod splošnimi tržnimi 
pogoji ali pod pogoji, ki so ugodnejši za AIS, upoštevaje stroške 
in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene možnosti.

(4) Skrbnik ne sme pridobiti enot AIS, za katerega opravlja 
skrbniške storitve.

(5) Fizična oseba, ki upravlja premoženje skrbnika, ne 
sme hkrati opravljati skrbniških storitev po tem zakonu.

(6) Skrbnik sprejme pravilnik, s katerim uredi omejitev 
prenosa informacij med osebami iz prejšnjega odstavka, ki 
se nanašajo na premoženje investicijskega sklada, in omeji 
mogoči konflikt interesov, ki bi lahko nastal med opravljanjem 
skrbniških storitev za investicijski sklad glede na druge sto-
ritve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, pa tudi glede na 
kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško 
strukturo skrbnika.

122. člen
(podrobnejša pravila pri procesnih dejanjih)

(1) Skrbnik in upravljavec AIS sta pooblaščena v vseh 
sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, 
katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje 

AIS, uveljavljati zahtevke in ugovore za račun oziroma v imenu 
in za račun AIS.

(2) Kadar si procesna dejanja skrbnika in upravljavca AIS 
v postopkih iz prejšnjega odstavka nasprotujejo, veljajo tista 
procesna dejanja, ki so za AIS ugodnejša.

(3) Upravljavec AIS nemudoma obvesti skrbnika o za-
četku vsakega postopka iz prvega odstavka tega člena in mu 
tekoče poroča o poteku postopka.

(4) Upravljavec AIS v postopkih iz prvega odstavka tega 
člena ne more razpolagati z zahtevki, skleniti sodne poravnave 
ali umakniti pravnega sredstva brez soglasja skrbnika.

123. člen
(prenos skrbniških storitev)

(1) Skrbnik nalog iz prvega odstavka 117. člena tega za-
kona, ki jih opravlja v okviru opravljanja skrbniških storitev, ne 
sme prenesti na drugo osebo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko skrbnik eno ali več 
nalog iz 117. člena tega zakona prenese na drugo osebo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. namen prenosa ne sme biti izogibanje določbam tega 
zakona;

2. skrbnik lahko utemelji, da je prenos potreben iz objek-
tivnega razloga;

3. skrbnik ravna strokovno, skrbno in vestno pri izbiri in 
imenovanju osebe, na katero bo prenesel opravljanje neka-
terih nalog, izbrano osebo strokovno, skrbno in vestno redno 
pregleduje ter spremlja njeno poslovanje in ureditev, ki jo ima 
ta oseba vzpostavljeno za opravljanje prenesenih nalog, kot je 
določeno v 98. členu Uredbe 231/2013/EU;

4. skrbnik zagotavlja, da druga oseba ves čas med oprav-
ljanjem prenesenih nalog izpolnjuje naslednje pogoje:

a) ima ustrezno organizacijsko strukturo in strokovno zna-
nje, sorazmerno značilnostim in kompleksnosti sredstev AIS ali 
upravljavca AIS, ki deluje za račun AIS;

b) za opravljanje nalog iz prvega in drugega odstavka 
117. člena tega zakona veljajo pravila in nadzor varnega in 
skrbnega poslovanja, vključno z zahtevanim minimalnim ka-
pitalom, izvaja pa se tudi redna zunanja revizija, ki mora pre-
veriti, ali ima oseba, na katero so prenesene naloge, v posesti 
finančne instrumente;

c) sredstva strank skrbnika, skrbnika samega in osebe, na 
katero so prenesene naloge, so ločena tako, da je jasno razvi-
dna njihova pripadnost stranki skrbnika, kot to določa 99. člen 
Uredbe 231/2013/EU;

d) druga oseba ne more uporabiti sredstev brez predho-
dnega soglasja AIS oziroma upravljavca AIS, ki deluje za račun 
AIS, in predhodne seznanitve skrbnika;

e) druga oseba upošteva splošne obveznosti in prepovedi 
iz 117. in 120. člena tega zakona.

(3) Ne glede na točko 4.b) prejšnjega odstavka lahko 
skrbnik, če zakonodaja tretje države zahteva, da so določeni 
finančni instrumenti zaupani v skrbništvo osebi iz te države, 
pri čemer pa nobena oseba ne izpolnjuje pogojev iz točke 
4.b) prejšnjega odstavka, prenese svoje naloge tudi na tako 
osebo, vendar največ v obsegu, ki ga zahteva zakonodaja tretje 
države, in samo dokler ne obstaja druga oseba, ki bi izpolnje-
vala pogoje iz točke 4.b) prejšnjega odstavka, če:

1. so vlagatelji pred vložitvijo sredstev v AIS ustrezno 
obveščeni, da bo zaradi zakonodajnih omejitev tretje države 
in upravičenih okoliščin, potreben prenos skrbniških storitev 
na tako osebo, in

2. je AIS oziroma upravljavec AIS za račun AIS dal skrbni-
ku izrecno navodilo, da se finančni instrumenti dajo v skrbništvo 
taki osebi.

(4) Oseba, na katero je skrbnik prenesel naloge skrbniških 
storitev, te naloge lahko prenese na tretjo osebo, če so izpolnje-
ni pogoji iz drugega odstavka tega člena, pri čemer se smiselno 
uporabljata četrti in peti odstavek 124. člena tega zakona.

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

124. člen
(odgovornost skrbnika)

(1) Skrbnik je AIS ali vlagateljem v AIS odgovoren za:
1. izgubo finančnih instrumentov, kot je opredeljena v 

100. členu Uredbe 231/2013/EU, ki jih ima v skrbništvu v skladu 
s prvim odstavkom 117. člena tega zakona oziroma jih ima v 
skrbništvu druga oseba, na katero je v skladu s prejšnjim čle-
nom prenesel opravljanje nalog skrbniških storitev, in

2. vsako škodo, ki jo vlagatelji v AIS utrpijo zaradi njegove 
malomarnosti ali namernega neizpolnjevanja obveznosti, kot jih 
določa ta zakon ali drug predpis, ki ureja poslovanje skrbnika.

(2) Ob izgubi finančnega instrumenta iz 1. točke prejš-
njega odstavka mora skrbnik AIS oziroma upravljavcu AIS, ki 
deluje za račun AIS, takoj ko je to mogoče, vrniti enak finančni 
instrument ali mu povrniti ustrezen denarni znesek.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena skrbnik ni odgo-
voren, če lahko dokaže, da je izguba iz 1. točke prvega odstav-
ka tega člena nastala zaradi zunanjega dogodka, na katerega 
ni imel vpliva, posledice pa bi nastale ne glede na njegova de-
janja, kot je to opredeljeno v 101. členu Uredbe 231/2013/EU.

(4) Skrbnik je odgovoren za škodo, povzročeno AIS ozi-
roma vlagateljem v AIS, tudi ob prenosu skrbniških storitev na 
podlagi prejšnega člena ob upoštevanju 102. člena Uredbe 
231/2013/EU.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek skrbnik ni odgovoren 
za izgubo finančnega instrumenta iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena ob prenosu skrbniških storitev na drugo osebo, če 
lahko dokaže, da:

1. so bili izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka prejš-
njega člena;

2. sta skrbnik in oseba, na katero so bile prenesene 
skrbniške storitve, sklenila pisno pogodbo, v kateri je izrecno 
navedeno:

a) da je odgovornost skrbnika prenesena na osebo, na 
katero so prenesene naloge skrbniških storitev, in

b) da AIS oziroma upravljavec AIS, za račun AIS lahko od 
osebe, na katero so bile prenesene naloge skrbniških storitev, 
zahteva povrnitev škode, nastale zaradi izgube finančnih instru-
mentov, ali lahko to stori skrbnik v njunem imenu;

3. pogodba o opravljanju skrbniških storitev iz 118. člena 
tega zakona izrecno dovoljuje oprostitev odgovornosti skrbnika 
in določa objektivne razloge, kdaj je taka oprostitev mogoča.

(6) Če zakonodaja tretje države zahteva, da so določeni 
finančni instrumenti zaupani v skrbništvo osebi iz te države, 
pri čemer pa nobena oseba iz te države ne izpolnjuje pogojev 
iz točke 4.b) drugega odstavka prejšnjega člena, je oprostitev 
odgovornosti skrbnika mogoča le, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AIS je izrecno 
navedeno, da je v skladu s pogoji iz tega odstavka skrbnik prost 
odgovornosti;

2. vlagatelji v AIS so bili pred naložbo sredstev v AIS 
seznanjeni z možnostjo oprostitve odgovornosti skrbnika in 
pogoji, kdaj je taka oprostitev mogoča;

3. AIS oziroma upravljavec AIS za račun AIS je dal skrbni-
ku izrecno navodilo, da se finančni instrumenti dajo v skrbništvo 
osebi iz tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev iz točke 4. b) dru-
gega odstavka prejšnjega člena iz tretje države;

4. pogodba o opravljanju skrbniških storitev iz 118. člena 
tega zakona izrecno dovoljuje oprostitev odgovornosti skrbnika;

5. skrbnik in oseba iz tretje države, ki ne izpolnjuje pogo-
jev iz točke 4.b) drugega odstavka prejšnjega člena, imata skle-
njeno pisno pogodbo, v kateri je določeno, da se odgovornost 
skrbnika prenaša na to osebo, in v skladu s katero lahko AIS 
oziroma upravljavec AIS za račun AIS od te osebe zahtevata 
povrnitev škode oziroma to v njunem imenu zahteva skrbnik.

(7) Tožbo za povrnitev škode za račun oziroma v imenu 
in za račun AIS vloži upravljavec AIS ali vlagatelj v AIS sam, 

odvisno od ureditve razmerja med upravljavcem AIS, skrbni-
kom in vlagateljem.

125. člen
(poročanje skrbnika o zadevah pomembnih za opravljanje 

nalog Agencije)
(1) Skrbnik Agenciji na njeno zahtevo posreduje poročila 

in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje 
njenih nalog.

(2) Če so prejeta poročila in informacije iz prejšnjega 
odstavka relevantne tudi za druge pristojne organe, jim jih 
Agencija posreduje takoj, ko je to mogoče.

(3) Agencija predpiše način poročanja iz prvega odstavka 
tega člena.

2.4.11. Opravljanje storitev upravljanja AIS  
v Republiki Sloveniji

2.4.11.1. Opravljanje storitev upravljanja AIS  
v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS

126. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 

upravljanja AIS)
(1) Upravljavec AIS, ki izpolnjuje pogoje iz drugega od-

stavka 38. člena tega zakona, mora za upravljanje AIS pridobiti 
dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS.

(2) Upravljavec AIS zahtevi za izdajo dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS priloži:

1. kopijo statuta ali družbene pogodbe, skladne z določ-
bami zakona, ki ureja gospodarske družbe;

2. seznam oseb, ki bodo dejansko vodile posle, uprav-
ljavca AIS z navedbo področja, za katerega bo posamezna 
oseba pristojna, in dokazila, iz katerih izhaja, da imajo te osebe 
zadosten ugled ter znanje in izkušnje tudi s področja poslova-
nja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih bo 
upravljavec AIS upravljal, z navedbo katere izmed teh oseb 
bodo sestavljale upravo upravljavca AIS;

3. seznam imetnikov kvalificiranih deležev v upravljavcu 
AIS, ki za vsakega od njih vključuje osebno ime, stalno ali za-
časno prebivališče fizične osebe oziroma sedež in firmo pravne 
osebe ter podatek o številu in deležu delnic oziroma velikosti 
poslovnega deleža;

4. poslovni načrt z opisom organizacijske strukture vključ-
no z obrazložitvijo zagotavljanja skladnosti svojega poslovanja 
z določbami tega zakona, ki urejajo prenos opravljanja storitev 
oziroma poslov upravljanja AIS na drugo osebo, osnovni kapital 
upravljavca AIS, pravila poslovanja upravljavca AIS, kapitalsko 
ustreznost, obveščanje vlagateljev, obveznosti za upravljavce, 
ki upravljajo AIS, ki pridobijo pomemben delež v nejavnih 
družbah in izdajateljih, skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem 
AIS in poročanje Agencij, ter če je relevantno z določbami, ki 
urejajo upravljanje AIS države članice s strani upravljavca AIS, 
upravljanje AIS tretje države s strani upravljavca AIS, ter trženja 
enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države v Republiki 
Sloveniji, državi članici ali tretji državi s strani upravljavca AIS;

5. opis sistema prejemkov iz 64. člena tega zakona;
6. morebitne pogodbe o prenosu iz drugega odstavka 

58. člena tega zakona in morebitna pooblastila za opravlja-
nje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS, ki jih 
lahko pooblaščenec prenese na tretjo osebo iz 60. člena tega 
zakona.

(3) Upravljavec AIS zahtevi iz prejšnjega odstavka v zvezi 
z vsakim AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki 
ga upravlja oziroma namerava upravljati, priloži tudi:

1. opis naložbene strategije AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, vključno z opisom ciljnih skladov pri 
skladu skladov;

2. opis politike uporabe finančnega vzvoda;
3. stopnjo tveganosti in drugih značilnosti AIS, AIS države 

članice oziroma AIS tretje države;
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4. navedbo države, v kateri je oziroma bo AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja ali ki ga bo 
upravljal upravljavec AIS, ustanovljen;

5. kraj sedeža centralnega sklada, če je AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države napajalni sklad;

6. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države;

7. informacije o dogovorih v zvezi s sklenitvijo pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev iz 118. člena tega zakona;

8. dodatne informacije, ki jih mora upravljavec AIS v zvezi 
z AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v skladu 
s prvim odstavkom 97. člena tega zakona razkriti vlagateljem.

(4) Upravljavcu AIS, ki ima dovoljenje za opravljanje stori-
tev upravljanja določene vrste AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, pri zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev upravljanja druge vrste sklada ni treba priložiti doku-
mentacije, ki jo je Agenciji že predložil, če se do dne vložitve 
podatki v dokumentaciji niso spremenili.

(5) Družbi za upravljanje pri zahtevi za izdajo dovoljenja 
za opravljanje storitev upravljanja AIS ni treba priložiti doku-
mentacije, ki jo je Agenciji že predložila, če se do dne vložitve 
podatki v dokumentaciji niso spremenili.

(6) Agencija lahko podrobneje predpiše vsebino in obliko 
dokumentacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena, pri 
čemer upošteva usmeritve ESME.

127. člen
(odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev  

upravljanja AIS)
(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje storitev uprav-

ljanja AIS, če:
1. iz priložene dokumentacije izhaja, da bo upravljavec AIS 

sposoben izpolnjevati zahteve iz tega zakona in drugih predpi-
sov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS;

2. ima upravljavec AIS zadosten osnovni kapital in je ka-
pitalsko ustrezen v skladu z 62. členom tega zakona;

3. so imetniki kvalificiranih deležev v upravljavcu AIS pri-
merni ter glede na vpliv posameznega imetnika kvalificiranega 
deleža na upravljanje upravljavca AIS ne bo ogroženo varno in 
skrbno poslovanje upravljavca AIS;

4. iz dokazil izhaja, da imajo osebe, ki bodo dejansko 
vodile posle, upravljavca AIS zadosten ugled ter znanje in izku-
šnje tudi s področja poslovanja AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, ki jih bo upravljal upravljavec AIS;

5. ima uprava vsaj dva člana, ki izpolnjujeta pogoje in 
zahteve iz prejšnje točke;

6. sta sedež in poslovodstvo upravljavca AIS v Republiki 
Sloveniji.

(2) Agencija v izreku odločbe, s katero izda dovoljenje 
za opravljanje storitev upravljanja AIS, določi vrsto AIS, ki jih 
upravljavec AIS lahko upravlja.

(3) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS ve-
lja za storitve upravljanja AIS iz 1. in 2. točke 57. člena tega 
zakona.

(4) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS velja 
v vseh državah članicah.

128. člen
(obvezno posvetovanje z drugimi pristojnimi organi)
Agencija se pred izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 

upravljanja AIS posvetuje s pristojnim organom države članice, 
če je upravljavec AIS:

1. podrejena družba upravljavca AIS države članice, kre-
ditne institucije države članice, investicijskega podjetja države 
članice, družbe za upravljanje države članice ali zavarovalnice 
države članice;

2. podrejena družba družbi, ki je nadrejena upravljavcu 
AIS države članice, kreditni instituciji države članice, investi-
cijskemu podjetju države članice, družbi za upravljanje države 
članice ali zavarovalnici države članice;

3. družba, ki jo obvladuje ista fizična ali pravna oseba 
države članice, ki obvladuje tudi drugega upravljavca AIS dr-
žave članice, kreditno institucijo države članice, investicijsko 
podjetje države članice, družbo za upravljanje države članice 
ali zavarovalnico države članice.

129. člen
(rok za odločanje)

(1) Agencija o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev upravljanja AIS odloči v treh mesecih od dne, ko je ta 
zahteva popolna.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka lahko Agencija podaljša 
za tri mesece, če to zahtevajo posebne okoliščine primera in 
je vložnik o tem pravočasno obveščen.

(3) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja AIS je popolna, ko vsebuje vse dokumente in in-
formacije iz 1. do 5. točke drugega odstavka ter 1. do 5. točke 
tretjega odstavka 126. člena tega zakona.

130. člen
(začetek opravljanja storitev upravljanja AIS)

Upravljavec AIS, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje 
storitev upravljanja AIS, lahko začne upravljati vrsto AIS, za ka-
tero je pridobil dovoljenje, takoj ko je bilo to izdano, vendar ne 
prej kot v enem mesecu po predložitvi manjkajočih dokumentov 
in informacij iz 6. točke drugega odstavka ter 6. do 8. točke 
tretjega odstavka 126. člena tega zakona.

131. člen
(razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za opravljanje storitev 

upravljanja AIS)
(1) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opra-

vljanje storitev upravljanja AIS, če vložnik ne izpolnjuje pogojev 
iz prvega odstavka 127. člena tega zakona.

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS tudi, če bi bilo izvajanje nadzora 
nad upravljavcem AIS oteženo ali onemogočeno zaradi:

1. tesne povezanosti upravljavca AIS z drugimi osebami,
2. določb zakonov in drugih predpisov tretje države, ki 

urejajo pravni položaj osebe iz tretje države, s katero je uprav-
ljavec AIS tesno povezan, ali

3. težav z izvajanjem zakonov in drugih predpisov tretje 
države, ki urejajo pravni položaj oseb, s katerimi je upravljavec 
AIS tesno povezan.

132. člen
(obvestilo o spremembah pomembnih dejstev  

oziroma okoliščin)
(1) Če namerava upravljavec AIS, ki ima dovoljenje za opra-

vljanje storitev upravljanja AIS, spremeniti katerega od dejstev 
oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena 
tega zakona, mora o tem predhodno obvestiti Agencijo.

(2) Agencija v enem mesecu od prejema obvestila iz prejš-
njega odstavka odloči o dopustnosti nameravanih sprememb.

(3) Upravljavec AIS lahko uveljavi načrtovane spremem-
be, če Agencija v roku iz prejšnjega odstavka ne izda odločbe, 
s katero upravljavcu AIS prepove oziroma omeji uveljavitev 
teh sprememb.

(4) Rok iz drugega odstavka tega člena lahko Agencija 
podaljša za en mesec, če to zahtevajo posebne okoliščine 
primera in je vložnik o tem pravočasno obveščen.

133. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev  

upravljanja AIS)
(1) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS pre-

neha:
1. če upravljavec AIS v enem letu od izdaje dovoljenja 

ne začne opravljati storitev upravljanja AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države,
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2. če uprava upravljavca AIS pisno obvesti Agencijo, da 
se upravljavec AIS dovoljenju odpoveduje,

3. če upravljavec AIS več kot šest mesecev ne opravlja 
storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države, ali

4. z izdajo sklepa pristojnega sodišča o začetku ste-
čajnega postopka oziroma postopka prisilne likvidacije nad 
upravljavcem AIS.

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

(3) Upravljavec AIS ne sme več sklepati novih poslov v 
zvezi z opravljanjem storitev upravljanja AIS:

1. v primeru iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena: 
od izteka roka, zaradi katerega dovoljenje preneha veljati;

2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena: od 
posredovanja obvestila Agenciji;

3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od 
dneva, ko začne učinkovati začetek stečajnega postopka ozi-
roma postopka prisilne likvidacije nad upravljavcem AIS.

134. člen
(obveščanje ESME o dovoljenjih za opravljanje storitev 

upravljanja AIS)
Agencija vsako četrtletje obvesti ESMO o izdanih in od-

vzetih dovoljenjih za opravljanje storitev upravljanja AIS ter do-
voljenjih za opravljanje storitev upravljanja AIS, ki so prenehala.

2.4.11.2. Upravljanje AIS v Republiki Sloveniji s strani 
upravljavca AIS države članice

135. člen
(upravljanje AIS v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS 

države članice)
(1) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Slo-

veniji, neposredno ali prek podružnice pod pogoji, določenimi 
v tem podpododdelku:

1. upravlja AIS;
2. opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 

oziroma pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona, za 
katere ima dovoljenje pristojnega organa matične države članice.

(2) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Slo-
veniji upravlja samo tiste vrste AIS, ki jih lahko upravlja v svoji 
matični državi članici.

(3) Če upravljavec AIS države članice v Republiki Sloveniji 
ustanovi podružnico, se v zvezi s poslovanjem podružnice upo-
rabljajo 63., 67. do 69., 165. in 167. člen tega zakona.

136. člen
(začetek opravljanja storitev)

Upravljavec AIS države članice lahko začne neposredno 
upravljati AIS v Republiki Sloveniji ali ustanovi podružnico v 
Republiki Sloveniji in začne upravljati AIS prek te podružnice, 
ko prejme obvestilo pristojnega organa matične države člani-
ce, da je ta Agenciji posredoval obvestilo in dokumentacijo z 
vsebino iz prvega in drugega odstavka 155. člena tega zakona 
ter izjavo pristojnega organa matične države članice, da ima 
upravljavec AIS države članice dovoljenje za upravljanje do-
ločene vrste AIS.

2.4.11.3. Opravljanje storitev upravljanja AIS v Republiki 
Sloveniji s strani upravljavca AIS tretje države

2.4.11.3.1. Splošne določbe za opravljanje storitev upravljanja 
AIS v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS tretje države

137. člen
(opravljanje storitev upravljanja AIS s strani upravljavca AIS 

tretje države)
(1) Upravljavec AIS tretje države lahko v Republiki Slove-

niji upravlja AIS oziroma trži enote AIS, AIS države članice ali 

AIS tretje države, če v Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja AIS ali v drugi referenčni državi 
pridobi dovoljenje za upravljanje AIS na podlagi predpisa drža-
ve članice, sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

(2) Poslovanje upravljavca AIS tretje države, za katerega 
je Republika Slovenija referenčna država, mora biti usklajeno z 
določbami tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Slo-
veniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, razen s pododdelki 
2.4.12.1., 4.2.1. in 4.2.2. tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena upravljavcu 
AIS tretje države ni treba spoštovati tudi tistih določb tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, za katere ima dovoljenje Agencije 
v skladu s 144. členom tega zakona.

138. člen
(pravni zastopnik)

(1) Upravljavec AIS tretje države v referenčni državi ime-
nuje pravnega zastopnika.

(2) Pravni zastopnik, ustanovljen v referenčni državi čla-
nici upravljavca AIS tretje države, zastopa in predstavlja uprav-
ljavca AIS tretje države v državi članici ter hkrati deluje kot 
kontaktna točka in je zadolžen za vso uradno korespondenco 
med pristojnimi organi in upravljavcem AIS tretje države ter 
med vlagatelji iz držav članic v AIS, ki ga upravlja ta upravljavec 
AIS, in upravljavcem AIS tretje države.

(3) Pravni zastopnik in upravljavec AIS tretje države za-
gotavljata, da je opravljanje storitev upravljanja AIS ter trženje 
enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje države skladno s 
tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji ure-
jajo poslovanje upravljavca AIS oziroma predpisi, ki urejajo 
poslovanje AIS.

139. člen
(referenčna država)

(1) Referenčna država se določi tako, da:
1. če upravljavec AIS tretje države namerava upravljati 

enega ali več AIS v Republiki Sloveniji, ki jih ne namerava tržiti 
v skladu s pododdelki 4.2.7., 4.2.8. in 4.2.9. tega zakona, je 
referenčna država Republika Slovenija;

2. če upravljavec AIS tretje države namerava upravljati 
enega ali več AIS države članice ustanovljenih v isti državi čla-
nici, ki jih ne namerava tržiti v skladu s pododdelki 4.2.7., 4.2.8. 
in 4.2.9. tega zakona, je referenčna država matična država 
članica tega oziroma teh AIS;

3. če upravljavec AIS tretje države namerava upravljati ene-
ga ali več AIS oziroma AIS države članice, ustanovljenih v Repu-
bliki Sloveniji in v eni ali več državah članicah, ki jih ne namerava 
tržiti v skladu s pododdelki 4.2.7., 4.2.8. in 4.2.9. tega zakona:

a) je referenčna država Republika Slovenija ali tista drža-
va članica, v kateri je ustanovljena večina AIS ali AIS države 
članice, ali

b) je referenčna država Republika Slovenija ali tista drža-
va članica, v kateri se upravlja največji del sredstev;

4. če upravljavec AIS tretje države namerava tržiti le en 
AIS ali AIS države članice samo v Republiki Sloveniji ali samo 
v eni državi članici, je referenčna država:

a) če ima AIS ali AIS države članice dovoljenje Agencije 
ali pristojnega organa države članice AIS, ali če je registriran 
pri pristojnem organu države članice AIS, Republika Slovenija 
ali tista država članica, v kateri namerava upravljavec AIS tretje 
države tržiti AIS ali AIS države članice;

b) če AIS ali AIS države članice nima dovoljenja Agencije 
ali pristojnega organa države članice AIS, ali ni registriran pri 
pristojnem organu države članice AIS, Republika Slovenija 
ali tista država članica, v kateri upravljavec AIS tretje države 
namerava tržiti AIS ali AIS države članice;

5. če upravljavec AIS tretje države namerava tržiti en AIS 
tretje države samo v Republiki Sloveniji, je referenčna država 
Republika Slovenija;
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6. če upravljavec AIS tretje države namerava tržiti en AIS 
tretje države samo v eni državi članici, je referenčna država 
država članica, kjer namerava upravljavec AIS tretje države 
tržiti AIS tretje države;

7. če upravljavec AIS tretje države namerava tržiti le en 
AIS ali AIS države članice v Republiki Sloveniji in eni ali več 
državah članicah, je referenčna država:

a) če ima AIS ali AIS države članice dovoljenje Agencije 
oziroma pristojnega organa države članice AIS, ali je registriran 
pri pristojnem organu države članice AIS, Republika Slovenija 
oziroma matična država članica AIS, ali Republika Slovenija ali 
ena izmed držav članic, v kateri upravljavec AIS tretje države 
namerava razviti učinkovito trženje, ali

b) če AIS ali AIS države članic nima dovoljenja Agencije 
oziroma pristojnega organa države članice AIS ali ni registriran 
pri pristojnem organu države članice AIS, Republika Slovenija 
ali tista država članica, v kateri namerava upravljavec AIS tretje 
države razviti učinkovito trženje;

8. če upravljavec AIS tretje države namerava v Republiki 
Sloveniji in v eni ali več državah članicah tržiti le en AIS tretje 
države, je referenčna država katera koli od teh držav;

9. če upravljavec AIS tretje države namerava v Republiki 
Sloveniji in v eni ali več državah članicah tržiti več AIS ali AIS 
države članice, je referenčna država:

a) če imajo vsi AIS ali AIS države članice dovoljenje 
Agencije ali istega pristojnega organa AIS države članice ali so 
registrirani pri istem pristojnem organu AIS države članice, Re-
publika Slovenija ali tista država članica, ki je matična država 
članica teh AIS države članice, ali Republika Slovenija ali drža-
va članica, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države raz-
viti učinkovito trženje za večino teh AIS ali AIS države članice;

b) če noben AIS ali AIS države članice nima dovoljenja 
Agencije ali istega pristojnega organa AIS države članice ali 
ni registriran pri istem pristojnem organu AIS države člani-
ce, Republika Slovenija ali država članica, v kateri namerava 
upravljavec AIS tretje države razviti učinkovito trženje za večino 
teh AIS ali AIS države članice;

10. če upravljavec AIS tretje države namerava hkrati tržiti 
več AIS, AIS države članice in AIS tretje države ali le več AIS 
tretje države v Republiki Sloveniji in več državah članicah, je 
referenčna država Republika Slovenija ali tista država članica, 
v kateri namerava upravljavec AIS tretje države razviti učinko-
vito trženje za večino teh AIS, AIS države članice ali AIS tretjih 
držav.

(2) Upravljavec AIS tretje države izkaže svojo namero 
razvijanja učinkovitega trženja v Republiki Sloveniji oziroma 
posamezni državi članici tako, da Agenciji oziroma pristojnemu 
organu države članice razkrije svojo strategijo trženja.

140. člen
(določitev referenčne države)

(1) Če je na podlagi kriterijev iz prvega odstavka prejš-
njega člena kot referenčno državo mogoče določiti Republiko 
Slovenijo in eno ali več držav članic, upravljavec AIS tretje 
države, ki želi opravljati storitve upravljanja AIS v Republiki 
Sloveniji oziroma tržiti enote AIS, AIS države članice ali AIS 
tretje države, vloži zahtevo za določitev referenčne države pri 
Agenciji in pristojnih organih držav članic, ki bi lahko bile refe-
renčna država kot to določa Uredba 448/2013/EU.

(2) Agencija in pristojni organi držav članic v enem me-
secu od prejema zahteve iz prejšnjega odstavka določijo refe-
renčno državo.

(3) Če se kot referenčna država določi Republika Sloveni-
ja, Agencija najpozneje v sedmih dneh od določitve referenčne 
države obvesti upravljavca AIS tretje države, da je referenčna 
država Republika Slovenija.

(4) Vlagatelj zahteve iz prvega odstavka tega člena lahko 
sam v skladu s prejšnjim členom izbere referenčno državo, če 
mu niti Agencija niti drug pristojni organ države članice v enem 
mesecu po vložitvi zahteve ne sporoči odločitve o referenčni 
državi.

(5) Če se Agencija ne strinja z izbiro referenčne države s 
strani upravljavca AIS tretje države, o tem lahko obvesti ESMO, 
ki lahko ukrepa skladno z 19. členom Uredbe 1095/2010/EU.

2.4.11.3.2. Opravljanje storitev upravljanja AIS s strani 
upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država  

je Republika Slovenija

141. člen
(pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS  

v Republiki Sloveniji)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki namerava v Republiki 

Sloveniji upravljati AIS oziroma tržiti enote AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države in je zanj v skladu s prejšnjim 
členom za referenčno državo določena Republika Slovenija, 
mora pri Agenciji vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka priloži:
1. dokumente oziroma dokazila iz drugega odstavka 

126. člena tega zakona;
2. dokumente oziroma dokazila iz tretjega odstavka 

126. člena tega zakona za tiste AIS, ki jih namerava upravljati, 
in za tiste AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki 
jih namerava tržiti v državah članicah;

3. obrazložitev izbire Republike Slovenije kot referenčne 
države, če jo je za referenčno državo v skladu s 139. členom 
tega zakona določil upravljavec AIS tretje države sam;

4. firmo in sedež pravnega zastopnika upravljavca AIS 
tretje države.

(3) Za izdajo dovoljenja iz tega člena se smiselno uporab-
ljajo določbe pododdelka 2.4.11.1. tega zakona, razen če ni v 
tem pododdelku določeno drugače.

(4) Šteje se, da je zahteva za izdajo dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS upravljavca AIS tretje države 
popolna, če poleg dokumentov in informacij iz tretjega odstavka 
129. člena tega zakona vsebuje dokumentacijo iz 2. in 3. točke 
drugega odstavka tega člena, razen dokumentov in podatkov 
iz 6. točke drugega odstavka 126. člena tega zakona ter 6. do 
8. točke tretjega odstavka 126. člena tega zakona ter dokumen-
tacijo iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.

142. člen
(preizkus izbire Republike Slovenije za referenčno državo)

(1) Če je upravljavec AIS referenčno državo v skladu s 
četrtim odstavkom 140. člena določil sam, Agencija po prejemu 
zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja 
AIS iz drugega odstavka prejšnjega člena, preveri, ali je izbira 
Republike Slovenije za referenčno državo skladna s prvim 
odstavkom 139. člena tega zakona.

(2) Če Agencija ugotovi, da je izbira Republike Slovenije 
za referenčno državo skladna s prvim odstavkom 139. člena 
tega zakona, o tem obvesti ESMO in jo zaprosi za mnenje o 
ustreznosti svoje ugotovitve. Agencija priloži zaprosilu obrazlo-
žitev izbire referenčne države in opis strategije trženja, ki jo je 
Agenciji posredoval upravljavec AIS tretje države.

(3) Ne glede na prvi odstavek 129. člena tega zakona rok 
za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS ne 
teče od dne ko Agencija posreduje ESMI zaprosilo za mnenje o 
ustreznosti ocene iz prejšnjega odstavka, do dne prejema tega 
mnenja, vendar ne dlje kot en mesec od dneva posredovanja 
zaprosila za mnenje.

(4) Agencija zavrne zahtevo za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja AIS iz drugega odstavka prejš-
njega člena, če izbira Republike Slovenije za referenčno državo 
ni skladna s prvim odstavkom 139. člena tega zakona.

143. člen
(odločitev v nasprotju z mnenjem ESME)

Če namerava Agencija izdati upravljavcu AIS tretje države 
dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS kljub mnenju 
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ESME, da Republika Slovenija ni referenčna država članica, 
Agencija o tej nameri obvesti ESMO in pristojne organe držav 
članic, v katerih upravljavec AIS tretje države namerava tržiti 
enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih 
upravlja, ter v obvestilu svojo namero ustrezno obrazloži.

144. člen
(dovoljenje za omejeno uporabo zakona)

(1) Upravljavec AIS tretje države lahko hkrati z zahtevo 
za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS 
vloži zahtevo za dovoljenje za omejeno uporabo določb tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje AIS.

(2) Upravljavec AIS tretje države zahtevi za izdajo dovo-
ljenja za omejeno uporabo določb tega zakona in drugih pred-
pisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AIS, priloži:

1. seznam določb tega zakona, ki jih upravljavec AIS 
tretje države ne more izpolniti, ker so v nasprotju s predpisi 
tretje države, ki urejajo poslovanje upravljavca AIS tretje drža-
ve oziroma poslovanje AIS tretje države, ki se trži v Republiki 
Sloveniji ali državi članici;

2. pisno izjavo, ki upošteva tehnične standarde ESME, 
skupaj s pravnim mnenjem, da ima pravo države upravljavca 
AIS tretje države enak regulatorni namen in zagotavlja enako 
raven zaščite vlagateljev kakor določbe tega zakona, ki jih 
upravljavec AIS tretje države ne more izpolniti, ker so v nasprot-
ju s predpisi tretje države, ter da upravljavec AIS tretje države 
izpolnjuje te določbe.

(3) Agencija upravljavcu AIS tretje države dovoli omejeno 
uporabo določb tega zakona in drugih predpisov, ki urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, če dokaže, da:

1. določb tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki 
Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ne more izpolniti, 
ker so v nasprotju s predpisi tretje države, ki urejajo poslovanje 
upravljavca oziroma AIS tretje države;

2. imajo predpisi tretje države sedeža upravljavca AIS 
tretje države enak regulatorni namen in dajejo enako raven 
zaščite vlagateljev kakor določbe tega zakona in drugih predpi-
sov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS;

3. izpolnjuje predpise tretje države iz prejšnje točke.
(4) Če Agencija meni, da je zahteva upravljavca AIS tretje 

države za izdajo dovoljenja za omejeno uporabo določb tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, upravičena, Agencija o tej zahtevi 
obvesti ESMO in priloži dokumente iz drugega odstavka tega 
člena.

(5) Ne glede na prvi odstavek 129. člena tega zakona, rok 
za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS ne 
teče od dne, ko Agencija posreduje ESMI obvestilo iz prejšnje-
ga odstavka, do dne prejema mnenja ESME.

(6) Če namerava Agencija kljub mnenju ESME, da zah-
teva upravljavca AIS tretje države ni upravičena, dovoliti, da ta 
omejeno uporablja določbe tega zakona in drugih predpisov, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, 
Agencija o tej nameri obvesti ESMO in pristojne organe držav 
članic, v katerih upravljavec AIS tretje države namerava tržiti 
enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih 
upravlja, ter svojo odločitev ustrezno obrazloži.

(7) Če upravljavec AIS tretje države vloži zahtevo za 
izdajo dovoljenja za omejeno uporabo določb tega zakona in 
drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
AIS, Agencija o tej zahtevi in zahtevi za izdajo dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja AIS odloči hkrati.

145. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja upravljavcu AIS tretje države)

(1) Agencija upravljavcu AIS tretje države izda dovo-
ljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS, če izpolnjuje 
pogoje iz 1. do 5. točke prvega odstavka 127. člena tega 
zakona, in če:

1. je referenčna država določena v skladu s prvim od-
stavkom 139. člena tega zakona in je zahteva utemeljena z 
razkritjem strategije trženja, Agencija pa je izvedla postopek iz 
142. in 143. člena tega zakona;

2. je upravljavec AIS tretje države določil pravnega zasto-
pnika, ki je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji in ima visokošolsko izobrazbo pravne ali ekonomske 
smeri ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima 
zaposleno vsaj eno osebo z visokošolsko izobrazbo pravne ali 
ekonomske smeri;

3. pravni zastopnik skupaj z upravljavcem AIS tretje drža-
ve deluje kot kontaktna točka za vlagatelje, ESMO, Agencijo in 
druge relevantne pristojne organe držav članic ter je sposoben 
preverjati skladnost poslovanja upravljavca AIS tretje države s 
tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS;

4. imajo Agencija, pristojni organi držav članic, v katerih 
bo upravljavec AIS tretje države upravljal AIS države članice, 
in pristojni organ upravljavca AIS tretje države sklenjene spo-
razume o sodelovanju, ki omogočajo izmenjavo vseh podatkov 
in informacij potrebnih za izvajanje nadzora;

5. matična država upravljavca AIS tretje države ni uvršče-
na na seznam FATF »Nesodelujočih držav in ozemelj«;

6. imata Republika Slovenija in matična država upravljav-
ca AIS tretje države sklenjen sporazum, ki je v celoti skladen s 
standardi, določenimi v 26. členu Vzorčne davčne konvencije 
OECD o dohodku in premoženju, in ki skupaj z drugimi morebit-
nimi sklenjenimi večstranskimi davčnimi sporazumi zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij pri davčnih zadevah;

7. zakoni in drugi predpisi tretje države, ki urejajo uprav-
ljavca AIS oziroma omejitve glede nadzornih in preiskovalnih 
pooblastil na podlagi tega zakona ne predstavljajo ovir, ki bi 
Agenciji preprečevale učinkovito izvajanje nadzora nad upra-
vljavcem AIS tretje države.

(2) Če v postopku odločanja ali iz predloženih dokazov 
izhaja, da bo upravljavec AIS tretje države izpolnjeval zahte-
ve tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS, Agencija upošteva tudi 
morebitno dovoljenje za omejeno uporabo zakona iz prejš-
njega člena.

(3) Če pristojni organ AIS države članice v razumnem 
roku ne sklene sporazuma o sodelovanju iz 4. točke prvega 
odstavka tega člena s pristojnim organom upravljavca AIS tretje 
države, lahko Agencija o tem obvesti ESMO.

146. člen
(obveščanje ESME v povezavi z dovoljenji)

(1) Agencija o izdaji, spremembi ali odvzemu dovoljenja 
za opravljanje storitev upravljanja AIS upravljavcu AIS tretje 
države obvesti ESMO.

(2) Agencija obvesti ESMO o zahtevi za izdajo dovoljenja 
za opravljanje storitev upravljanja AIS in razlogih Agencije za 
zavrnitev zahteve upravljavca AIS tretje države za opravljanje 
storitev upravljanja AIS, pri čemer Agencija obvestilu o zavrnitvi 
izdaje dovoljenja priloži tudi podatke, ki omogočajo identifikaci-
jo upravljavca AIS tretje države in obrazložitev zavrnitve izdaje 
dovoljenja.

(3) Če se Agencija ne strinja z izdajo dovoljenja AIS tretje 
države s strani pristojnega organa države članice, lahko o tem 
obvesti ESMO.

147. člen
(sprememba referenčne države)

(1) Upravljavec AIS tretje države, ki v prvih dveh letih 
po pridobitvi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS 
tako spremeni svojo strategijo trženja, da se spremenijo oko-
liščine, ki so bile upoštevane pri določitvi Republike Slovenije 
za referenčno državo, pri Agenciji vloži zahtevo za spremembo 
referenčne države.
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(2) Zahteva za spremembo referenčne države vsebuje:
1. navedbo nove referenčne države;
2. podatke o sedežu in firmi novega pravnega zastopnika;
3. novo strategijo trženja.
(3) Po prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka Agencija 

preveri, ali je določitev nove referenčne države utemeljena in 
skladna s prvim odstavkom 139. člena tega zakona.

(4) Agencija o spremembi referenčne države obvesti 
ESMO ter obvestilu priloži svoje ocene in novo strategijo trže-
nja. ESMA o tem izda mnenje ter obvesti Agencijo in pristojni 
organ nove referenčne države.

(5) Po prejemu mnenja ESME Agencija izda odločbo 
o spremembi referenčne države ter jo vroči upravljavcu AIS 
tretje države in njegovemu pravnemu zastopniku v Republiki 
Sloveniji.

(6) Agencija obvesti ESMO o izdani odločbi in njeni vse-
bini. Če v odločbi ni sledila mnenju ESME, ji posreduje razloge 
za takšno odločitev.

(7) Agencija posreduje odločbo, s katero dovoli spremem-
bo referenčne države, tudi pristojnemu organu nove referenčne 
države. Hkrati z odločbo mu posreduje tudi kopijo odločbe o 
izdaji dovoljenja za upravljanje storitev upravljanja AIS in vseh 
preostalih dokumentov, povezanih z nadzorom upravljavca AIS 
tretje države. Z dnem posredovanja odločbe in vseh dokumen-
tov Agencija ni več pristojna za nadzor nad upravljavcem AIS 
tretje države.

(8) Agencija odločbo, v kateri ne sledi mnenju ESME, po-
sreduje tudi pristojnim organom držav članic, v katerih upravlja-
vec AIS tretje države trži enote AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države, in morebitnim pristojnim organom AIS držav 
članic, ki jih upravlja upravljavec AIS tretje države.

148. člen
(opustitev dolžnosti spremembe referenčne države)
(1) Agencija zahteva od upravljavca AIS tretje države, 

da vloži zahtevo za spremembo referenčne države, če v pr-
vih dveh letih po pridobitvi dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja AIS:

1. ni sledil posredovani strategiji trženja;
2. je v zvezi s posredovano strategijo trženja navajal 

napačne podatke;
3. ni vložil zahteve za spremembo referenčne države v 

skladu s prejšnjim členom.
(2) Če upravljavec AIS tretje države ne ravna v skladu 

s prejšnjim odstavkom, mu Agencija odvzame dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja AIS v skladu s pododdelkom 
6.6.6. tega zakona.

149. člen
(sprememba referenčne države po poteku dveh let)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki spremeni svojo stra-

tegijo trženja po poteku dveh let od pridobitve dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja AIS, lahko zahteva spremembo 
referenčne države.

(2) Za zahtevo iz prejšnjega odstavka se smiselno upo-
rablja 147. člen tega zakona.

150. člen
(obveščanje ESME v povezavi s spremembo  

referenčne države)
Če se Agencija ne strinja s spremembo referenčne države 

upravljavca AIS tretje države, lahko o tem obvesti ESMO.

151. člen
(uporaba predpisov v primeru spora)

(1) Za reševanje morebitnih sporov med Agencijo in 
upravljavcem AIS tretje države je pristojno sodišče v Re-
publiki Sloveniji ob uporabi predpisov, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji.

(2) Za reševanje morebitnih sporov med upravljavcem AIS 
tretje države oziroma AIS tretje države in vlagatelji tega sklada 
iz Republike Slovenije je pristojno sodišče v Republiki Sloveniji 
ob uporabi predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2.4.11.3.3. Upravljanje AIS s strani upravljavca AIS tretje 
države, katerega referenčna država ni Republika Slovenija

152. člen
(upravljanje AIS s strani upravljavca AIS tretje države, 
katerega referenčna država ni Republika Slovenija)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki je v državi članici pri-

dobil dovoljenje za upravljanje AIS, lahko neposredno ali prek 
podružnice upravlja AIS tudi v Republiki Sloveniji.

(2) Upravljavec AIS tretje države lahko v Republiki Slove-
niji ustanovi in upravlja le tiste vrste AIS, za katere je pridobil 
dovoljenje v referenčni državi.

(3) Upravljavec AIS tretje države lahko začne neposredno 
upravljati AIS v Republiki Sloveniji ali ustanovi podružnico v 
Republiki Sloveniji in začne upravljati AIS prek te podružnice, 
ko prejme obvestilo pristojnega organa referenčne države, da 
je ta posredoval Agenciji obvestilo in dokumentacijo z vsebino 
iz prvega in drugega odstavka 155. člena tega zakona.

2.4.12. Upravljanje AIS države članice

153. člen
(upravljanje AIS države članice)

Upravljavec AIS in upravljavec AIS tretje države, katerega 
referenčna država je Republika Slovenija, lahko upravljata AIS 
države članice v skladu s tem pododdelkom.

2.4.12.1. Upravljanje AIS države članice s strani  
upravljavca AIS

154. člen
(splošni določbi)

(1) Upravljavec AIS lahko v državi članici gostiteljici ne-
posredno ali prek podružnice pod pogoji, določenimi v tem 
pododdelku:

1. upravlja AIS države članice;
2. opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 

oziroma pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona, 
za katere ima dovoljenje Agencije.

(2) Upravljavec AIS lahko v državi članici gostiteljici upra-
vlja samo tiste vrste AIS, ki jih lahko upravlja v Republiki 
Sloveniji.

(3) Če upravljavec AIS v državi članici gostiteljici ustanovi 
podružnico, se v zvezi s poslovanjem podružnice glede vsebine 
iz 63., 67. do 69., 165. in 167. člena tega zakona uporabljajo 
predpisi države članice gostiteljice, ki urejajo to področje.

155. člen
(obvestilo o upravljanju AIS države članice)

(1) Upravljavec AIS, ki namerava upravljati AIS države 
članice, mora o tem obvestiti Agencijo, in sicer tako, da:

1. navede državo članico gostiteljico, v kateri namerava 
upravljati AIS države članice ali opravljati storitve gospodarje-
nja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve;

2. posreduje poslovni načrt, ki med drugim obsega opis 
storitev, ki jih namerava izvajati, in opredelitev AIS države čla-
nice, ki jih namerava upravljati.

(2) Če namerava upravljavec AIS ustanoviti podružnico, 
poleg informacij iz prejšnjega odstavka predloži Agenciji tudi:

1. organizacijsko strukturo podružnice;
2. naslov v matični državi članici AIS, na katerem je mo-

goče pridobiti dokumentacijo;
3. podatke o osebah, pooblaščenih za vodenje podruž

nice.
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156. člen
(posredovanje dokumentacije pristojnemu organu države 

članice gostiteljice)
(1) Agencija v enem mesecu od prejema popolne doku-

mentacije upravljavca AIS, ki namerava upravljati AIS države 
članice neposredno, oziroma v dveh mesecih od prejema po-
polne dokumentacije upravljavca AIS, ki namerava upravljati 
AIS države članice prek podružnice, posreduje pristojnemu 
organu države članice gostiteljice upravljavca AIS celotno do-
kumentacijo, razen če:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal 
AIS države članice skladno s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(2) Hkrati z dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, Agencija 
pristojnemu organu države članice gostiteljice upravljavca AIS 
posreduje tudi izjavo, da ima upravljavec AIS dovoljenje za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS, in o tem obvesti upravljavca AIS.

(3) Upravljavec AIS lahko začne upravljati AIS države 
članice z dnem prejema obvestila Agencije.

(4) Agencija obvesti upravljavca AIS o razlogih iz 1. oziro-
ma 2. točke prvega odstavka tega člena, zaradi katerih je za-
vrnila posredovanje dokumentacije pristojnemu organu države 
članice gostiteljice.

157. člen
(obveščanje o spremembi dokumentacije)

(1) Če se poslovanje upravljavca AIS spremeni, tako da 
ne ustreza več informacijam, ki jih vsebuje dokumentacija iz 
155. člena tega zakona, mora o tem pisno obvestiti Agencijo, 
in sicer najmanj en mesec pred uvedbo take spremembe ali 
naslednji delovni dan ob nenačrtovani spremembi.

(2) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne bi več upravljal AIS države članice 
skladno s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Slo-
veniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne bi izpolnjeval pogojev iz tega zako-
na in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslova-
nje upravljavca AIS.

(3) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz prejš-
njega odstavka uvede načrtovano spremembo, ali če zaradi 
nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zakona.

(4) Če so spremembe iz prvega odstavka tega člena 
skladne s tem zakonom, Agencija o tem nemudoma obvesti 
pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS.

2.4.12.2. Upravljanje AIS države članice s strani upravljavca 
AIS tretje države, če je Republika Slovenija njegova 

referenčna država

158. člen
(splošni določbi)

(1) Upravljavec AIS tretje države, če je Republika Slove-
nija njegova referenčna država, lahko pod pogoji, določenimi v 
tem pododdelku, upravlja AIS države članice.

(2) Upravljavec AIS tretje države lahko v državi članici 
gostiteljici upravlja samo tiste vrste AIS, ki jih lahko upravlja v 
Republiki Sloveniji.

159. člen
(obvestilo o upravljanju AIS države članice zunaj  

referenčne države)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki namerava upravljati 

AIS države članice, mora o tem obvestiti Agencijo, in sicer 
tako, da:

1. navede državo članico gostiteljico, v kateri namerava 
upravljati AIS države članice;

2. posreduje poslovni načrt, ki med drugim obsega opis 
storitev, ki jih namerava opravljati, in opredelitev AIS države 
članice, ki jih namerava upravljati.

(2) Če namerava upravljavec AIS tretje države v državi 
članici gostiteljici ustanoviti podružnico, poleg informacij iz 
prejšnjega odstavka predloži Agenciji tudi:

1. organizacijsko strukturo podružnice;
2. naslov v matični državi članici AIS, na katerem je 

mogoče pridobiti dokumentacijo;
3. podatke o osebah, pooblaščenih za vodenje podru-

žnice.

160. člen
(posredovanje dokumentacije pristojnemu organu države 

članice gostiteljice)
(1) Agencija v enem mesecu od prejema popolne doku-

mentacije upravljavca AIS tretje države, ki namerava upravljati 
AIS države članice neposredno, oziroma v dveh mesecih od 
prejema popolne dokumentacije upravljavca AIS tretje države, 
ki namerava upravljati AIS države članice prek podružnice, 
posreduje pristojnemu organu države članice gostiteljice uprav-
ljavca AIS tretje države celotno dokumentacijo, razen če:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne 
bo upravljal AIS države članice skladno s tem zakonom in 
drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS tretje države, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne izpolnjuje pogojev 
iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS tretje države.

(2) Hkrati z dokumentacijo iz prejšnjega odstavka Agen-
cija pristojnemu organu države članice gostiteljice posreduje 
tudi izjavo, da ima upravljavec AIS tretje države dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja AIS, ter o tem obvesti uprav-
ljavca AIS tretje države in ESMO.

(3) Upravljavec AIS tretje države lahko začne upravljati 
AIS države članice z dnem prejema obvestila Agencije.

(4) Agencija obvesti upravljavca AIS tretje države o ra-
zlogih iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena, 
zaradi katerih je zavrnila posredovanje dokumentacije pristoj-
nemu organu države članice gostiteljice.

161. člen
(obveščanje o spremembi dokumentacije)

(1) Če se poslovanje upravljavca AIS tretje države spre-
meni, tako da ne ustreza več informacijam, ki jih vsebuje 
dokumentacija iz 159. člena tega zakona, mora o tem pisno 
obvestiti Agencijo, in sicer najmanj en mesec pred uvedbo 
take spremembe ali naslednji delovni dan ob nenačrtovani 
spremembi.

(2) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje 
države, da ne ne sme uvesti načrtovane spremembe, če 
zaradi nje:

1. upravljavec AIS tretje države ne bi več upravljal AIS 
države članice skladno s tem zakonom ali drugimi predpisi, ki 
v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS tretje 
države, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne bi izpolnjeval pogojev 
iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS tretje države.

(3) Če upravljavec AIS tretje države kljub obvestilu Agen-
cije iz prejšnjega odstavka uvede načrtovano spremembo ali 
če zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz 
prejšnjega odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem 
tega zakona.

(4) Če so spremembe iz prvega odstavka tega člena 
skladne s tem zakonom, Agencija o tem nemudoma obve-
sti pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS 
tretje države.
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2.4.13. Upravljanje AIS tretje države  
s strani upravljavca AIS

162. člen
(pogoji za upravljavce AIS, ki upravljajo AIS tretje države,  
ki se ne trži v Republiki Sloveniji oziroma državi članici)

(1) Upravljavec AIS lahko upravlja AIS tretje države, 
ki se ne trži v Republiki Sloveniji oziroma državi članici, če:

1. posluje v skladu z določbami tega zakona in drugih 
predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AIS, ra-
zen določb, ki urejajo skrbniške storitve, in določb, ki urejajo 
letno poročilo AIS, in če

2. imata Agencija in pristojni organ AIS tretje države 
sklenjen sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo 
vseh podatkov in informacij, potrebnih za izvajanje nadzora.

(2) Za sporazume o sodelovanju iz 2. točke prejšnje-
ga odstavka se uporablja 3. oddelek V. poglavja Uredbe 
231/2013/EU.

2.4.14. Storitve gospodarjenja in pomožne storitve

2.4.14.1. Splošne določbe

163. člen
(storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti  

in pomožne storitve)
(1) Upravljavec AIS lahko poleg storitev upravljanja AIS 

pod pogoji iz šestega odstavka 55. člena opravlja tudi:
1. storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti;
2. pomožne storitve:
a) investicijsko svetovanje;
b) hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami 

investicijskih skladov;
c) sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim 

ali več finančnimi instrumenti.
(2) Agencija podrobneje predpiše pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarje-
nja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, in ki 
morajo biti smiselno enaki pogojem, veljavnim za borznopo-
sredniške družbe, ki opravljajo storitve iz prvega in drugega 
odstavka tega člena na podlagi ZTFI.

(3) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja 
s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, se vpiše 
v register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in 
poslov iz zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

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

(1) Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, se v zvezi z opravljanjem teh sto-
ritev smiselno uporabljajo drugi odstavek 34. člena, 200. do 
204. člen, 206. do 219. člen, 221. do 239. člen in 243. do 
269. člen ZTFI.

(2) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve iz prvega od-
stavka prejšnjega člena, v zvezi z upravljanjem dodatnih 
tveganj smiselno uporablja 5. poglavje ZTFI.

(3) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve iz prvega od-
stavka prejšnjega člena, poroča Agenciji v skladu z 275. in 
276. členom ZTFI ter akti Agencije iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 277. člena ZTFI.

165. člen
(sistem jamstva za terjatve vlagateljev)

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

2.4.14.2. Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti

166. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja  

s finančnimi instrumenti)
(1) Upravljavec AIS mora pred začetkom opravljanja sto-

ritev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega 
odstavka 163. člena tega zakona pridobiti dovoljenje Agencije 
za opravljanje teh storitev.

(2) Upravljavec AIS lahko opravlja storitve gospodarjenja 
s finančnimi instrumenti, če ima dovoljenje za opravljanje sto-
ritev upravljanja AIS.

(3) Za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodar-
jenja s finančnimi instrumenti se smiselno uporabljajo 4. točka 
drugega odstavka 126. člena ter 1. in 2. točka prvega odstavka 
127. člena tega zakona, za odvzem tega dovoljenja pa 281. do 
283. člen tega zakona.

(4) Za prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev go-
spodarjenja s finančnimi instrumenti se smiselno uporablja 
133. člen tega zakona.

(5) Dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti preneha tudi, če je upravljavcu AIS pre-
nehalo oziroma mu je bilo pravnomočno odvzeto dovoljenje za 
opravljanje storitev upravljanja AIS.

167. člen
(uporaba ZTFI glede opravljanja storitev gospodarjenja  

s finančnimi instrumenti)
(1) Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospodarje-

nja iz 1. točke prvega odstavka 163. člena tega zakona, se v 
zvezi z opravljanjem teh storitev smiselno uporabljajo 240. do 
242. člen ZTFI.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec AIS 
pridobiti izrecno pisno soglasje stranke, če namerava za račun 
stranke pridobiti enote AIS, ki ga upravlja.

2.4.14.3. Pomožne storitve

168. člen
(dovoljenje za opravljanje pomožnih storitev)

(1) Upravljavec AIS mora pred začetkom opravljanja pomo-
žnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena tega zakona 
pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje pomožnih storitev.

(2) Upravljavec AIS lahko opravlja pomožne storitve, če 
ima dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finanč-
nimi instrumenti.

(3) Za dovoljenje za opravljanje storitev iz prvega odstav-
ka tega člena se smiselno uporabljajo 4. točka drugega od-
stavka 126. člena ter 1. in 2. točka prvega odstavka 127. člena 
tega zakona, za odvzem tega dovoljenja pa 281. do 283. člen 
tega zakona.

(4) Za prenehanje dovoljenja za opravljanje pomožnih 
storitev se smiselno uporablja 133. člen tega zakona.

(5) Dovoljenje za opravljanje pomožnih storitev preneha 
tudi, če je upravljavcu AIS prenehalo oziroma mu je bilo pravno-
močno odvzeto dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja 
s finančnimi instrumentni.

(6) V izreku odločbe, s katero Agencija odloči o dovoljenju 
za opravljanje pomožnih storitev, morajo biti navedene storitve, 
za opravljanje katerih se izda dovoljenje.

2.5. Sprememba dejavnosti, likvidacija, prisilna 
poravnava in stečaj upravljavca AIS

2.5.1. Sprememba dejavnosti in likvidacija upravljavca AIS

169. člen
(prenehanje opravljanja storitev upravljanja AIS zaradi 

spremembe dejavnosti upravljavca AIS)
(1) Skupščina upravljavca AIS ali družbeniki upravljavca 

AIS, če upravljavec AIS nima skupščine, lahko sprejmejo 
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sklep o spremembi dejavnosti upravljavca AIS, s katerim 
se njegova dejavnost spremeni tako, da upravljavec AIS ne 
opravlja več storitev upravljanja AIS (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o spremembi dejavnosti) pod pogojem, da je upravlja-
vec pred tem opravil prenos vseh AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države ali je te sklade likvidiral, tako da ob 
sprejetju sklepa o spremembi dejavnosti ne upravlja nobene-
ga sklada več.

(2) Uprava upravljavca AIS pisno obvesti Agencijo o 
spremembi dejavnosti naslednji delovni dan po sprejetju skle-
pa o spremembi dejavnosti.

(3) Agencija po prejemu obvestila iz prejšnjega odstav-
ka upravljavca AIS izbriše iz registra upravljavcev AIS iz 
39. člena tega zakona.

(4) Po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega člena 
Agencija izda upravljavcu AIS iz 1. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona odločbo, s katero ugotovi, da je dovo-
ljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS prenehalo.

(5) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka 
upravljavec AIS vloži predlog za vpis sklepa o spremembi de-
javnosti v sodni register, pri čemer predloži odločbo Agencije 
iz prejšnjega odstavka.

(6) Če Agencija izda odločbo iz četrtega odstavka tega 
člena upravljavcu AIS, ki ima podružnico v državi članici, še 
pred izdajo odločbe obvesti pristojni organ te države članice. 
V obvestilu navede tudi pravne posledice in dejanske učinke 
izdane odločbe.

(7) Če zaradi zaščite interesov strank upravljavca AIS 
oziroma drugih javnih koristi z izdajo odločbe iz četrtega 
odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Agencija obvesti 
pristojni organ države članice takoj po izdaji te odločbe.

170. člen
(sklep skupščine o likvidaciji upravljavca AIS)

(1) Skupščina upravljavca AIS ali družbeniki upravljavca 
AIS, če upravljavec AIS nima skupščine, lahko sprejmejo 
sklep o prenehanju in začetku likvidacijskega postopka (v 
nadaljnjem besedilu: sklep o likvidaciji) pod pogojem, da je 
upravljavec pred tem opravil prenos vseh AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države ali je te sklade likvidiral 
tako, da ob sprejetju sklepa o likvidaciji ne upravlja nobenega 
sklada več.

(2) Za likvidacijo upravljavca AIS se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja likvidacijski postopek statusne oblike, v kateri 
je ustanovljen upravljavec AIS, razen če je v tem pododdelku 
določeno drugače.

(3) Če ima upravljavec AIS podružnico, mora likvidacijski 
upravitelj objaviti sklep o likvidaciji v obliki povzetka v dnev-
nem časopisu, ki izhaja na celotnem območju države članice, 
v kateri ima upravljavec AIS podružnico.

(4) Po sprejetju sklepa o likvidaciji lahko upravljavec 
AIS opravlja samo posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije.

171. člen
(prijava terjatev upnikov iz države članice)

(1) Upnik iz države članice lahko prijavi terjatev v likvida-
cijsko maso v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države 
članice, v kateri ima prebivališče oziroma sedež.

(2) Likvidacijski upravitelj lahko zahteva od upnika, da 
predloži prevod prijave terjatve v slovenski jezik.

172. člen
(sprememba dejavnosti ali likvidacija upravljavca AIS,  
ki opravlja storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona)

Za spremembo dejavnosti ali likvidacijo upravljavca AIS, 
ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ozi-
roma pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona, se 
poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo določbe ZTFI 
glede spremembe dejavnosti oziroma likvidacije borznopo-
sredniške družbe.

2.5.2. Prisilna poravnava

173. člen
(prepoved prisilne poravnave)

Nad upravljavcem AIS iz 1. in 3. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona ni dopustno začeti postopka prisilne 
poravnave.

2.5.3. Stečaj upravljavca AIS

174. člen
(uporaba določb za stečajni postopek)

(1) Za stečajni postopek nad upravljavcem AIS se uporab-
ljajo določbe zakona, ki ureja insolventne postopke, razen če je 
v tem zakonu določeno drugače.

(2) Sklep o začetku stečajnega postopka nad upravljav-
cem AIS vroči sodišče tudi Agenciji.

(3) Za stečaj upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospo-
darjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 
pododdelka 2.4.14. tega zakona, se poleg določb tega zakona 
smiselno uporabljajo tudi določbe ZTFI, ki urejajo stečaj bor-
znoposredniške družbe.

3. SIS

3.1. Splošne določbe

175. člen
(opredelitev pojma SIS)

(1) SIS je AIS:
1. katerega edini namen je, da zbrano premoženje vlaga-

teljev v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga 
v različne vrste naložb, z namenom razpršitve tveganja, v 
izključno korist imetnikov enot tega SIS;

2. ki ga upravlja upravljavec iz prvega odstavka 178. člena 
tega zakona, in

3. ki je pridobil status SIS na podlagi odločbe Agencije.
(2) SIS ni družba tveganega kapitala, ki ima status družbe 

tveganega kapitala na podlagi zakona, ki ureja družbe tvega-
nega kapitala.

176. člen
(pravnoorganizacijska oblika SIS)

(1) SIS je lahko ustanovljen kot:
1. komanditna družba, dvojna družba, družba z omejeno 

odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba 
ali evropska delniška družba na podlagi zakona, ki ureja go-
spodarske družbe;

2. ločeno premoženje po tem zakonu.
(2) SIS ustanovljen kot ločeno premoženje nima pravne 

subjektivitete in pomeni premoženje, ki je ločeno od premože-
nja upravljavca AIS, ki SIS upravlja in od drugega premoženja 
v upravljanju upravljavca AIS.

(3) SIS, ustanovljen kot ločeno premoženje, se ne more 
upravljati sam.

177. člen
(firma SIS)

(1) Firma SIS, v delu, ki označuje dejavnost gospodarske 
družbe, in skrajšana firma SIS vsebujeta označbo »specialni 
investicijski sklad« oziroma »SIS«.

(2) V sodni register se ne sme vpisati oseba, katere fir-
ma vsebuje besedno zvezo »specialni investicijski sklad« ali 
izpeljanke iz teh besed ali označbo »SIS«, če ta oseba nima 
priznanega statusa SIS.

(3) Označba »specialni investicijski sklad« oziroma »SIS« 
je lahko kot del firme ali dodatek k firmi vpisana v sodni register 
le, če se registrskemu sodišču predloži odločba, s katero je 
Agencija podelila status SIS.
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(4) Če Agencija upravljavcu SIS odvzame status SIS, 
mora ta v roku 10 dni od pravnomočnosti odločbe o odvzemu 
statusa SIS vložiti v sodni register predlog za spremembo fir-
me, s katerim se firma družbe prilagodi določbam tega člena.

(5) Kadar se firma oziroma ime »specialni investicijski 
sklad« ali okrajšava »SIS« uporablja v prevodu v tuji jezik, so 
lahko tudi sestavine imena iz tega člena prevedene v ta jezik.

178. člen
(upravljavci AIS, ki lahko upravljajo SIS)

(1) SIS lahko upravlja:
1. upravljavec AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev 

upravljanja AIS;
2. upravljavec AIS države članice v skladu s podpodod-

delkom 2.4.11.2. tega zakona;
3. upravljavec AIS tretje države v skladu s podpododdel-

kom 2.4.11.3. tega zakona;
4. upravljavec SIS iz 3. točke prvega odstavka 38. člena 

tega zakona;
5. družba za upravljanje.
(2) Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na upravljavca 

SIS se nanašajo na vse subjekte iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se SIS, ki ni 

oblikovan kot ločeno premoženje, lahko upravlja sam, pri 
čemer se zanj smiselno uporabljajo tudi določbe oddelka 2.3. 
tega zakona o upravljavcih SIS, razen 50. člena tega zakona.

(4) Kadar SIS upravlja upravljavec iz 1., 2. ali 3. točke 
prvega odstavka tega člena, se zanj v zvezi z upravljanjem 
SIS uporabljajo določbe tega poglavja, razen če ta zakon v 
določbah, ki se nanašajo na navedene upravljavce, ne določa 
drugače.

179. člen
(skrbnik SIS)

Za upravljavca iz prvega odstavka prejšnjega člena se 
v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za SIS, smiselno 
uporabljajo določbe pododdelka 2.4.10. tega zakona.

3.2. Priznanje in prenehanje statusa SIS

180. člen
(zahteva za priznanje statusa SIS)

(1) Upravljavec iz prvega odstavka 178. člena tega zako-
na pred začetkom upravljanja SIS na Agencijo vloži zahtevo 
za priznanje statusa SIS.

(2) Status SIS se lahko na podlagi določb tega člena pri-
zna tudi že ustanovljenemu AIS, če svoje poslovanje uskladi 
z določbami tega poglavja.

(3) Zahtevi za priznanje statusa SIS se priloži:
1. akt o ustanovitvi SIS;
2. ponudbeni dokument SIS;
3. pogodbo o upravljanju SIS, če ta obstaja;
4. pogodbo o opravljanju skrbniških storitev;
5. sklenjene pogodbe o prenosu opravljanja storitve 

upravljanja premoženja in pogodbe o prenosu administrativnih 
storitev na druge osebe ali osnutke pogodb, če ti obstajajo;

6. drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da upravlja-
vec SIS izpolnjuje pogoje, ki jih za upravljavca vrste SIS za 
katerega se vodi postopek o izdaji dovoljenja za upravljanje 
zahteva ta zakon.

(4) Agencija lahko od upravljavca, ki bo upravljal SIS, 
zahteva tudi dodatne podatke, ki jih potrebuje za oceno ali 
ta izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon oziroma predpisi, 
izdani na njegovi podlagi.

(5) Dokumentacije iz tretjega odstavka tega člena upra-
vljavcu, ki bo upravljal SIS, ni treba ponovno predložiti, če 
Agencija s tako dokumentacijo razpolaga že na podlagi drugih 
določb tega zakona in se ta do dneva predložitve ni spreme-
nila.

181. člen
(priznanje statusa SIS)

(1) Agencija AIS prizna status SIS, če:
1. je akt o ustanovitvi SIS skladen z določbami tega 

zakona;
2. je pravna oblika SIS skladna z določbami tega zakona;
3. je pogodba o upravljanju SIS sklenjena z upravljavcem 

iz prvega odstavka 178. člena tega zakona;
4. pogodba o upravljanju SIS vsebuje vse obvezne vse-

bine iz 183. člena tega zakona in njeno izvajanje ne bi privedlo 
do kršitve tega zakona;

5. je pogodba o skrbniških storitvah skladna z določbami 
tega zakona;

6. je ponudbeni dokument skladen z določbami tega 
zakona.

(2) V zvezi z rokom za odločanje Agencije o priznanju 
statusa SIS se smiselno uporablja 129. člen tega zakona.

182. člen
(akt o ustanovitvi SIS)

(1) Akt o ustanovitvi SIS:
1. je statut za SIS, oblikovan kot delniška družba, evrop-

ska delniška družba, komanditna delniška družba ali investicij-
ska družba s spremenljivim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: 
investicijska družba);

2. je družbena pogodba za SIS, oblikovan kot komanditna 
družba, dvojna družba ali družba z omejeno odgovornostjo;

3. so pravila upravljanja za SIS, oblikovan kot ločeno 
premoženje.

(2) Akt o ustanovitvi SIS za SIS oblikovan v skladu s 1. in 
2. točko prejšnjega odstavka poleg vsebin, ki jih za posamezno 
pravno obliko SIS določa ustrezen zakon, vsebuje najmanj:

1. ime SIS, kot se pojavlja v ponudbenih dokumentih in 
morebitnih javnih objavah, vrsto SIS ter njegovo trajanje;

2. ime in sedež upravljavca SIS;
3. ime in sedež skrbnika SIS;
4. naložbena pravila vključno z naložbeno strategijo SIS 

in opisom politike uporabe finančnega vzvoda;
5. če je SIS napajalni sklad, navedbo imena in sedeža 

centralnega sklada;
6. opredelitev provizij in stroškov, povezanih z naložbo 

v SIS;
7. ureditev vplačil enot SIS, vključno s pogoji in omejitva-

mi vplačil enot s stvarnimi vložki;
8. politiko odkupov in izplačil enot SIS, in sicer:
a) ali bo SIS zagotavljal sprotni odkup enot ali bo enote 

izplačal ob koncu obdobja, za katerega je bil ustanovljen;
b) morebitno obdobje odkupov enot;
c) morebitno obvezo imetnikov enot po predhodni najavi 

vložitve zahteve za izplačilo enot SIS;
d) morebitne pogoje in okoliščine, v katerih lahko SIS zača-

sno zaustavi prodajo oziroma odkup enot in pogoje, kdaj lahko 
uvede začasni delni odkup enot ter način izvršitve teh ukrepov;

9. kadar je to relevantno, opredelitev uporabe prihodkov 
oziroma čistega dobička SIS in v primeru razdelitve prihodkov 
imetnikom enot tudi:

a) opis rokov in načina zajetja imetnikov investicijskih 
enot SIS;

b) opis načina razdelitve teh prihodkov;
c) davčne posledice take razdelitve za imetnike enot SIS 

in za SIS;
10. način obveščanja imetnikov enot SIS;
11. pravila vrednotenja sredstev SIS:
12. razloge za likvidacijo SIS in opis postopka likvidacije 

SIS;
13. druge pravice imetnikov enot SIS in način uresničitve 

teh pravic;
14. okoliščine in postopek spremembe ustanovne listine 

in pogodbe o upravljanju SIS ter s tem povezanih pravic ime-
tnikov enot SIS.



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 8. 5. 2015 / Stran 3629 

(3) Akt o ustanovitvi SIS za SIS, oblikovan v skladu s 
3. točko prvega odstavka tega člena, vsebuje najmanj vsebine 
iz prejšnjega odstavka.

(4) Upravljavec SIS mora o spremembi akta o ustanovitvi 
SIS obvestiti Agencijo.

183. člen
(pogodba o upravljanju SIS)

(1) Če pravna oblika SIS oziroma akt o ustanovitvi SIS 
predvideva pogodbo o upravljanju SIS, se upravljavec, ki bo 
upravljal SIS s pogodbo o upravljanju SIS, zaveže upravljati 
SIS v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, ter z aktom o ustanovitvi SIS, SIS pa se zaveže upra-
vljavcu plačevati nadomestila za upravljanje v višini in rokih, do-
ločenih z aktom o ustanovitvi SIS, ter mu povrniti druge stroške 
v zvezi z upravljanjem SIS, določene v aktu o ustanovitvi SIS.

(2) Pogodba o upravljanju določa tudi postopek spre-
membe pogodbe o upravljanju in način uresničevanja pravic 
imetnikov enot SIS v takem postopku.

(3) Pogodba o upravljanju je sklenjena v pisni obliki.
(4) Določbe pogodbe o upravljanju, ki so v nasprotju s 

tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma z 
aktom o ustanovitvi SIS, nimajo pravnega učinka.

(5) Pogodba o upravljanju mora biti sklenjena za nedo-
ločen čas.

184. člen
(odpoved pogodbe o upravljanju)

(1) Pogodba o upravljanju določa tudi pogoje, način in 
postopek odpovedi pogodbe o upravljanju SIS.

(2) Če pravna oblika SIS oziroma akt o ustanovitvi SIS 
predvideva obstoj skupščine, o odpovedi pogodbe o upravlja-
nju, odloča skupščina SIS. Sklep o odpovedi pogodbe o upra-
vljanju je veljavno sprejet, če zanj glasuje večina, potrebna za 
veljavno spremembo akta o ustanovitvi SIS.

(3) Če pravna oblika SIS oziroma akt o ustanovitvi SIS 
ne predvideva skupščine, mora akt o ustanovitvi SIS določati 
postopek odpovedi pogodbe o upravljanju s strani SIS in način 
uresničevanja pravic imetnikov enot SIS v takem postopku.

(4) K predlogu sklepa iz drugega oziroma tretjega odstav-
ka tega člena da mnenje tudi skrbnik.

185. člen
(ponudbeni dokument)

(1) Informacije vključene v ponudbeni dokument morajo 
biti skladne z aktom o ustanovitvi SIS in ostalimi zavezujočimi 
dokumenti in pogodbami, ki vplivajo na upravljanje in poslo-
vanje SIS.

(2) V ponudbenem dokumentu mora biti razkrito, kje so 
dostopni podatki o SIS oziroma način obveščanja vlagateljev 
o poslovanju SIS in pomembnih poslovnih dogodkih, ki se 
tičejo SIS.

186. člen
(prenehanje statusa SIS)

(1) SIS, ki ne izpolnjuje več pogojev za priznanje statusa 
SIS iz prvega odstavka 181. člena tega zakona, v roku 5 de-
lovnih dni od neizpolnjevanja pogojev o tem obvesti Agencijo.

(2) Če SIS v roku dveh mesecev od nastopu dejstva iz 
prejšnjega odstavka ne izpolni pogojev za priznanje statusa 
SIS, Agencija izda odločbo, s katero mu odvzeme status SIS.

(3) Agencija odločbo iz prejšnjega odstavka izda tudi v 
postopku nadzora po uradni dolžnosti, če je upravljavcu, ki 
upravlja SIS, zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstav-
ka 181. člena tega zakona izdala odredbo o odpravi kršitev, 
pa upravljavec v roku iz odredbe ni odpravil kršitev oziroma če 
upravljavec SIS ponavljajoče krši pravila o naložbah oziroma o 
upravljanju premoženja SIS iz oddelka 3.3. tega zakona.

(4) Agencija izda odločbo o prenehanju statusa SIS tudi 
na zahtevo SIS.

3.3. Naložbe SIS

187. člen
(naložbe SIS)

(1) SIS nalaga sredstva po načelu razpršitve tveganj.
(2) SIS do posamezne osebe oziroma skupine ne sme 

biti izpostavljen z več kot 30 odstotki čiste vrednosti sredstev.
(3) Odstopanje od omejitve iz prejšnjega odstavka je 

dovoljeno največ dve leti od pridobitve statusa SIS, v morebi-
tnih nadaljnjih povečanjih kapitala SIS z dokapitalizacijami pa 
največ sedem mesecev od izvedbe dokapitalizacije.

(4) Agencija lahko predpiše dodatne pogoje in kriterije, 
ki jih morajo izpolnjevati naložbe SIS, ter splošna pravila za 
izračun deležev sredstev in izpostavljenosti SIS.

188. člen
(poroštva in dana posojila)

(1) Za račun SIS ni dovoljeno izdati poroštev oziroma na 
drugačen način jamčiti tretjim osebam niti dati drugih posojil 
kot posojil v tuji valuti za upravljanje s tečajnim tveganjem SIS, 
če je za zavarovanje teh posojil iz sredstev SIS posojilodajalcu 
dano posojilo v isti vrednosti, vendar v drugi (domači) valuti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko SIS, katerega nalož-
bena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih 
in srednjih gospodarskih družb, tem družbam daje tudi posojila 
oziroma »mezzanin kapital«, če upravljavec, ki upravlja takšen 
SIS, in SIS izpolnjujeta podrobnejše pogoje in kriterije, ki veljajo 
za upravljavca, ki upravlja SIS, in SIS, ki jih predpiše Agencija.

(3) Pojem »mezzanin kapital« iz prejšnjega odstavka po-
meni obliko dolžniškega kapitala, za katerega je značilno, da 
se v primeru nepopolnega ali nepravočasnega vračila s strani 
posojilojemalca konvertira v lastniški kapital.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena SIS lahko posoja 
lastna denarna sredstva svojim namenskim družbam, pri čemer 
mora akt o ustanovitvi SIS takšno možnost izrecno dopuščati.

(5) Pojem »namenska družba« iz prejšnjega odstavka 
pomeni družbo, ustanovljeno kot družba z omejeno odgovor-
nostjo ali delniška družba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, katere izključni družbenik oziroma delničar je SIS in ki 
prevzema tveganja SIS.

(6) Pravni posli, ki so v nasprotju s tem členom, za SIS 
nimajo pravnega učinka.

3.4. Vplačila in izplačila enot SIS

189. člen
(vplačila enot SIS)

Enota SIS se lahko vplača v denarju oziroma kadar akt o 
ustanovitvi SIS tako določa, tudi s premoženjem, ki je dovoljena 
naložba SIS.

190. člen
(izplačila enot SIS)

Enota SIS se lahko izplača samo v denarju.

191. člen
(obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev SIS)

(1) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sred-
stev SIS ne sme biti daljše od 12 mesecev.

(2) Čista vrednost premoženja se izračuna najmanj za 
vsako obračunsko obdobje po stanju, na katerega se obraču-
najo vplačila in izplačila enot SIS.

192. člen
(višina čiste vrednostni sredstev SIS, ki je ustanovljen  

kot ločeno premoženje)
(1) Čista vrednost sredstev SIS, ki je ustanovljen kot lo-

čeno premoženje, mora v 12 mesecih po priznanju statusa SIS 
doseči 1.000.000 eurov.
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(2) Akt o ustanovitvi SIS mora določati postopek v prime-
ru padca čiste vrednosti sredstev pod minimum iz prejšnjega 
odstavka in način uresničevanja pravic imetnikov enot SIS v 
takem postopku.

193. člen
(osnovni kapital SIS, ki je ustanovljen  

kot gospodarska družba)
(1) Osnovni kapital SIS, ki je ustanovljen kot gospodarska 

družba, je najmanj 1.000.000 eurov.
(2) Pred priznanjem statusa SIS mora biti kapital SIS v 

celoti vpisan, vplačanega pa mora biti najmanj pet odstotkov 
kapitala.

(3) Status SIS je lahko priznan pod odložnim pogojem, ki 
se izpolni, ko je vpisan celotni osnovni kapital SIS in vplačan 
znesek iz drugega odstavka tega člena. Agencija v odločbi, 
s katero se prizna status SIS pod odložnim pogojem, določi 
tudi rok izpolnitve tega pogoja, ki ne sme biti daljši od šestih 
mesecev.

3.5. Dokumenti SIS in razkritja vlagateljem

194. člen
(letno poročilo SIS in revidiranje letnega poročila SIS)
Za letno poročilo SIS in revidiranje letnega poročila SIS 

se smiselno uporabljajo določbe 95. in 96. člena tega zakona.

195. člen
(razkritja vlagateljem)

Za razkritja vlagateljem SIS se smiselno uporablja določ-
ba 97. člena tega zakona.

3.6. Statusne spremembe SIS in likvidacija SIS

196. člen
(statusne spremembe)

(1) Za SIS se za postopek statusnih sprememb SIS smi-
selno uporabljajo:

1. za SIS oblikovane kot gospodarska družba, ustrezne 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe;

2. za SIS oblikovan kot ločeno premoženje, ustrezne 
določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upra-
vljanje, ki veljajo za alternativni vzajemni sklad, razen določb, 
ki se nanašajo na obveščanje javnosti.

(2) V primeru statusnih sprememb, pri katerih so udeleže-
ni tudi AIS, ki nimajo statusa SIS po tem poglavju, se status SIS 
za posamezne subjekte, ki nastanejo po statusni spremembi, 
presoja za vsak subjekt posebej ob pogoju izpolnjevanja pogo-
jev za pridobitev statusa SIS po tem zakonu.

197. člen
(likvidacija SIS)

(1) Likvidacija SIS se opravi v primerih, določenih v aktu 
o ustanovitvi SIS.

(2) Za SIS se za postopek likvidacije SIS smiselno upo-
rabljajo:

1. za SIS oblikovane kot gospodarska družba, ustrezne 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe;

2. za SIS oblikovan kot ločeno premoženje, ustrezne 
določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upra-
vljanje, ki se nanašajo na likvidacijo alternativnega vzajemnega 
sklada razen določb, ki se nanašajo na obveščanje javnosti.

198. člen
(obveščanje Agencije v zvezi s statusnimi spremembami SIS 

in likvidacijo SIS)
Upravljavec, ki upravlja SIS, Agencijo obvesti o postop-

kih iz 196. in 197. člena tega zakona v 15. delovnih dneh po 

uvedbi postopka na podlagi ustreznega sklepa upravljavca SIS 
oziroma SIS.

4. TRŽENJE ENOT AIS, AIS DRŽAVE ČLANICE  
IN AIS TRETJE DRŽAVE

4.1. Splošne določbe o trženju

199. člen
(trženje enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države 

glede na ciljno skupino vlagateljev)
(1) Enote AIS, AIS države članice in AIS tretje države 

je v Republiki Sloveniji dovoljeno tržiti samo profesionalnim 
vlagateljem.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko enote AIS in 
AIS države članice, ob izpolnitvi pogojev iz zakona, ki ureja 
investicijske sklade in družbe za upravljanje tržijo tudi neprofe-
sionalnim vlagateljem.

4.2. Trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države s strani upravljavca AIS z dovoljenjem  

za opravljanje storitev upravljanja AIS, upravljavca AIS 
države članice in upravljavca AIS tretje države

200. člen
(uporaba pojma upravljavec AIS)

Upravljavec AIS v oddelku 4.2. tega zakona je upravljavec 
AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja 
AIS.

4.2.1. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice  
v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS

201. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Upravljavec AIS lahko v Republiki Sloveniji trži enote 

AIS oziroma AIS države članice, ki ga upravlja, če so izpolnjeni 
pogoji iz tega pododdelka.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec AIS 
trži enote napajalnega AIS, ustanovljenega v Republiki Slove-
niji ali državi članici, le če je tudi centralni AIS ustanovljen v 
Republiki Sloveniji ali državi članici in ga upravlja upravljavec 
AIS ali upravljavec AIS države članice.

202. člen
(priglasitev trženja enot AIS oziroma AIS države članice)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS oziroma AIS države 
članice, upravljavec AIS obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS pri-
loži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravljavec AIS namerava tržiti, in infor-
macije o tem, kje so AIS države članice ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS oziroma AIS 
države članice;

3. informacijo o skrbniku AIS ali AIS države članice;
4. informacije o AIS ali AIS države članice, ki so na voljo 

vlagateljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS oziroma AIS države članice, 

vse dodatne informacije iz prvega odstavka 97. člena tega 
zakona;

7. informacije o ureditvi, ki bo zagotavljala, da se 
bodo enote AIS oziroma AIS države članice tržile v skladu s 
199. členom tega zakona, tudi če bodo investicijske storitve v 
zvezi z AIS oziroma AIS države članice izvajale od upravljavca 
AIS neodvisne osebe.
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(3) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

203. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS oziroma AIS  

države članice)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne dokumenta-

cije iz prejšnjega člena Agencija potrdi priglasitev trženja enot 
AIS oziroma AIS države članice, razen če:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal AIS 
oziroma AIS države članice skladno s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(2) Agencija obvesti upravljavca AIS o razlogih iz 1. ozi-
roma 2. točke prejšnjega odstavka, zaradi katerih ne potrdi 
priglasitve.

(3) Upravljavec AIS lahko začne tržiti enote AIS oziroma 
AIS države članice z dnem prejema potrditve priglasitve trženja.

(4) Če upravljavec AIS priglasi trženje enot AIS države 
članice, Agencija o potrditvi priglasitve trženja obvesti tudi 
pristojni organ AIS države članice.

204. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti ka-
terega od dejstev oziroma okoliščin iz 202. člena tega zakona, 
mora najpozneje en mesec pred načrtovano spremembo o tem 
pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz 
202. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, upravljavec 
AIS o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje naslednji 
delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS o tem, da 
ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal AIS 
oziroma AIS države članice skladno s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz prejš-
njega odstavka uvede načrtovano spremembo ali če zaradi 
nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zako-
na in, če je potrebno, prepove trženje enot AIS oziroma AIS 
države članice.

(5) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.2. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice v državi 
članici s strani upravljavca AIS

205. člen
(trženje upravljavca AIS enot AIS oziroma AIS države članice 

v državi članici)
(1) Upravljavec AIS lahko v državi članici trži enote AIS 

oziroma AIS države članice, ki ga upravlja, če so izpolnjeni 
pogoji iz tega pododdelka.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec AIS 
trži enote napajalnega AIS, ustanovljenega v Republiki Slove-

niji ali državi članici, le če je tudi centralni AIS ustanovljen v 
Republiki Sloveniji ali državi članici in ga upravljava upravljavec 
AIS ali upravljavce AIS države članice.

206. člen
(priglasitev trženja enot AIS oziroma AIS države članice)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS oziroma AIS države 
članice v državi članici upravljavec AIS obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS pri-
loži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravljavec AIS namerava tržiti, in infor-
macije o tem, kje so AIS države članice ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS oziroma AIS 
države članice;

3. informacijo o skrbniku AIS ali AIS države članice;
4. informacije o AIS ali AIS države članice, ki so na voljo 

vlagateljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS oziroma AIS države članice 

vse dodatne informacije iz prvega odstavka 97. člena tega 
zakona;

7. seznam držav članic, v katerih namerava tržiti enote 
AIS ali AIS države članice;

8. opis ureditve trženja enot AIS oziroma AIS države 
članice in, če je relevantno, informacije o ureditvi, ki bo zago-
tavljala, da se enote AIS oziroma AIS države članice ne bodo 
tržile neprofesionalnim vlagateljem, tudi če bodo investicijske 
storitve v zvezi z AIS oziroma AIS države članice izvajale od 
upravljavca AIS neodvisne osebe.

(3) Trženje iz 8. točke prejšnjega odstavka mora biti ure-
jeno v skladu s predpisi, ki v državi članici urejajo trženje enot 
AIS oziroma AIS države članice.

(4) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

207. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS oziroma AIS  

države članice)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne priglasitvene 

dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija 
pristojnemu organu države članice, v kateri upravljavec AIS 
namerava tržiti enote AIS ali AIS države članice, posreduje 
celotno dokumentacijo, če:

1. upravljavec AIS upravlja oziroma bo upravljal AIS ozi-
roma AIS države članice skladno s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS izpolnjuje pogoje iz tega zakona in 
drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(2) Agencija dokumentaciji iz prejšnjega odstavka priloži 
izjavo, da ima upravljavec AIS dovoljenje za opravljanje storitev 
upravljanja AIS z določeno naložbeno strategijo.

(3) Agencija lahko dokumentacijo iz prvega odstavka tega 
člena in izjavo iz prejšnjega odstavka posreduje pristojnemu 
organu države članice tudi po elektronski poti.

(4) Po posredovanju priglasitvene dokumentacije in izjave 
pristojnemu organu države članice, Agencija o tem nemudoma 
obvesti upravljavca AIS.

(5) Upravljavec AIS lahko začne tržiti enote AIS oziroma 
AIS države članice v državi članici gostiteljici upravljavca AIS z 
dnem prejema obvestila Agencije.

(6) Pri trženju enot AIS države članice Agencija o posre-
dovanju priglasitvene dokumentacije obvesti tudi pristojni organ 
AIS države članice.



Stran 3632 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

(7) Obvestilo upravljavca AIS iz prvega odstavka tega 
člena in izjava Agencije iz drugega odstavka tega člena se 
predložita v angleškem jeziku.

(8) Če Agencija ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 1. ozi-
roma 2. točke prvega odstavka tega člena, zavrne posredova-
nje priglasitvene dokumentacije, upravljavca AIS pa nemudoma 
obvesti o razlogih za tako odločitev.

208. člen
(obveščanje o spremembah dejstev in okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti ka-
terega od dejstev oziroma okoliščin iz 206. člena tega zakona, 
mora najpozneje en mesec pred načrtovano spremembo o tem 
pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz 
206. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, upravljavec 
AIS o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje naslednji 
delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal AIS 
oziroma AIS države članice skladno s tem zakonom in drugimi 
predpis, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS ne bi več izpolnjeval pogojev iz tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz prejšnje-
ga odstavka uvede načrtovano spremembo ali če zaradi nenačr-
tovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejšnjega odstavka, 
Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zakona in če je 
potrebno prepove trženje enot AIS oziroma AIS države članice.

(5) Če so spremembe skladne s tem zakonom, Agencija o 
tem nemudoma obvesti pristojni organ države članice, v kateri 
upravljavec namerava tržiti enote AIS ali AIS države članice.

(6) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.3. Trženje enot AIS tretje države v Republiki Sloveniji  
s strani upravljavca AIS

209. člen
(trženje enot AIS tretje države v Republiki Sloveniji  

s strani upravljavca AIS)
Upravljavec AIS lahko v Republiki Sloveniji profesionalnim 

vlagateljem trži enote AIS tretje države, ki ga upravlja, ali enote 
napajalnega AIS, ustanovljenega v Republiki Sloveniji ali državi 
članici, katerega centralni AIS je AIS tretje države, če so izpol-
njeni pogoji iz tega pododdelka.

210. člen
(priglasitev trženja enot AIS tretje države)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS tretje države upravlja-
vec AIS obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS pri-
loži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS tretje države, 
ki jih upravljavec AIS namerava tržiti, in informacije o tem, kje 
so AIS tretje države ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS tretje države;
3. informacijo o skrbniku AIS tretje države;
4. informacije o AIS tretje države, ki so na voljo vlagate-

ljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS tretje države vse dodatne 

informacije iz prvega odstavka 97. člena tega zakona;

7. informacije o ureditvi, ki bo zagotavljala, da se enote 
AIS tretje države ne bodo tržile neprofesionalnim vlagateljem, 
tudi če bodo investicijske storitve v zvezi z AIS tretje države 
članice izvajale od upravljavca AIS neodvisne osebe.

(3) Za trženje enot AIS tretje države morajo biti izpolnjeni 
tudi naslednji pogoji:

1. Agencija in pristojni organ AIS tretje države imata skle-
njen sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo vseh 
podatkov in informacij, potrebnih za izvajanje nadzora;

2. država, v kateri je ustanovljen AIS tretje države, ni 
uvrščena na seznam FATF »Nesodelujočih držav in ozemelj«;

3. Republika Slovenija, države članice, v katerih se bodo 
enote AIS tretje države tržile, in tretja država, v kateri je ustano-
vljen AIS tretje države, imajo sklenjene sporazume, ki so v ce-
loti skladni s standardi, določenimi v 26. členu Vzorčne davčne 
konvencije OECD o dohodku in premoženju, ki skupaj z drugimi 
morebitnimi sklenjenimi večstranskimi davčnimi sporazumi za-
gotavljajo učinkovito izmenjavo informacij pri davčnih zadevah.

(4) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

211. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS tretje države)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne priglasitvene 

dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija 
potrdi priglasitev trženja enot AIS tretje države, razen če:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal 
AIS tretje države skladno s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(2) Agencija obvesti upravljavca AIS o razlogih iz 1. ozi-
roma 2. točke prejšnjega odstavka, zaradi katerih ne potrdi 
priglasitve.

(3) Upravljavec AIS lahko začne tržiti enote AIS tretje dr-
žave v Republiki Sloveniji z dnem prejema potrditve priglasitve 
trženja.

(4) Agencija o potrditvi priglasitve trženja obvesti ESMO.

212. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti 
katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 
210. člena tega zakona, mora najpozneje en mesec pred na-
črtovano spremembo o tem pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz druge-
ga odstavka 210. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, 
upravljavec AIS o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje 
naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal 
AIS tretje države skladno s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz prejš-
njega odstavka uvede načrtovano spremembo, ali če zaradi 
nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zakona 
in če je potrebno prepove trženje enot AIS tretje države.

(5) Če se enote AIS tretje države prenehajo tržiti, Agencija 
o tem nemudoma obvesti ESMO.

(6) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
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je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.4. Trženje enot AIS tretje države v državi članici  
s strani upravljavca AIS

213. člen
(trženje enot AIS tretje države v državi članici  

s strani upravljavca AIS)
(1) Upravljavec AIS lahko v državi članici trži enote AIS 

tretje države, če so izpolnjeni pogoji iz tega pododdelka.
(2) Za AIS tretje države iz prejšnjega odstavka se šteje 

tudi napajalni AIS, ustanovljen v Republiki Sloveniji ali državi 
članici, ki svoja sredstva nalaga v centralni AIS, ustanovljen v 
tretji državi.

214. člen
(priglasitev trženja enot AIS tretje države)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS tretje države v državi 
članici upravljavec AIS za vsak AIS tretje države, ki ga name-
rava tržiti v državi članici, obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS pri-
loži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS tretje države, 
ki jih upravljavec AIS namerava tržiti, in informacije o tem, kje 
so AIS tretje države ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS tretje države;
3. informacijo o skrbniku AIS tretje države;
4. informacije o AIS tretje države, ki so na voljo vlagate-

ljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS tretje države vse dodatne 

informacije iz prvega odstavka 97. člena tega zakona;
7. seznam držav članic, v katerih namerava tržiti enote 

AIS tretje države;
8. opis ureditve trženja enot AIS tretje države in, če je re-

levantno, informacije o ureditvi, ki bo zagotavljala, da se enote 
AIS tretje države ne bodo tržile neprofesionalnim vlagateljem, 
tudi če bodo investicijske storitve v zvezi z AIS tretje države 
izvajale od upravljavca AIS neodvisne osebe.

(3) Trženje iz 8. točke prejšnjega odstavka mora biti ure-
jeno v skladu s predpisi, ki v državi članici urejajo trženje enot 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države.

(4) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

215. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS tretje države)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne priglasitvene 

dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija 
pristojnemu organu države članice, v kateri upravljavec AIS 
namerava tržiti enote AIS tretje države, posreduje celotno do-
kumentacijo, če:

1. upravljavec AIS upravlja oziroma bo upravljal AIS tretje 
države skladno s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Repu-
bliki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS izpolnjuje pogoje iz tega zakona in 
drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(2) Agencija dokumentaciji iz prejšnjega odstavka priloži 
izjavo, da ima upravljavec AIS dovoljenje za opravljanje storitev 
upravljanja AIS z določeno naložbeno strategijo.

(3) Agencija lahko dokumentacijo iz prvega odstavka tega 
člena in izjavo iz prejšnjega odstavka posreduje pristojnemu 
organu države članice tudi po elektronski poti.

(4) Po posredovanju priglasitvene dokumentacije in izjave 
pristojnemu organu države članice Agencija o tem nemudoma 
obvesti upravljavca AIS.

(5) Agencija o potrditvi priglasitve obvesti ESMO.
(6) Upravljavec AIS lahko začne tržiti enote AIS tretje dr-

žave v državi članici gostiteljici upravljavca AIS z dnem prejema 
obvestila Agencije iz četrtega odstavka tega člena.

(7) Obvestilo upravljavca AIS iz prvega odstavka tega 
člena in izjava Agencije iz drugega odstavka tega člena se 
predložita v angleškem jeziku.

(8) Če Agencija ugotovi, da niso izpolnjene okoliščine 
iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena, zavrne 
posredovanje priglasitvene dokumentacije, upravljavca AIS pa 
nemudoma obvesti o razlogih za tako odločitev.

216. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti 
katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 
214. člena tega zakona, mora najpozneje en mesec pred na-
črtovano spremembo o tem pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz druge-
ga odstavka 214. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, 
upravljavec AIS o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje 
naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal AIS 
tretje države članice skladno s tem zakonom in drugimi predpis, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona 
in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz prejš-
njega odstavka uvede načrtovano spremembo ali če zaradi 
nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zakona 
in če je potrebno prepove trženje enot AIS tretje države.

(5) Če se enote AIS tretje države prenehajo tržiti, Agen-
cija o tem nemudoma obvesti ESMO in pristojni organ države 
članice gostiteljice upravljavca AIS, v kateri se tržijo enote AIS 
tretje države.

(6) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.5. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice  
v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS države članice

217. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice v Republiki 

Sloveniji s strani upravljavca AIS države članice)
(1) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Slo-

veniji profesionalnim vlagateljem trži enote AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravlja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec AIS 
države članice v Republiki Sloveniji trži enote AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravlja, tudi neprofesionalnim vlagate-
ljem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih zakon, ki ureja investicijske 
sklade in družbe za upravljanje, določa za trženje enot AIS in 
AIS države članice neprofesionalnim vlagateljem.

(3) Upravljavec AIS države članice lahko začne tržiti enote 
AIS države članice v Republiki Sloveniji z dnem, ko pristojni 
organ upravljavca AIS države članice upravljavcu AIS države 
članice sporoči, da je Agenciji posredoval priglasitveno doku-
mentacijo z vsebino iz prvega in drugega odstavka 206. člena 
tega zakona.
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4.2.6. Trženje enot AIS tretje države v Republiki Sloveniji  
s strani upravljavca AIS države članice

218. člen
(trženje enot AIS tretje države s strani upravljavca AIS  

države članice)
(1) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Slo-

veniji profesionalnim vlagateljem trži enote AIS tretje države, 
ki jih upravlja.

(2) Upravljavec lahko začne tržiti enote AIS tretje države z 
dnem, ko pristojni organ upravljavca AIS države članice, upra-
vljavcu sporoči, da je Agenciji posredoval priglasitveno doku-
mentacijo z vsebino iz prvega in drugega odstavka 214. člena 
tega zakona.

4.2.7. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice  
v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS tretje države, 

katerega referenčna država je Republika Slovenija

219. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice v Republiki 
Sloveniji s strani upravljavca AIS tretje države, katerega 

referenčna država je Republika Slovenija)
Upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država 

je Republika Slovenija, lahko v Republiki Sloveniji trži enote 
AIS oziroma AIS države članice, ki ga upravlja, če so izpolnjeni 
pogoji iz tega pododdelka.

220. člen
(priglasitev trženja enot AIS oziroma AIS države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Pred začetkom trženja enot AIS oziroma AIS države 

članice v Republiki Sloveniji, upravljavec AIS tretje države 
obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS tretje 
države priloži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravljavec AIS namerava tržiti, in infor-
macije o tem, kje so AIS države članice ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS ali AIS dr-
žave članice;

3. informacijo o skrbniku AIS ali AIS države članice;
4. informacije o AIS ali AIS države članice, ki so na voljo 

vlagateljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS oziroma AIS države članice 

vse dodatne informacije iz prvega odstavka 97. člena tega 
zakona;

7. informacije o ureditvi trženja, ki bo zagotavljala, da se 
bodo enote AIS oziroma AIS države članice tržile v skladu s 
199. členom tega zakona, tudi če bodo investicijske storitve v 
zvezi z AIS oziroma AIS države članice izvajale od upravljavca 
AIS neodvisne osebe.

(3) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

221. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS oziroma AIS  

države članice)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne dokumenta-

cije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija potrdi pri-
glasitev trženja enot AIS oziroma AIS države članice, razen če:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne 
bo upravljal AIS oziroma AIS države članice skladno s tem 
zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne izpolnjuje pogojev iz 
tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(2) Agencija obvesti upravljavca AIS tretje države o razlo-
gih iz 1. oziroma 2. točke prejšnjega odstavka, zaradi katerih 
ne potrdi priglasitve.

(3) Upravljavec AIS tretje države lahko začne tržiti enote 
AIS oziroma AIS države članice v Republiki Sloveniji z dnem 
prejema potrditve priglasitve trženja.

(4) Če upravljavec AIS tretje države priglasi trženje enot 
AIS države članice, Agencija o potrditvi priglasitve trženja obve-
sti tudi ESMO in pristojne organe AIS države članice.

222. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS tretje države bistveno 
spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega 
odstavka 220. člena tega zakona, mora najpozneje en mesec 
pred načrtovano spremembo o tem pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz druge-
ga odstavka 220. člena tega zakon spremeni nenačrtovano, 
upravljavec AIS tretje države o tej spremembi obvesti Agencijo 
najpozneje naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje dr-
žave, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne 
bo upravljal AIS oziroma AIS države članice skladno s tem 
zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne bi več izpolnjeval po-
gojev iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS tretje države kljub obvestilu Agen-
cije iz prejšnjega odstavka uvede načrtovano spremembo ali 
če zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz 
prejšnjega odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem 
tega zakona in če je potrebno prepove trženje enot AIS oziroma 
AIS države članice.

(5) Če se enote AIS oziroma AIS države članice prenehajo 
tržiti, Agencija o tem nemudoma obvesti ESMO in pristojni or-
gan države članice gostiteljice upravljavca AIS, v kateri se tržijo 
enote AIS oziroma AIS države članice.

(6) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.8. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice v državi 
članici s strani upravljavca AIS tretje države, katerega 

referenčna država je Republika Slovenija

223. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice v državi članici)

Upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država 
je Republika Slovenija, lahko v državi članici trži enote AIS ozi-
roma AIS države članice, ki ga upravlja, če so izpolnjeni pogoji 
iz tega pododdelka.

224. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice v državah 

članicah s strani upravljavca AIS tretje države)
(1) Pred začetkom trženja enot AIS oziroma AIS države 

članice v državi članici upravljavec AIS tretje države, katere-
ga referenčna država je Republika Slovenija, obvesti o tem 
Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS tretje 
države priloži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS oziroma AIS 
države članice, ki jih upravljavec AIS namerava tržiti in informa-
cije o tem, kje so AIS države članice ustanovljeni;
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2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS ali AIS dr-
žave članice;

3. informacijo o skrbniku AIS oziroma AIS države članice;
4. informacije o AIS ali AIS države članice, ki so na voljo 

vlagateljem;
5. pri napajalnem AIS, podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS oziroma AIS države članice, 

vse dodatne informacije iz prvega odstavka 97. člena tega 
zakona;

7. seznam držav članic, v katerih namerava tržiti enote 
AIS ali AIS države članice;

8. opis ureditve trženja enot AIS oziroma AIS države 
članice in, če je relevantno, informacije o ureditvi, ki bo zago-
tavljala, da se enote AIS oziroma AIS države članice ne bodo 
tržile neprofesionalnim vlagateljem, tudi če bodo investicijske 
storitve v zvezi z AIS oziroma AIS države članice izvajale od 
upravljavca AIS neodvisne osebe.

(3) Trženje iz 8. točke prejšnjega odstavka mora biti ure-
jeno v skladu s predpisi, ki v državi članici urejajo trženje enot 
AIS oziroma AIS države članice.

(4) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

225. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS oziroma AIS  

države članice)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne priglasitvene 

dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija 
pristojnemu organu države članice, v kateri upravljavec AIS 
tretje države namerava tržiti enote AIS oziroma AIS države 
članice, posreduje celotno dokumentacijo, če:

1. upravljavec AIS tretje države upravlja oziroma bo upra-
vljal AIS oziroma AIS države članice skladno s tem zakonom 
in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS, in

2. upravljavec AIS tretje države izpolnjuje pogoje iz tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(2) Agencija dokumentaciji iz prejšnjega odstavka priloži 
izjavo, da ima upravljavec AIS tretje države dovoljenje za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS z določeno naložbeno strategijo.

(3) Agencija lahko dokumentacijo iz prvega odstavka tega 
člena in izjavo iz prejšnjega odstavka posreduje pristojnemu 
organu države članice tudi po elektronski poti.

(4) Po posredovanju priglasitvene dokumentacije in izjave 
pristojnemu organu države članice, Agencija o tem nemudoma 
obvesti upravljavca AIS tretje države.

(5) Upravljavec AIS tretje države lahko začne tržiti enote 
AIS oziroma AIS države članice v državi članici gostiteljici 
upravljavca AIS tretje države z dnem prejema potrditve prigla-
sitve trženja.

(6) Pri trženju enot AIS države članice Agencija o posre-
dovanju priglasitvene dokumentacije obvesti ESMO in pristojni 
organ AIS države članice.

(7) Obvestilo upravljavca AIS iz prvega odstavka tega 
člena in izjava Agencije iz drugega odstavka tega člena se 
predložita v angleškem jeziku.

(8) Če Agencija ugotovi, da niso izpolnjene pogoji iz 
1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena, zavrne po-
sredovanje priglasitvene dokumentacije, upravljavca AIS tretje 
države pa nemudoma obvesti o razlogih za tako odločitev.

226. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS tretje države bistve-
no spremeniti kateregakoli od dejstev oziroma okoliščin iz 

224. člena tega zakona, mora najpozneje en mesec pred na-
črtovano spremembo o tem pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz 
224. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, upravljavec 
AIS tretje države o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje 
naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje dr-
žave, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne 
bo upravljal AIS oziroma AIS države članice skladno s tem 
zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne bi več izpolnjeval po-
gojev iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS tretje države kljub obvestilu Agen-
cije iz prejšnjega odstavka uvede načrtovano spremembo ali 
če zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz 
prejšnjega odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem 
tega zakona in če je potrebno prepove trženje enot AIS oziroma 
AIS države članice.

(5) Če se enote AIS oziroma AIS države članice prenehajo 
tržiti, Agencija o tem nemudoma obvesti ESMO in pristojni or-
gan države članice gostiteljice upravljavca AIS tretje države, v 
kateri se tržijo enote AIS oziroma AIS države članice.

(6) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

4.2.9. Trženje enot AIS tretje države v Republiki Sloveniji  
s strani upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna 

država je Republika Slovenija

227. člen
(trženje upravljavca AIS tretje države enot AIS tretje države, 

katerega referenčna država je Republika Slovenija)
Upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država 

je Republika Slovenija, lahko v skladu s tem oddelkom v Re-
publiki Sloveniji profesionalnim vlagateljem trži enote AIS tretje 
države, ki ga upravlja.

228. člen
(priglasitev trženja enot AIS tretje države)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS tretje države v Re-
publiki Sloveniji upravljavec AIS tretje države obvesti o tem 
Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS tretje 
države priloži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS tretje države, 
ki jih upravljavec AIS tretje države namerava tržiti, in informaci-
je o tem, kje so AIS tretje države ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS tretje države;
3. informacijo o skrbniku AIS tretje države;
4. informacije o AIS tretje države, ki so na voljo vlagate-

ljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS tretje države vse dodatne 

informacije iz prvega odstavka 97. člena tega zakona;
7. informacije o ureditvi, ki bo zagotavljala, da se enote 

AIS tretje države ne bodo tržile neprofesionalnim vlagateljem, 
tudi če bodo investicijske storitve v zvezi z AIS tretje države 
izvajale od upravljavca AIS tretje države neodvisne osebe.

(3) Za trženje enot AIS tretje države morajo biti izpolnjeni 
tudi naslednji pogoji:

1. Agencija in pristojni organ AIS tretje države imata skle-
njen sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo vseh 
podatkov in informacij, potrebnih za izvajanje nadzora;
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2. država, v kateri je AIS tretje države ustanovljen, ni 
uvrščena na seznam FATF »Nesodelujočih držav in ozemelj«;

3. Republika Slovenija in tretja država, v kateri je ustano-
vljen AIS tretje države, imata sklenjen sporazum, ki je v celoti 
skladen s standardi, določenimi v 26. členu Vzorčne davčne 
konvencije OECD o dohodku in premoženju, ki skupaj z drugi-
mi morebitnimi sklenjenimi večstranskimi davčnimi sporazumi 
zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij pri davčnih zadevah.

(4) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

229. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS tretje države)
(1) V 20 delovnih dneh od prejema popolne dokumen-

tacije iz drugega odstavka prejšnjega člena Agencija potrdi 
priglasitev trženja enot AIS tretje države, razen če:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne bo 
upravljal AIS tretje države skladno s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne izpolnjuje pogojev iz 
tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(2) Agencija obvesti upravljavca AIS tretje države o razlo-
gih iz 1. oziroma 2. točke prejšnjega odstavka, zaradi katerih 
ne potrdi priglasitve.

(3) Upravljavec AIS tretje države lahko začne tržiti enote 
AIS tretje države v Republiki Sloveniji z dnem prejema potrditve 
priglasitve trženja.

(4) Agencija o potrditvi priglasitve trženja obvesti ESMO.

230. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS tretje države bistveno 
spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega 
odstavka 228. člena, mora najpozneje en mesec pred načrto-
vano spremembo o tem pisno obvesti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz druge-
ga odstavka 228. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, 
upravljavec AIS tretje države o tej spremembi obvesti Agencijo 
najpozneje naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje dr-
žave, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne bo 
upravljal AIS tretje države skladno s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne izpolnjuje pogojev iz 
tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS tretje države kljub obvestilu Agen-
cije iz prejšnjega odstavka uvede načrtovano spremembo ali če 
zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz prejš-
njega odstavka, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega 
zakona in če je potrebno prepove trženje enot AIS tretje države.

(5) Če se enote AIS tretje države prenehajo tržiti, Agencija 
o tem nemudoma obvesti ESMO.

4.2.10. Trženje enot AIS tretje države v državi članici s strani 
upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država  

je Republika Slovenija

231. člen
(trženje upravljavca AIS tretje države enot AIS tretje države  

v državi članici)
Upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna dr-

žava je Republika Slovenija, lahko v državi članici trži enote 

AIS tretje države, ki ga upravlja, če so izpolnjeni pogoji iz tega 
pododdelka.

232. člen
(priglasitev trženja enot AIS tretje države)

(1) Pred začetkom trženja enot AIS tretje države v državi 
članici, upravljavec AIS tretje države obvesti o tem Agencijo.

(2) Obvestilu iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS tretje 
države priloži:

1. poslovni načrt, v katerem so navedeni AIS tretje države, 
ki jih upravljavec AIS tretje države namerava tržiti, in informaci-
je o tem, kje so AIS tretje države ustanovljeni;

2. pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS tretje države;
3. informacijo o skrbniku AIS tretje države;
4. informacije o AIS tretje države, ki so na voljo vlagate-

ljem;
5. pri napajalnem AIS podatek o tem, kje je ustanovljen 

centralni AIS;
6. za vsak posamezen AIS tretje države, vse dodatne 

informacije iz prvega odstavka 97. člena tega zakona;
7. seznam držav članic v katerih namerava tržiti enote 

AIS tretje države;
8. opis ureditve trženja enot AIS tretje države in, če je re-

levantno, informacije o ureditvi, ki bo zagotavljala, da se enote 
AIS tretje države ne bodo tržile neprofesionalnim vlagateljem, 
tudi če bodo investicijske storitve v zvezi z AIS tretje države 
izvajale od upravljavca AIS neodvisne osebe.

(3) Trženje iz 8. točke prejšnjega odstavka mora biti ure-
jeno v skladu s predpisi, ki v državi članici urejajo trženje enot 
AIS oziroma AIS države članice.

(4) Za trženje enot AIS tretje države morajo biti izpolnjeni 
tudi naslednji pogoji:

1. Agencija in pristojni organ AIS tretje države imata skle-
njen sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo vseh 
podatkov in informacij potrebnih za izvajanje nadzora;

2. država, v kateri je AIS tretje države ustanovljen, ni 
uvrščena na seznam FATF »Nesodelujočih držav in ozemelj«;

3. Republika Slovenija, države članice, v katerih se bodo 
enote AIS tretje države tržile, in tretja država imajo sklenjene 
sporazume, ki so v celoti skladni s standardi, določenimi v 
26. členu Vzorčne davčne konvencije OECD o dohodku in pre-
moženju, ki skupaj z drugimi morebitnimi sklenjenimi večstran-
skimi davčnimi sporazumi zagotavljajo učinkovito izmenjavo 
informacij pri davčnih zadevah.

(5) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.

233. člen
(potrditev priglasitve trženja enot AIS tretje države)
(1) V roku 20 delovnih dni od prejema popolne dokumen-

tacije iz drugega odstavka prejšnjega člena, Agencija pristoj-
nemu organu države članice, v kateri upravljavec AIS tretje dr-
žave namerava tržiti enote AIS tretje države, posreduje celotno 
dokumentacijo, če:

1. upravljavec AIS tretje države upravlja oziroma bo upra-
vljal AIS tretje države skladno s tem zakonom in drugimi pred-
pisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države izpolnjuje pogoje iz tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(2) Agencija dokumentaciji iz prejšnjega odstavka priloži 
izjavo, da ima upravljavec AIS tretje države dovoljenje za upra-
vljanje AIS z določeno naložbeno strategijo.

(3) Agencija lahko dokumentacijo iz prvega odstavka tega 
člena in izjavo iz prejšnjega odstavka posreduje pristojnemu 
organu države članice tudi po elektronski poti.
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(4) Po posredovanju priglasitvene dokumentacije in 
izjave pristojnemu organu države članice Agencija o tem 
nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje države.

(5) Agencija o potrditvi priglasitve obvesti ESMO.
(6) Upravljavec AIS tretje države lahko začne tržiti 

enote AIS tretje države v državi članici gostiteljici upravljav-
ca AIS tretje države z dnem prejema potrditve priglasitve 
trženja.

(7) Obvestilo upravljavca AIS tretje države iz prvega 
odstavka tega člena in izjava Agencije iz drugega odstavka 
tega člena se predložita v angleškem jeziku.

(8) Če Agencija ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 
1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena, zavrne po-
sredovanje priglasitvene dokumentacije, upravljavca AIS tre-
tje države pa nemudoma obvesti o razlogih za tako odločitev.

234. člen
(obveščanje o spremembah dejstev oziroma okoliščin)

(1) Če namerava upravljavec AIS tretje države bistveno 
spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz druge-
ga odstavka 232. člena tega zakona, mora najpozneje en 
mesec pred načrtovano spremembo o tem pisno obvesti 
Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz dru-
gega odstavka 232. člena tega zakona spremeni nenačrto-
vano, upravljavec AIS tretje države o tej spremembi obvesti 
Agencijo najpozneje naslednji delovni dan.

(3) Agencija nemudoma obvesti upravljavca AIS tretje 
države, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi 
nje:

1. upravljavec AIS tretje države ne upravlja oziroma ne 
bo upravljal AIS tretje države članice skladno s tem zakonom 
in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS tretje države ne izpolnjuje pogojev 
iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji 
urejajo poslovanje upravljavca AIS.

(4) Če upravljavec AIS tretje države kljub obvestilu 
Agencije iz prejšnjega odstavka uvede načrtovano spre-
membo ali če zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo 
okoliščine iz prejšnjega odstavka, Agencija ukrepa skladno 
s 6. poglavjem tega zakona in če je potrebno prepove trženje 
enot AIS tretje države.

(5) Če se enote AIS tretje države prenehajo tržiti, Agen-
cija o tem nemudoma obvesti ESMO in pristojni organ drža-
ve članice gostiteljice upravljavca AIS tretje države, v kateri 
se tržijo enote AIS tretje države.

4.2.11. Trženje enot AIS oziroma AIS države članice  
v Republiki Sloveniji s strani upravljavca AIS tretje države, 

katerega referenčna država ni Republika Slovenija

235. člen
(trženje enot AIS oziroma AIS države članice s strani 

upravljavca AIS tretje države)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki je v referenč-

ni državi pridobil dovoljenje za upravljanje AIS na podlagi 
predpisa države članice, sprejetega zaradi prenosa Direk-
tive 2011/61/EU, lahko v Republiki Sloveniji profesionalnim 
vlagateljem trži enote AIS oziroma AIS države članice, ki jih 
upravlja.

(2) Upravljavec AIS tretje države lahko začne v Re-
publiki Sloveniji tržiti enote AIS oziroma AIS države članice 
z dnem, ko mu pristojni organ iz referenčne države uprav-
ljavca AIS tretje države sporoči, da je Agenciji posredoval 
priglasitveno dokumentacijo z vsebino iz drugega odstavka 
224. člena tega zakona.

(3) Upravljavec AIS tretje države mora enote AIS oziro-
ma AIS države članice tržiti v skladu s tem zakonom in drugi-
mi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo trženje enot AIS.

4.2.12. Trženje enot AIS tretje države v Republiki Sloveniji  
s strani upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna 

država ni Republika Slovenija

236. člen
(trženje enot AIS tretje države s strani upravljavca AIS  

tretje države)
(1) Upravljavec AIS tretje države, ki je v referenčni državi 

pridobil dovoljenje za upravljanje AIS na podlagi predpisa dr-
žave članice sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, 
lahko v Republiki Sloveniji profesionalnim vlagateljem trži enote 
AIS tretje države, ki jih upravlja.

(2) Upravljavec AIS tretje države lahko začne v Republiki 
Sloveniji tržiti enote AIS tretje države z dnem, ko mu pristojni 
organ iz referenčne države upravljavca AIS tretje države spo-
roči, da je Agenciji posredoval priglasitveno dokumentacijo z 
vsebino iz drugega odstavka 232. člena tega zakona.

(3) Upravljavec AIS tretje države mora enote AIS tretje 
države tržiti v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v 
Republiki Sloveniji urejajo trženje enot AIS.

5. ADMINISTRATOR AIS

5.1. Splošna določba

237. člen
(administrator AIS)

(1) Administrator AIS je pravna oseba, ki za AIS opravlja 
storitve iz 2. točke 57. člena tega zakona in je za opravljanje 
teh storitev pridobila dovoljenje Agencije.

(2) Administrator AIS opravlja te storitve na podlagi po-
godbe z upravljavcem AIS ali pogodbe s samim AIS.

(3) Administrator AIS lahko poleg storitev iz prvega od-
stavka tega člena opravlja tudi druge sorodne storitve oziroma 
opravlja navedene storitve za subjekte, ki niso AIS, pri če-
mer morajo ukrepi za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in 
spremljanje nasprotja interesov posebej urejati tudi postopke 
in ureditve za obvladovanje nasprotja interesov, ki izvirajo iz 
takega poslovanja administratorja AIS.

(4) Za opravljanje storitev iz prvega odstavka tega člena 
se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na opra-
vljanje posamezne storitve, ki jo za AIS opravlja administrator, 
ter drugi predpisi, izdani na njegovi podlagi.

5.2. Pogoji poslovanja administratorja AIS

238. člen
(pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev iz 2. točke 

57. člena tega zakona)
Administrator AIS, ki je vložil zahtevo za izdajo dovoljenja 

za opravljanje storitev iz 2. točke 57. člena tega zakona, zahtevi 
priloži naslednjo dokumentacijo:

1. kopijo statuta ali družbene pogodbe, ki sta skladna z 
določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe;

2. seznam članov višjega vodstva z dokazili, iz katerih 
izhaja, da imajo ti zadosten ugled ter znanje in izkušnje s po-
dročja administrativnih storitev, ki jih za AIS namerava opravljati 
administrator;

3. poslovni načrt z opisom organizacijske strukture;
4. informacije o dogovorih o prenosu opravljanja storitev 

iz 2. točke 57. člena tega zakona.

239. člen
(odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev  

administratorja AIS)
(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje storitev admi-

nistratorja AIS, če:
1. iz predložene dokumentacije izhaja, da bo administra-

tor AIS sposoben izpolnjevati zahteve iz tega zakona in drugih 
predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AIS;
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2. ima administrator AIS zadosten osnovni kapital v skladu 
z 241. členom tega zakona;

3. iz dokazil izhaja, da ima višje vodstvo administratorja 
AIS zadosten ugled ter znanje in izkušnje s področja admi-
nistrativnih storitev, ki jih za AIS namerava opravljati admini-
strator;

4. sta sedež in poslovodstvo administratorja AIS v Repu-
bliki Sloveniji.

(2) Agencija v izreku odločbe določi vrsto administrativnih 
storitev iz 2. točke 57. člena tega zakona, za katere izdaja do-
voljenje. Administratorju AIS, ki že ima dovoljenje za opravljanje 
posameznih administrativnih storitev, in ki je vložil novo zahtevo 
za izdajo dovoljenja za opravljanje administrativnih storitev 
druge vrste, v novem postopku ni treba priložiti dokumentacije, 
ki jo je Agenciji že predložil, če se do dne vložitve zahteve ni 
spremenila.

240. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za opravljanje storitev 

administratorja AIS)
Agencija ne izda dovoljenja za opravljanje storitev ad-

ministratorja AIS, če vložnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega 
odstavka prejšnjega člena.

241. člen
(osnovni kapital administratorja AIS)

Najnižji znesek osnovnega kapitala administratorja AIS 
je 50.000 eurov.

242. člen
(prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov 

administratorja AIS)
Za prenos opravljanja posameznih storitev oziroma 

poslov administratorja AIS se smiselno uporabljajo določbe 
51. člena tega zakona.

243. člen
(pravila poslovanja za administratorja AIS)

(1) Administrator AIS vzpostavi in uresničuje trden in za-
nesljiv sistem upravljanja, pri čemer uporabi ustrezne človeške 
in tehnične vire, potrebne za ustrezno opravljanje administrativ-
nih storitev, upoštevajoč administrativne storitve, ki jih opravlja, 
naravo in obseg sredstev AIS, za katere opravlja administra-
tivne storitve.

(2) Administrator AIS vzdržuje in vodi učinkovito organiza-
cijsko in administrativno ureditev s ciljem sprejeti vse razumne 
ukrepe za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in spremljanje 
nasprotja interesov, da ne bi škodljivo vplivali na interese AIS, 
za katere opravlja administrativne storitve, oziroma njihovih 
vlagateljev.

(3) Administrator AIS vzpostavi in izvaja ustrezne siste-
me upravljanja tveganj, s katerimi primerno ugotavlja, meri, 
obvladuje in spremlja tveganja, ki so relevantna za opravljanje 
njegove dejavnosti.

(4) Za administratorja se smiselno uporablja pododdelek 
2.4.5. tega zakona.

(5) Agencija predpiše posamezne elemente pravil poslo-
vanja iz tega člena, ki jih mora glede na obseg poslovanja in 
kompleksnost poslov izpolnjevati administrator AIS.

244. člen
(poročanje Agenciji)

(1) Administrator AIS enkrat letno sporoči Agenciji:
1. sedež AIS, za katere opravlja administrativne storitve 

po državah;
2. število AIS, za katere opravlja administrativne storitve;
3. število imetnikov enot AIS, za katere opravlja storitve;
4. skupno čisto vrednost sredstev AIS za katere opravlja 

administrativne storitve.

(2) Administrator AIS podatke iz prejšnjega odstavka po-
roča po stanju na dan 31. december, in sicer do 31. januarja 
tekočega leta za preteklo leto.

(3) Agencija predpiše podrobnejša navodila glede poro-
čanja iz tega člena.

6. NADZOR

6.1. Splošne določbe

245. člen
(pristojnost Agencije za nadzor nad upravljavcem AIS)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad upra-
vljavcem AIS glede vseh storitev in poslov iz tega zakona, ki jih 
opravlja upravljavec AIS v Republiki Sloveniji, državi članici ali 
tretji državi, razen glede:

1. ureditve trženja enot AIS oziroma AIS države članice v 
državi članici in trženjem enot AIS tretje države v državi članici;

2. spoštovanja določb tretjega odstavka 154. člena tega 
zakona.

(2) Za namen nadzora nad upravljavcem AIS lahko Agen-
cija zahteva poročila in informacije od:

1. upravljavca AIS,
2. skrbnika AIS, revizorja upravljavca AIS in revizorja AIS,
3. oseb, ki so z upravljavcem AIS v razmerju tesne po-

vezanosti,
4. oseb, na katere je upravljavec AIS prenesel del svojih 

poslovnih procesov,
5. imetnikov kvalificiranih deležev v upravljavcu AIS,
6. drugih oseb, povezanih z upravljavcem AIS in
7. članov uprave in oseb, zaposlenih pri osebah iz 1. do 

6. točke tega odstavka,
ter opravi pregled njihovega poslovanja.

(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz prejšnjega 
odstavka pristojen drug pristojni organ, Agencija opravi pregled 
poslovanja v sodelovanju z njim.

(4) Za namen nadzora nad upravljavcem AIS je Agencija 
pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad imetniki kvalificira-
nih deležev v obsegu, določenem v 3. točki prvega odstavka 
127. člena tega zakona.

246. člen
(pristojnost Agencije za nadzor nad upravljavcem AIS  

države članice)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad po-

družnico upravljavca AIS države članice, ustanovljeno v Repu-
bliki Sloveniji, v zvezi s spoštovanjem določb tretjega odstavka 
135. člena tega zakona.

(2) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad upra-
vljavcem AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji trži enote 
AIS, AIS države članice ali AIS tretje države glede spoštovanja 
ureditve trženja izključno profesionalnim vlagateljem po določ-
bah pododdelkov 4.2.5. in 4.2.6. tega zakona.

247. člen
(pristojnost Agencije za nadzor nad upravljavcem AIS  

tretje države)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad upra-

vljavcem AIS tretje države, za katerega je Republika Slovenija 
referenčna država, glede vseh storitev in poslov, ki jih opravlja 
v Republiki Sloveniji, državi članici ali tretji državi, razen za 
ureditev trženja enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države zunaj Republike Slovenije.

(2) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad upra-
vljavcem AIS tretje države, za katerega Republika Slovenija ni 
referenčna država, in ki v Republiki Sloveniji trži enote AIS, AIS 
države članice ali AIS tretje države, glede spoštovanja ureditve 
trženja izključno profesionalnim vlagateljem po določbah po-
doddelkov 4.2.11. in 4.2.12. tega zakona.
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248. člen
(nadzor nad SIS)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad SIS iz 
3. poglavja tega zakona.

249. člen
(nadzor nad upraviteljem evropskega sklada tveganega 
kapitala in upraviteljem evropskega sklada za socialno 

podjetništvo)
Agencija je pristojna za izvajanje nadzora nad spošto-

vanjem določb Uredbe 345/2013/EU in Uredbe 346/2013/EU.

250. člen
(uporaba določb o nadzoru)

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na nadzor nad 
upravljavcem AIS, se smiselno uporabljajo tudi v nadzoru nad 
upravljavcem AIS države članice, upravljavcem AIS tretje drža-
ve, upravljavcem evropskega sklada tveganega kapitala, upra-
vljavcem evropskega sklada za socialno podjetništvo, skrbni-
kom AIS in drugimi osebami, razen če ta zakon določa drugače.

6.2. Namen in način nadzora

251. člen
(namen nadzora nad upravljavcem AIS)

(1) Agencija opravlja nadzor nad upravljavcem AIS z 
namenom preverjanja, ali upravljavec AIS spoštuje pravila o 
upravljanju AIS in druga pravila, določena s tem zakonom, 
ZTFI oziroma drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(2) Agencija pri nadzoru iz prejšnjega odstavka tega člena 
lahko upošteva tudi smernice ESME.

252. člen
(način opravljanja nadzora)

(1) Agencija opravlja nadzor nad upravljavcem AIS:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in 

obvestil upravljavcev AIS in drugih oseb, ki morajo po tem ozi-
roma drugem zakonu poročati Agenciji oziroma jo obveščati o 
posameznih dejstvih in okoliščinah,

2. z opravljanjem pregledov poslovanja upravljavcev AIS in
3. z izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.
(2) Če je za nadzor po tem zakonu potrebno, lahko Agen-

cija od katere koli osebe zahteva, da ji:
1. omogoči dostop do katerega koli dokumenta v kakršni 

koli obliki ali da ji izroči kopijo tega dokumenta;
2. omogoči, da z ali brez predhodne najave opravi pregled 

njenega poslovanja;
3. izroči zapise telefonskih pogovorov ali drugih podatkov, 

ki jih hrani.
(3) Agencija lahko od katere koli osebe, za katero meni, 

da so ji poznane informacije, ki so povezane z dejavnostjo 
upravljavca AIS ali AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države, zahteva, da ji predloži vse informacije, potrebne za 
nadzor, pri čemer lahko navedeno osebo povabi na zaslišanje.

253. člen
(ukrepi nadzora)

(1) Agencija lahko upravljavcu AIS pod pogoji, določenimi 
v tem zakonu, izreče naslednje ukrepe nadzora:

1. priporočila in opozorila;
2. odreditev odprave kršitve;
3. odreditev dodatnega ukrepa;
4. začasno prepoved opravljanja storitev;
5. odvzem statusa upravljavca SIS;
6. odvzem dovoljenja.
(2) Agencija lahko zaradi zaščite imetnikov enot AIS, 

AIS države članice oziroma AIS tretje države ali potencialnih 

vlagateljev oziroma javnosti upravljavcu AIS odredi, da za-
časno preneha z vplačili oziroma izplačili oziroma odkupom 
enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki ga 
upravlja.

(3) Agencija lahko odredi upravljavcu AIS prepoved raz-
polaganja s sredstvi AIS, ki ga upravlja, pri čemer odredbo 
o prepovedi pošlje tudi skrbniku in po potrebi upravljavcu 
centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, 
zemljiški knjigi oziroma drugemu upravljavcu registra, kjer so 
evidentirana sredstva AIS.

(4) Ukrepe nadzora iz 1. do 3. točke prvega odstavka 
tega člena lahko Agencija izreče tudi skrbniku. V navedenem 
primeru se za izdajo omenjenih ukrepov nadzora smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo postopek nadzora 
nad upravljavcem AIS.

6.3. Letno nadomestilo in stroški nadzora

254. člen
(letno nadomestilo za opravljanje nadzora)

(1) Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke prvega odstav-
ka 252. člena tega zakona:

1. plačuje upravljavec AIS iz 1. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona Agenciji nadomestilo za nadzor, ki ga 
glede na čisto vrednost sredstev AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki jih upravlja upravljavec AIS, določa 
tarifa Agencije;

2. plačuje upravljavec AIS iz 2. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona Agenciji nadomestilo za nadzor, ki ga 
glede na čisto vrednost sredstev AIS, ki jih upravlja upravljavec 
AIS, določa tarifa Agencije;

3. plačuje upravljavec AIS iz 3. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona Agenciji nadomestilo za nadzor, ki ga 
glede na čisto vrednost sredstev SIS oziroma AIS, ki jih upravlja 
upravljavec SIS, določa tarifa Agencije.

(2) Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke prvega odstav-
ka 252. člena tega zakona plačuje upravljavec AIS Agenciji tudi 
nadomestilo za nadzor nad opravljanjem storitev iz pododdelka 
2.4.14. tega zakona, kot ga določa tarifa Agencije.

(3) Agencija lahko določi nadomestilo iz prvega in druge-
ga odstavka tega člena največ v višini, s katero vsota nadome-
stil, ki jih morajo plačevati vsi upravljavci AIS za posamezno 
leto, ne preseže stroškov nadzora iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 252. člena tega zakona.

(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 
za upravljavca AIS tretje države, za katerega je Republika 
Slovenija referenčna država.

255. člen
(plačilo letnega nadomestila za nadzor)

(1) Če upravljavec AIS ne plača nadomestila v rokih, ki 
jih določa tarifa Agencije, mu slednja naloži plačilo z odločbo.

(2) Pravnomočna odločba iz prejšnjega odstavka je izvr-
šilni naslov.

256. člen
(nadomestilo za priglasitveni postopek in letno nadomestilo 
za nadzor nad trženjem enot AIS, enot AIS države članice 

oziroma enot AIS tretje države)
(1) Za izvedbo postopka priglasitve trženja enot AIS, enot 

AIS države članice oziroma enot AIS tretje države iz 4. poglavja 
tega zakona upravljavec AIS države članice ali upravljavec AIS 
tretje države plača Agenciji nadomestilo, ki ga glede na število 
in vrsto AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države do-
loča tarifa Agencije.

(2) Upravljavec AIS države članice in upravljavec AIS tre-
tje države, ki trži enote AIS, enote AIS države članice oziroma 
enote AIS tretje države v Republiki Sloveniji, plačuje letno na-
domestilo za nadzor, ki ga glede na število in vrsto navedenih 
AIS določa tarifa Agencije.
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257. člen
(stroški nadzora)

(1) Kadar je subjektu nadzora izrečen ukrep nadzora 
po tem zakonu, mora plačati Agenciji pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa 
tarifa Agencije.

(2) O povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka odloči 
Agencija z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora.

(3) Proti odločitvi o povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstav-
ka je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva, tudi če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora ni posebnega 
postopka sodnega varstva.

(4) Pravnomočna odločba iz drugega odstavka tega člena 
je izvršilni naslov.

6.4. Poročanje Agenciji

258. člen
(redno poročanje Agenciji)

(1) Upravljavec AIS Agenciji posreduje vse informacije, ki 
jih leta potrebuje za stalno spremljanje izpolnjevanja določb 
tega zakona, predpisov izdanih na njegovi podlagi oziroma 
drugih predpisov, ki urejajo poslovanje upravljavcev AIS ozi-
roma AIS.

(2) Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje 
storitev upravljanja AIS v zvezi z vsakim AIS, AIS države člani-
ce oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, Agenciji poroča o:

1. najpomembnejših instrumentih, s katerimi trguje v ime-
nu AIS, ki ga upravlja;

2. trgih, katerih član je ali na katerih aktivno trguje;
3. diverzifikaciji naložb.
(3) Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje 

storitev upravljanja AIS v zvezi z vsakim AIS in AIS države člani-
ce, ki ga upravlja, ter vsakim AIS, AIS države članice in AIS tretje 
države, ki ga trži v Republiki Sloveniji, poroča Agenciji tudi o:

1. deležu sredstev AIS, ki so zaradi njihove nelikvidnosti 
predmet posebne ureditve;

2. uvedbi novih ukrepov za upravljanje likvidnosti AIS;
3. obstoječem profilu tveganosti AIS in sistemih upravlja-

nja tveganj, s katerimi upravljavec upravlja tržno in likvidnostno 
tveganje, tveganje nasprotne stranke in druga tveganja, ki jim 
je ali bi jim lahko bil izpostavljen AIS, vključno z operativnim 
tveganjem;

4. glavnih vrstah naložb AIS;
5. rezultate testov izjemnih situacij, opravljenih v skladu 

z 2. točko devetega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 
72. člena tega zakona.

(4) Če upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS v zvezi z AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države znatno uporablja finančni vzvod, kot 
to določa prvi odstavek 111. člena Uredbe 231/2013/EU, potem 
upravljavec Agenciji v zvezi z vsakim AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, poroča tudi o:

1. skupnem obsegu finančnega vzvoda, ki ga uporablja;
2. strukturi finančnega vzvoda glede na njegov vir, in sicer 

ločeno za finančni vzvod, ki izvira iz izposoje denarnih sredstev 
ali vrednostnih papirjev, in finančni vzvod, ki izvira iz pozicij v 
izvedenih finančnih instrumentih;

3. obsegu ponovne uporabe sredstev pri poslih, poveza-
nih s finančnim vzvodom.

(5) Pri poročanju iz prejšnjega odstavka upravljavec AIS 
z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS 
za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki 
ga upravlja, poroča tudi:

1. podatke o osebah, ki predstavljajo pet največjih virov 
izposojenega denarja ali vrednostnih papirjev;

2. obseg ustvarjenega finančnega vzvoda iz posamezne-
ga vira iz prejšnje točke.

(6) Upravljavec AIS tretje države, za katerega je Republi-
ka Slovenija referenčna država, poroča podatke iz tega člena 

za AIS in AIS države članice, ki jih upravlja, ter AIS tretje drža-
ve, ki ga trži v Republiki Sloveniji.

(7) Podrobnejša vsebina, roki in način poročanja podat-
kov iz tega člena so predpisani v 110. in 111. členu Uredbe 
231/2013/EU.

(8) Agencija prepiše podrobnejša navodila glede izvajanja 
poročanja iz tega člena.

259. člen
(poročanje na zahtevo Agencije)

(1) Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje 
storitev upravljanja AIS mora na zahtevo Agencije posredovati:

1. letno poročilo vsakega AIS in AIS države članice, ki 
ga upravlja, in vsakega AIS, AIS države članice in AIS tretje 
države, ki ga trži v Republiki Sloveniji;

2. podroben seznam AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države, ki jih upravlja, ob koncu določenega četrtletja.

(2) Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravlja-
nje storitev upravljanja AIS mora na zahtevo Agencije zaradi 
učinkovitega spremljanja sistemskega tveganja poleg poročil 
in podatkov iz prejšnjega odstavka posredovati tudi druge 
informacije.

260. člen
(uporaba informacij, sodelovanje pri nadzoru in omejitev 

finančnega vzvoda)
(1) Agencija uporabi zbrana poročila upravljavca AIS iz 

258. in 259. člena tega zakona tudi za ugotovitev obsega, 
v katerem uporaba finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu, tveganj motenj v 
delovanju trgov ali tveganja za dolgoročno gospodarsko rast.

(2) Agencija vsa poročila, zbrana na podlagi 258. in 
259. člena tega zakona in informacije, zbrane na podlagi dru-
gega in tretjega odstavka 126. člena tega zakona, da na voljo 
relevantnim pristojnim organom držav članic, ESMI in ESRB v 
skladu s 293. členom tega zakona o sodelovanju pri nadzoru.

(3) Če bi bil upravljavec AIS ali AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, lahko pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti nasprotne stranke do kreditne institu-
cije ali druge sistemsko pomembne institucije v državi članici, 
Agencija v skladu s postopki iz 293. člena tega zakona in 
neposredno relevantnemu pristojnemu organu države članice 
nemudoma zagotovi informacije o tem.

(4) Upravljavec AIS mora biti Agenciji kadar koli sposoben 
dokazati, da so meje finančnega vzvoda za vsak AIS, AIS drža-
ve članice oziroma AIS tretje države, ki ga upravlja, razumne in 
da jih vedno izpolnjuje.

(5) Agencija oceni tveganja, ki bi lahko nastala zaradi 
uporabe finančnega vzvoda s strani upravljavca AIS v pove-
zavi z AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki jih 
upravlja, in če se to zdi potrebno za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, določi omejitve na ravni finanč-
nega vzvoda, ki ga upravljavec AIS lahko uporabi, ali druge 
omejitve glede upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države, ki jih upravlja, da se omeji obseg, v katerem lahko 
uporaba finančnega vzvoda prispeva k nastanku sistemskega 
tveganja v finančnem sistemu ali tveganj motenj v delovanju 
trgov.

(6) Agencija obvesti ESMO, ESRB in pristojne organe 
AIS, ki jih upravlja upravljavec AIS, o ukrepih na podlagi prejš-
njega odstavka po postopku iz 293. člena tega zakona.

(7) Uradno obvestilo iz prejšnjega odstavka Agencija po-
šlje vsaj deset delovnih dni pred začetkom učinkovanja ali 
podaljšanja veljavnosti predlaganega ukrepa. Uradno obve-
stilo vsebuje podrobnosti o predlaganem ukrepu, razloge za 
ukrep in načrtovani začetek učinkovanja ukrepa. V izjemnih 
okoliščinah lahko Agencija odloči, da predlagani ukrep začne 
učinkovati v obdobju iz prvega stavka tega odstavka.

(8) Agencija ravna v skladu s petim odstavkom tega člena 
tudi, kadar prejme mnenje ESME, ki določa popravne ukrepe, 
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ki jih je treba sprejeti, vključno z omejitvijo ravni finančnih 
vzvodov, ki jih ta upravljavec AIS ali ta skupina upravljavcev 
AIS lahko uporabi.

(9) Če Agencija predlaga ukrepanje, ki je v nasprotju z 
mnenjem ESME, ki ga prejme na podlagi obvestila iz šeste-
ga odstavka tega člena, oziroma mnenjem ESME iz osmega 
odstavka tega člena, o tem obvesti ESMO in navede svoje 
razloge.

6.5. Pregled poslovanja

261. člen
(pooblaščene osebe Agencije)

(1) Pregled poslovanja upravljavca AIS opravi strokovni 
delavec Agencije, ki ga za to pooblasti predsednik senata 
Agencije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba Agencije).

(2) Za opravljanje posameznih nalog v zvezi s pregledi 
poslovanja lahko predsednik senata Agencije pooblasti revizij-
sko družbo ali drugo strokovno usposobljeno osebo.

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pri opravljanju 
nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil pred-
sednik senata Agencije, enake pristojnosti in obveznosti kakor 
pooblaščena oseba Agencije.

262. člen
(pregled poslovanja)

(1) Upravljavec AIS pooblaščeni osebi Agencije na nje-
no zahtevo omogoči, da opravi pregled poslovanja na sede-
žu upravljavca AIS in v drugih prostorih, v katerih upravljavec 
AIS oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja 
dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Agencija opravlja 
nadzor.

(2) Upravljavec AIS pooblaščeni osebi Agencije na njeno 
zahtevo omogoči pregled poslovnih knjig, poslovne dokumen-
tacije in administrativnih oziroma poslovnih evidenc v obsegu, 
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora.

(3) Upravljavec AIS pooblaščeni osebi Agencije na njeno 
zahtevo izroči računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih 
knjig, poslovne dokumentacije in administrativnih oziroma po-
slovnih evidenc.

(4) Člani uprave in zaposleni pri upravljavcu AIS poobla-
ščeni osebi Agencije na njeno zahtevo posredujejo poročila in 
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nad-
zora.

(5) Pooblaščena oseba Agencije lahko opravi tudi pregled 
poslovanja oseb iz drugega odstavka 245. člena tega zakona, 
če je to potrebno zaradi popolnega pregleda poslovanja uprav-
ljavca AIS.

(6) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka 
tega člena opravlja Agencija ob delavnikih med 8. in 18. uro. 
Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno, 
ga lahko opravi tudi po 18. uri ali v dnevih, ki niso delavniki.

(7) Agencija opravi pregled poslovanja tako, da s tem 
ovira normalno poslovanje upravljavca AIS samo toliko, kolikor 
je nujno za dosego namena nadzora.

263. člen
(zahteva za pregled poslovanja)

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti upravljavcu 
AIS vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda po-
slovanja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pooblaščena 
oseba Agencije vroči zahtevo za pregled poslovanja šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora.

(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in admini-
strativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.

(4) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena zahte-
va za pregled poslovanja obsega določno navedbo poslovnih 

knjig, poslovne dokumentacije in administrativnih oziroma po-
slovnih evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma 
kopij treba izročiti, ter rok za predložitev.

(5) Zahteva za pregled poslovanja obsega tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če upravljavec 
AIS ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja ozi-
roma Agenciji ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja 
tako, kot je določeno v prejšnjem členu.

(6) Agencija lahko med opravljanjem pregleda poslovanja 
dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve 
se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena.

264. člen
(pogoji za opravljanje pregleda poslovanja)

(1) Upravljavec AIS pooblaščenim osebam Agencije za-
gotovi ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez 
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.

(2) Upravljavec AIS zagotovi, da so takrat, ko pooblašče-
ne osebe Agencije opravljajo pregled poslovanja v prostorih 
iz prvega odstavka 262. člena tega zakona, v teh prostorih 
prisotne pooblaščene osebe upravljavca AIS, ki na zahtevo 
pooblaščenih oseb Agencije lahko dajo ustrezna pojasnila v 
zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo, poslovni-
mi dogodki in administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, 
ki so predmet pregleda.

265. člen
(pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih knjig  

in evidenc)
(1) Upravljavec AIS, ki računalniško obdeluje podatke 

oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, 
na zahtevo pooblaščene osebe Agencije zagotovi ustrezne pri-
pomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.

(2) Upravljavec AIS mora pooblaščeni osebi Agencije 
izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popoln opis dela 
računalniškega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni 
podsistemi in datoteke računalniškega sistema. Dokumentacija 
mora zagotavljati vpogled v:

1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo 

podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dostopanje, 

dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških 
zapisov.

(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških 
programov) iz prvega odstavka tega člena mora biti dokumen-
tirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z 
datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi 
vsaka sprememba oblike datotek.

266. člen
(ustavitev pregleda poslovanja)

Če pooblaščena oseba Agencije pri pregledu poslovanja 
ne ugotovi kršitve predpisov, Agencija s sklepom ustavi posto-
pek pregleda poslovanja.

6.6. Ukrepi nadzora

6.6.1. Priporočilo in opozorilo

267. člen
(priporočilo in opozorilo)

(1) Če Agencija pri izvajanju svojih pristojnosti ugotovi 
nesmotrnost ali nedoslednost pri poslovanju upravljavca AIS, 
ki nima značilnosti kršitve predpisov iz 251. člena tega zakona, 
lahko izda priporočilo upravi upravljavca AIS za izboljšanje 
poslovanja upravljavca AIS.



Stran 3642 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

(2) Če Agencija pri izvajanju svojih pristojnosti ugoto-
vi kršitve tega zakona, predpisov izdanih na njegovi podlagi 
oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, vendar te kršitve po svojih značilnostih in obsegu nimajo 
pomembnih učinkov, lahko upravljavcu AIS namesto odredbe 
o odpravi kršitev izda opozorilo, v katerem ga opozori na te 
kršitve.

(3) Z opozorilom lahko Agencija upravljavcu AIS tudi 
naloži odpravo ugotovljenih kršitev in določi rok za njihovo 
odpravo.

(4) Če upravljavec AIS ne ravna v skladu z opozorilom, 
mu Agencija izda odredbo o odpravi kršitev.

6.6.2. Odprava kršitev

268. člen
(odredba o odpravi kršitev)

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi krši-
tve predpisov iz 251. člena tega zakona, upravljavcu AIS 
z odredbo naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti 
oziroma da opravi ali opusti določena dejanja.

(2) V odredbi o odpravi kršitev Agencija določi rok za 
odpravo kršitev.

269. člen
(predložitev poročila revizijske družbe o odpravi kršitev)

Če Agencija ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig 
oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih mora voditi 
upravljavec AIS, oziroma druge pomembnejše kršitve pri 
poslovanju, lahko upravljavcu AIS z odredbo o odpravi krši-
tev naloži tudi, da predloži poročilo revizijske družbe, da so 
ugotovljene kršitve odpravljene.

270. člen
(poročilo o odpravi kršitev)

(1) Upravljavec AIS mora v roku, določenem z odredbo 
o odpravi kršitev, odpraviti ugotovljene kršitve in Agenciji do-
staviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev.

(2) Poročilu o odpravi kršitev je treba priložiti listine in 
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve 
odpravljene, v primeru iz prejšnjega člena pa tudi poročilo 
revizijske družbe o odpravi kršitev.

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

271. člen
(ugotovitvena odločba o odpravi kršitev)

(1) Če iz poročila o odpravi kršitev in priloženih do-
kazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Agencija 
odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.

(2) Agencija lahko pred izdajo odločbe o odpravi kršitev 
opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za 
ugotovitev, ali so kršitve odpravljene.

(3) Če upravljavec AIS pred koncem pregleda poslova-
nja odpravi kršitve, ki so bile ugotovljene med pregledom, 
Agencija izda odločbo o odpravi kršitev, ne da bi prej izdala 
odredbo o odpravi kršitev.

272. člen
(rok za odločitev o odpravi kršitev)

Agencija mora odredbo o dopolnitvi poročila o odpravi 
kršitev oziroma odločbo o odpravi kršitev izdati v dveh me-
secih po prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, 
da so bile kršitve odpravljene.

6.6.3. Odreditev dodatnega ukrepa

273. člen
(odreditev dodatnega ukrepa)

(1) Agencija lahko odredi dodatni ukrep, s katerim naloži 
nadzornemu svetu upravljavca AIS, da razreši upravo uprav-
ljavca AIS, če upravljavec AIS:

1. ni ravnal v skladu z odredbo o odpravi kršitev, oziroma
2. ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega 

poročanja oziroma obveščanja Agencije oziroma kako drugače 
ovira opravljanje nadzora.

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

274. člen
(razlogi za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil poslovanja 

upravljavca AIS z dovoljenjem Agencije  
za opravljanje storitev upravljanja AIS)

Agencija odredi upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije 
za opravljanje storitev upravljanja AIS dodatne ukrepe za ures-
ničevanje pravil poslovanja upravljavca AIS, če:

1. ni vzpostavil ali ne uresničuje trdnega in zanesljivega 
sistema upravljanja v skladu s 74. členom tega zakona in 
drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS;

2. ne dosega minimalnega kapitala iz 90. člena tega zakona;
3. ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev.

275. člen
(vrste dodatnih ukrepov za uresničevanje pravil poslovanja 

upravljavca AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja AIS)

Agencija lahko za uresničevanje pravil poslovanja uprav-
ljavca AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev uprav-
ljanja AIS odredi naslednje dodatne ukrepe:

1. naloži upravi upravljavca AIS, da sprejme načrt ukre-
pov za zagotovitev minimalnega kapitala upravljavca AIS iz 
90. člena tega zakona;

2. naloži upravi in nadzornemu svetu upravljavca AIS, da 
skličeta skupščino delničarjev upravljavca AIS in predlagata 
sprejetje ustreznih sklepov, kot na primer:

a) sklep o povečanju osnovnega kapitala upravljavca AIS 
z novimi vložki,

b) sklep o povečanju osnovnega kapitala upravljavca AIS 
iz sredstev družbe,

c) sklep o pokrivanju izgube s finančnimi instrumenti, ki so 
za ta namen razpoložljivi v času rednega poslovanja;

3. naloži nadzornemu svetu upravljavca AIS, da razreši 
člana oziroma člane uprave upravljavca AIS in imenuje novega 
člana oziroma člane uprave upravljavca AIS;

4. prepove upravljavcu AIS:
a) opravljanje posameznih aktivnosti in poslov v zvezi s 

storitvami upravljanja AIS, vključno s prepovedjo trženja enot 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države ali storitev iz 
pododdelka 2.4.14. tega zakona,

b) sklepanje poslov s posameznimi delničarji, člani uprave 
oziroma nadzornega sveta, družbami, ki so z upravljavcem AIS 
v razmerju tesne povezanosti;

5. naloži upravi upravljavca AIS, da sprejme in izvrši ukre-
pe za izboljšanje sistema upravljanja;

6. naloži upravljavcu AIS, da pri nadaljnjem poslovanju 
zmanjša tveganja, značilna za njegovo poslovanje, produkte 
ali sisteme;

7. naloži nadzornemu svetu upravljavca AIS, da imenuje 
ustrezne komisije za posamezne sklope strokovnih nalog iz 
pristojnosti nadzornega sveta;

8. naloži upravi upravljavca AIS, da odstopi od pogodbe o 
upravljanju AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države in 
preneha tržiti enote teh skladov v državah članicah;
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9. naloži upravljavcu AIS druge ukrepe, potrebne za ure-
sničitev pravil poslovanja upravljavca AIS.

276. člen
(uporaba določb o odpravi kršitev)

Za dodatne ukrepe se smiselno uporabljajo določbe po-
doddelka 6.6.2. tega zakona. Pri smiselni uporabi se namesto 
besed »odprava kršitev« uporablja besedilo »izvršitev dodatnih 
ukrepov«.

6.6.4. Začasna prepoved opravljanja storitev

277. člen
(začasna prepoved opravljanja storitev upravljanja AIS)

(1) Agencija lahko upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije 
za opravljanje storitev upravljanja AIS z odločbo začasno pre-
pove opravljanje storitev upravljanja AIS, če:

1. ni organiziral poslovanja oziroma ne vodi tekoče svojih 
poslovnih knjig oziroma poslovnih knjig AIS, ki jih upravlja, ter 
drugih administrativnih in poslovnih evidenc, tako da je mogoče 
kadar koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o upravljanju 
tveganj oziroma ali upravlja AIS v skladu s tem zakonom, 
zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, oziroma drugim 
zakonom, ki ureja storitve upravljanja AIS oziroma drugega 
finančnega premoženja, in predpisi, izdanimi na podlagi teh 
zakonov;

2. ni ravnal v skladu z odredbo o odpravi kršitev;
3. ovira opravljanje nadzora nad njegovim poslovanjem;
4. krši določbe o obveščanju vlagateljev in je zato imet-

nikom enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države 
nastala oziroma bi lahko nastala večja škoda;

5. prenese na drugo osebo opravljanje posameznih stori-
tev oziroma poslov upravljanja AIS v nasprotju s pododdelkom 
2.4.2. tega zakona.

(2) Agencija lahko v primerih iz 2. do 5. točke prejšnje-
ga odstavka začasno prepove opravljanje storitev upravljanja 
samo določenih vrst AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja tega 
tipa AIS.

(3) Z odločbo, s katero Agencija upravljavcu AIS začasno 
prepove opravljanje storitev upravljanja AIS, določi tudi ukrepe, 
ki jih mora upravljavec AIS sprejeti, da bi prenehala začasna 
prepoved opravljanja storitev upravljanja AIS, in rok za odpravo 
navedenih ukrepov.

(4) Prepoved iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena velja do izdaje odločbe, s katero Agencija ugotovi, da so 
bile kršitve odpravljene, oziroma do pravnomočnosti odločbe o 
odvzemu dovoljenja.

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

(6) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja 
storitev upravljanja AIS do prenehanja prepovedi iz prvega od-
stavka tega člena mora skrbnik opravljati tiste posle upravljanja 
AIS, s katerimi ni mogoče odlašati.

(7) Za storitve upravljanja AIS, s katerimi ni mogoče odla-
šati po prejšnjem odstavku, se štejejo:

1. posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za 
premoženje AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države 
nastala škoda;

2. administrativne storitve, povezane s poslovanjem AIS 
iz 2.a) točke 57. člena tega zakona.

(8) Od prejema odločbe o začasni prepovedi opravljanja 
storitev upravljanja AIS mora skrbnik v imenu in za račun AIS, 
AIS države članice oziroma AIS tretje države zaustaviti vplačila 
in odkup enot sklada.

(9) Od prejema odločbe o začasni prepovedi oprav-
ljanja storitev upravljanja AIS do prenehanja prepovedi iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena, je skrbnik 
upravičen do provizije in drugih nadomestil, ki skladno s 
pravili upravljanja oziroma aktom o ustanovitvi AIS pripadajo 
upravljavcu AIS.

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

(11) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
postopek izdaje odločbe o prepovedi trženja enot AIS, enot AIS 
države članice oziroma enot AIS tretje države.

278. člen
(začasna prepoved opravljanja storitev gospodarjenja  

s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev)
Kadar upravljavec AIS opravlja tudi storitve gospodarjenja 

s finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz pododdelka 
2.4.14. tega zakona, se za začasno prepoved opravljanja teh 
storitev smiselno uporabljajo prvi in tretji odstavek prejšnjega 
člena ter tretji, četrti in peti odstavek 302. člena ZTFI.

6.6.5. Izbris registriranega upravljavca AIS iz registra 
upravljavcev AIS in odvzem statusa upravljavca SIS

279. člen
(izbris registriranega upravljavca AIS iz registra  

upravljavcev AIS)
(1) Če registrirani upravljavec AIS ne ravna v skladu z 

odredbo o odpravi kršitev, ga Agencija po pravnomočnosti 
odredbe izbriše iz registra upravljavcev AIS in ga o tem obvesti.

(2) Po izbrisu iz registra upravljavcev AIS, upravljavec AIS 
ne sme več upravljati AIS.

280. člen
(razlogi za odvzem statusa upravljavca SIS)

(1) Agencija lahko z odločbo odvzame status upravljavca 
SIS, če:

1. upravljavec SIS nima zadostnega osnovnega kapitala 
v skladu s 50. členom tega zakona;

2. je upravljavec SIS za pridobitev statusa navajal nere-
snične podatke;

3. člani višjega vodstva upravljavca SIS nimajo zado-
stnega ugleda ter znanja in izkušenj s področja poslovanja 
upravljavca SIS, tudi glede na naložbene strategije, ki bodo 
uporabljene za posamezen SIS;

4. dejavnosti, ki jih opravlja poleg upravljanja AIS, ne 
izpolnjujejo pogoja iz drugega odstavka 45. člena tega zakona;

5. sedež in poslovodstvo upravljavca SIS nista v Republiki 
Sloveniji;

6. upravljavec SIS ovira opravljanje nadzora nad njegovim 
poslovanjem;

7. upravljavec SIS ni ravnal v skladu z odredbo o odpravi 
kršitev.

(2) Za postopek odvzema statusa iz prejšnjega odstavka 
se smiselno uporabljajo določbe ZTFI o odvzemu dovoljenja.

6.6.6. Odvzem dovoljenja

281. člen
(razlogi za odvzem dovoljenja)

(1) Agencija lahko z odločbo odvzame upravljavcu AIS 
dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AIS, če:

1. upravljavec AIS ponavljajoče krši dolžnost varovanja 
zaupnih podatkov ali prepoved trgovanja na podlagi notranjih 
informacij po določbah zakona, ki ureja trg finančnih instru-
mentov;

2. je upravljavec AIS za pridobitev dovoljenja navajal 
neresnične podatke;

3. upravljavec AIS ne izpolnjuje pogojev, ki jih ta zakon 
in drugi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje 
upravljavca AIS, predpisujejo za izdajo dovoljenja za opravlja-
nje storitev upravljanja AIS;
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4. je Agencija odredila dodatni ukrep iz prvega odstav-
ka 273. člena tega zakona ter nadzorni svet upravljavca AIS 
ni v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, razrešil 
člana uprave upravljavca AIS in imenoval novih oziroma če 
tudi novoimenovani člani uprave upravljavca AIS v dveh 
mesecih od imenovanja niso zagotovili odprave kršitev, ki so 
bile razlog za dodatni ukrep iz prvega odstavka 273. člena 
tega zakona;

5. upravljavec AIS krši odločbo o začasni prepovedi 
opravljanja storitev iz 277. člena oziroma 278. člena tega 
zakona oziroma v roku ne izvrši ukrepov iz odločbe;

6. upravljavec AIS ovira opravljanje nadzora nad njego-
vim poslovanjem;

7. upravljavec AIS ni ravnal v skladu z odredbo o odpravi 
kršitev.

(2) Agencija lahko v primerih od 3. do 7. točke prejšnjega 
odstavka odvzame upravljavcu AIS dovoljenje za opravljanje 
storitev upravljanja samo za določeno vrsto AIS, če kršitve 
izvirajo iz upravljanja te vrste AIS.

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

(4) Od prejema odločbe o odvzemu dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS do pravnomočnosti te odločbe 
mora skrbnik opravljati tiste posle upravljanja AIS, s katerimi 
ni mogoče odlašati.

(5) Za storitve upravljanja AIS, s katerimi ni mogoče 
odlašati po prejšnjem odstavku, se štejejo:

1. posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za 
premoženje AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države 
nastala škoda;

2. administrativne storitve, povezane s poslovanjem AIS, 
iz 2.a) točke 57. člena tega zakona.

(6) Od prejema odločbe o odvzemu dovoljenja za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS mora skrbnik v imenu in za 
račun AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države zau-
staviti vplačila in odkup enot sklada.

(7) Od prejema do pravnomočnosti odločbe o odvzemu 
dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS je skrbnik 
upravičen do provizije in drugih nadomestil, ki skladno s 
pravili upravljanja oziroma ustanovnim aktom AIS pripadajo 
upravljavcu AIS.

(8) Kadar Agencija ugotovi, da obstoja razlog za od-
vzem dovoljenja, lahko namesto odvzema dovoljenja izreče 
upravljavcu AIS opomin, če oceni, da bo glede na okoliščine 
primera tudi z izrekom opomina dosežen namen nadzora.

(9) Izrek dokončne odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje storitev upravljanja AIS objavi Agencije na svoji 
spletni strani.

282. člen
(pogojni odvzem dovoljenja)

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija hkra-
ti izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če upravljavec 
AIS v obdobju, ki ga določi Agencija ter ne sme biti krajši od 
šest mesecev in ne daljši od dveh let od dneva izdaje odločbe 
(preizkusna doba), ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je 
dovoljenje mogoče odvzeti.

(2) Kadar Agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, 
lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če uprav-
ljavec AIS v določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih 
mu je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev 
teh obveznosti določi Agencija v mejah preizkusne dobe.

283. člen
(preklic pogojnega odvzema dovoljenja)

Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovolje-
nje odvzame, če upravljavec AIS v preizkusni dobi stori novo 
kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma 
če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka prejšnjega 
člena.

6.7. Posebne določbe za posamezne vrste nadzora

6.7.1. Nadzor nad poslovanjem upravljavca AIS  
v državi članici

284. člen
(pregled poslovanja upravljavca AIS, ki opravlja storitve 

upravljanja AIS v državi članici)
Agencija lahko zaprosi pristojni organ države članice, v 

kateri upravljavec AIS opravlja storitve upravljanja AIS, da opra-
vi pregled poslovanja upravljavca AIS v tej državi članici, če se 
s tem postopek nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma 
če je to v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti 
oziroma manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji lahko 
Agencija pristojni organ države članice zaprosi, da se lahko 
pooblaščene osebe Agencije udeležijo nadzora, ki ga izvaja 
pristojni organ države članice.

285. člen
(ukrepi nadzora nad upravljavcem AIS, ki opravlja storitve  

v državi članici)
(1) Če upravljavec AIS, ki upravlja AIS države članice ali 

v državi članici trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje 
države neposredno ali prek podružnice:

1. pristojnemu organu države članice gostiteljice uprav-
ljavca AIS ne posreduje informacij, ki jih ta potrebuje za nadzor 
upravljavca AIS glede pravil ravnanja, za nadzor katerih je pri-
stojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS pristojen 
in odgovoren, ali ne odpravi ugotovljenih kršitev,

2. krši predpise glede varnega in skrbnega poslovanja 
upravljavca AIS, določene v tem zakonu, za katerih nadzor ni 
pristojen pristojni organ države članice, pri čemer ima pristojni 
organ države članice dokaze za obstoj navedenih kršitev,

in če pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS 
obvesti o tem Agencijo, Agencija ukrepa v skladu z drugim 
odstavkom tega člena.

(2) Agencija po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka:
1. sprejme ukrepe nadzora po tem zakonu, da upravlja-

vec AIS posreduje potrebne informacije iz 1. točke prejšnjega 
odstavka pristojnemu organu države članice,

2. sprejme ukrepe nadzora po tem zakonu, da upravljavec 
AIS preneha kršiti predpise varnega in skrbnega poslovanja iz 
2. točke prejšnjega odstavka, ali

3. od pristojnega organa tretje države zahteva potrebne 
informacije.

(3) Agencija nemudoma obvesti pristojni organ države 
članice o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi 1. in 2. točke 
prejšnjega odstavka.

(4) Če kljub ukrepom, ki jih Agencija sprejme v skladu z 
drugim odstavkom tega člena, ali zato ker ti ukrepi niso učin-
koviti oziroma jih ni mogoče izreči, upravljavec AIS še vedno 
ne posreduje informacij na podlagi zahteve pristojnega organa 
države članice v skladu s prvim odstavkom tega člena ali še 
vedno krši pravila ravnanja pri opravljanju storitev in upravljanja 
z nasprotji interesov, veljavna v državi članici, in zato pristoj-
ni organ države članice po predhodnem obvestilu Agencije 
sprejme nadzorne ukrepe oziroma ukrepe kaznovalne narave 
za preprečitev oziroma kaznovanje nadaljnjih kršitev oziroma 
upravljavcu AIS prepove opravljanje vseh nadaljnjih storitev v 
državi članici, pa se Agencija z navedenimi nadzornimi ukrepi 
ne strinja, lahko o tem obvesti ESMO.

(5) Če kljub ukrepom Agencije, ali zato ker ti ukrepi niso 
učinkoviti oziroma pravočasni oziroma jih ni mogoče izreči, 
upravljavec AIS še vedno deluje tako, da škodi interesom 
vlagateljev iz države članice gostiteljice, ki so imetniki enot 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, finančni 
stabilnosti ali celovitosti trga v državi članici gostiteljici, in zato 
pristojni organ države članice gostiteljice po predhodnem obve-
stilu Agenciji, sprejme nadzorne ukrepe, da zaščiti vlagatelje v 
navedene sklade, finančno stabilnost in celovitost trga države 
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članice gostiteljice, vključno s tem, da navedenemu upravljavcu 
AIS prepove nadaljnje trženje enot zadevnih skladov v državi 
članici gostiteljici, Agencija pa se z navedenimi nadzornimi 
ukrepi ne strinja, lahko o tem obvesti ESMO.

(6) Določbe drugega in petega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi, če ima Agencija utemeljene razloge, 
da se ne strinja z dovoljenjem, ki ga je referenčna država čla-
nica podelila upravljavcu AIS tretje države.

6.7.2. Nadzor nad poslovanjem upravljavca AIS države 
članice v Republiki Sloveniji

286. člen
(pregled poslovanja upravljavca AIS države članice)
(1) Pristojni organ upravljavca AIS države članice lahko 

Agenciji poda zahtevo za pregled poslovanja upravljavca AIS 
države članice v Republiki Sloveniji. V tem primeru lahko Agen-
cija sama opravi pregled poslovanja upravljavca AIS države 
članice ali omogoči pristojnemu organu upravljavca AIS države 
članice, da ga opravi sam ali skupaj z osebami, ki jih pooblasti 
(npr. revizorji, izvedenci).

(2) Če Agencija omogoči pristojnemu organu upravljavca 
AIS države članice, da sam ali skupaj z osebami, ki jih poobla-
sti, opravi pregled poslovanja upravljavca AIS države članice, 
imajo pristojni organ upravljavca AIS države članice oziroma 
osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kakor Agencija na 
podlagi 262. do 264. člena tega zakona. V navedenem primeru 
celoten pregled poslovanja nadzira Agencija.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je Agen-
cija pristojna opraviti pregled poslovanja upravljavca AIS drža-
ve članice v Republiki Sloveniji zaradi preverjanja, ali spoštuje 
določbe tretjega odstavka 135. člena tega zakona.

287. člen
(ukrepi nadzora nad upravljavcem AIS države članice)

(1) Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Slo-
veniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote 
AIS, AIS države članice ali AIS tretje države:

1. Agenciji ne posreduje informacij, ki jih ta potrebuje 
za nadzor upravljavca AIS države članice, pri čemer zahteva 
Agencije, na podlagi katere je zaprosila za te informacije, ne 
sme biti strožja od zahtev za posredovanje informacij, ki jih 
Agencija naslovi upravljavcu AIS v zvezi z nadzorom nad spo-
štovanjem istih predpisov, ali

2. krši predpise iz pristojnosti Agencije in mu ta z odredbo 
naloži odpravo kršitev,

Agencija o tem nemudoma obvesti pristojni organ upravljavca 
AIS države članice.

(2) Če upravljavec AIS države članice v roku, določenem 
z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prejšnjega odstavka, 
Agencija obvesti o tem pristojni organ države članice sedeža 
upravljavca AIS.

(3) Če upravljavec AIS države članice kljub ukrepom pri-
stojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetim po 
obvestilu iz prejšnjega odstavka, ali zato ker ti ukrepi niso učin-
koviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice 
ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka tega 
člena, lahko Agencija upravljavcu AIS države članice izreče:

1. ukrepe nadzora, ki se po tem zakonu lahko izrečejo 
upravljavcu AIS, ali

2. prepoved upravljanja AIS oziroma drugih storitev v 
Republiki Sloveniji.

(4) Pred izrekom ukrepa iz prejšnjega odstavka Agencija 
obvesti pristojni organ upravljavca AIS države članice.

(5) Če ima Agencija utemeljene razloge za sum, da uprav-
ljavec AIS države članice, krši predpis države članice, sprejet 
zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, za nadzor katerih Agen-
cija ni pristojna, o tem obvesti pristojni organ upravljavca AIS 
države članice, pri čemer lahko po potrebi zahteva dodatne 
informacije od pristojnih organov tretjih držav.

(6) Če upravljavec AIS države članice kljub ukrepom pri-
stojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetim po 
obvestilu iz prejšnjega odstavka, ali zato ker ti ukrepi niso učin-
koviti oziroma pravočasni oziroma jih v matični državi upravljav-
ca AIS države članice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami 
tako, da škodi interesom vlagateljev v AIS, AIS države članice 
oziroma AIS tretje države, finančni stabilnosti in celovitosti 
finančnega trga v Republiki Sloveniji, lahko Agencija temu 
upravljavcu AIS države članice izreče:

1. ukrepe nadzora, ki se po tem zakonu lahko izrečejo 
upravljavcu AIS, z namenom zaščititi vlagatelje v zadevne 
sklade, finančno stabilnost in celovitost finančnega trga v Re-
publiki Sloveniji, ali

2. prepoved trženja enot zadevnih skladov v Republiki 
Sloveniji.

(7) Pred izrekom ukrepa iz prejšnjega odstavka Agencija 
obvesti pristojni organ upravljavca AIS države članice.

6.8. Nadzor nad skrbnikom in drugimi osebami

288. člen
(nadzor nad skrbnikom)

(1) Agencija opravlja nadzor nad skrbnikom iz pododdelka 
2.4.10. tega zakona zaradi preverjanja, ali spoštuje določbe 
tega zakona ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo 
opravljanje skrbniških storitev za AIS.

(2) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se:
1. če je skrbnik investicijsko podjetje, smiselno uporabljajo 

določbe ZTFI, ki se nanašajo na nadzor nad borznoposredni-
škimi družbami;

2. če je skrbnik banka, smiselno uporabljajo določbe ZTFI, 
ki se nanašajo na nadzor nad bankami;

3. če je skrbnik notar, smiselno uporabljajo določbe ZTFI 
in zakona, ki ureja notariat.

(3) Agencija pri opravljanju nadzora iz prvega odstavka 
tega člena nad skrbnikom, ki je banka, sodeluje z Banko Slo-
venije v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo.

289. člen
(nadzor nad drugimi osebami)

Agencija opravlja nadzor nad osebami, ki:
1. upravljajo AIS in niso osebe iz tretjega odstavka 

37. člena tega zakona,
2. opravljajo dejavnost trženja enot AIS, AIS države čla-

nice oziroma AIS tretje države v Republiki Sloveniji v nasprotju 
s 4. poglavjem tega zakona.

290. člen
(odredba o odpravi kršitev)

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, 
da gre za primere iz prejšnjega člena, Agencija izda odredbo 
skladno s 527. členom ZTFI. Zoper odredbo je dopustno vložiti 
ugovor. Za vložitev ugovora in odločanje o ugovoru se uporab-
ljajo 528. do 532. člen ZTFI.

(2) Pred izdajo odredbe iz prejšnjega odstavka lahko 
Agencija pregleda poslovne knjige in drugo dokumentacijo 
osebe ter zbere druge dokaze, potrebne za ugotovitev, ali gre 
za osebe iz prejšnjega člena.

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

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

(1) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne 
ravna po odredbi iz prvega odstavka prejšnjega člena, Agen-
cija izda odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvi-
dacijo te osebe.

(2) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega od-
stavka začne pristojno sodišče na predlog Agencije postopek 
likvidacije.

(3) Če samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, pri katerem se opravlja nad-
zor, ne ravna po odredbi iz prejšnjega člena, Agencija izda 
odločbo, s katero ugotovi, da leta ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje dejavnosti iz tega zakona, in po pravnomočnosti 
odločbe iz prvega odstavka tega člena o tem obvesti Agencijo 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

(4) Za predlog iz drugega odstavka tega člena in odloč-
be sodišča v zvezi s tem predlogom je Agencija oproščena 
plačila sodnih taks.

6.9. Sodelovanje pristojnih organov  
in organov držav članic

292. člen
(sodelovanje pristojnih organov v Republiki Sloveniji)

(1) Agencija in organi Republike Slovenije, ki so pristojni 
za nadzor drugih subjektov, morajo posameznemu pristojne-
mu organu na njegovo zahtevo posredovati vse podatke, ki 
jih potrebuje za izvajanje nadzora.

(2) Pristojni organi iz prejšnjega odstavka se morajo 
obveščati o nepravilnostih ali drugih okoliščinah, ki jih pri 
opravljanju nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve pomembne 
tudi za delo drugih pristojnih organov.

293. člen
(sodelovanje s pristojnimi organi držav članic,  

ESMO in ESRB)
(1) Agencija in pristojni organi držav članic, ESMA in 

ESRB sodelujejo v skladu s tem zakonom, določbami Di-
rektive 2011/61/EU oziroma predpisi držav članic, sprejetimi 
zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, če je to potrebno zaradi 
izvajanja njihovih pristojnosti oziroma pooblastil.

(2) Za uresničitev namena iz prejšnjega odstavka:
1. Agencija drugemu pristojnemu organu države članice 

oziroma ESMI:
a) na njegovo oziroma njeno zahtevo nemudoma po-

sreduje informacije, potrebne za izvajanje njunih pristojnosti 
oziroma pooblastil;

b) na lastno pobudo posreduje informacije oziroma po-
datke, če meni, da so potrebni za izvajanje njihovih pristojno-
sti oziroma pooblastil;

c) posreduje informacijo o sprejetju dodatnega ukrepa iz 
8. točke 275. člena tega zakona;

2. Agencija od drugega pristojnega organa države člani-
ce zahteva posredovanje informacij, potrebnih za izvrševanje 
njenih pristojnosti oziroma pooblastil v skladu z določbami 
tega zakona.

(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko smiselno upo-
rabljajo tudi, če ravnanje, ki ga preiskuje Agencija oziroma 
drug pristojni organ države članice, ne predstavlja kršitve 
predpisov, ki veljajo v državi članici oziroma Republiki Slo-
veniji.

(4) Če ima Agencija utemeljene razloge za sum, da 
upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje 
države, za nadzor nad katerim Agencija ni pristojna, krši ali je 
kršil predpis države članice, sprejet zaradi prenosa Direktive 
2011/61/EU, o teh kršitvah podrobno obvesti ESMO, pristojni 
organ upravljavca AIS države članice in pristojni organ države 
članice gostiteljice tega upravljavca.

(5) Agencija oziroma pristojni organi upravljavca AIS drža-
ve članice, ki so prejeli obvestilo iz prejšnjega odstavka, ustrez-
no ukrepajo ter ESMO in Agencijo oziroma drug pristojni organ 
upravljavca AIS države članice, ki je poslal obvestilo, obvestijo 
o izidu ukrepanja in, če je mogoče, tudi o vmesnih dogodkih.

(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena ne 
izključujeta ali omejujeta pristojnosti in odgovornosti Agencije 
za nadzor po drugih določbah tega zakona.

(7) Agencija posreduje pristojnim organom držav članic 
gostiteljic upravljavca AIS oziroma pristojnim organom držav 
članic gostiteljic upravljavca AIS tretje države, za katerega je 
Republika Slovenija referenčna država, kopijo sporazumov 
o sodelovanju iz 4. točke prvega odstavka 145. člena tega 
zakona, 1. točke tretjega odstavka 210. člena tega zakona in 
1. točke tretjega odstavka 228. člena tega zakona.

(8) Agencija v skladu s postopki, ki jih določi ESMA v 
zvezi z izmenjavo podatkov med pristojnimi organi v skladu 
z Direktivo 2011/61/EU, posreduje pristojnim organom držav 
članic gostiteljic upravljavca AIS oziroma pristojnim organom 
držav članic gostiteljic upravljavca AIS tretje države informaci-
je, ki jih je na podlagi sporazumov o sodelovanju oziroma na 
podlagi 287. člena tega zakona prejela od pristojnih organov 
tretjih držav.

(9) Če Agencija meni, da sporazum o sodelovanju, skle-
njen zaradi izvajanja Direktive 2011/61/EU glede sodelovanja 
med pristojnimi organi držav članic in tretjih držav, ki ga je 
prejela od pristojnega organa upravljavca AIS države članice 
ali pristojnega organa referenčne države upravljavca AIS tretje 
države, ni v skladu z veljavnimi regulativnimi tehničnimi stan-
dardi, ki jih sprejme Evropska komisija, ga lahko predloži ESMI.

(10) Agencija lahko v primeru spora glede ocene, delova-
nja ali opustitve enega izmed pristojnih organov držav članic 
na področju, po katerem je na podlagi predpisa države članice, 
sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, zahtevano 
sodelovanje oziroma usklajevanje med pristojnimi organi več 
držav članic, predloži zadevo ESMI.

(11) Če Agencija ugotovi, da upravljavec AIS tretje dr-
žave, za katerega je Republika Slovenija referenčna država, 
krši določbe tega zakona in druge predpise, ki urejajo njegovo 
poslovanje, o tem takoj, ko je mogoče, obvesti ESMO.

(12) Agencija kot pristojni organ nad upravljavcem AIS 
tretje države, za katerega je Republika Slovenija referenčna 
država, lahko pozove ESMO, da ponovno preuči svojo odloči-
tev, sprejeto na podlagi določb četrtega do devetega odstavka 
47. člena Direktive 2011/61/EU, pri čemer v zvezi z navedenim 
uporabi postopek iz drugega pododstavka prvega odstavka 
44. člena Uredbe 1095/2010/EU.

294. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)
(1) Če je zaradi nadzora nad spoštovanjem predpisa dr-

žave članice, sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, 
treba opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali druga 
preiskovalna dejanja v državi članici, Agencija lahko zahteva, 
da ta dejanja opravi pristojni organ te države članice.

(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji pristojni organ drža-
ve članice omogoči, da zaposleni Agencije spremlja zaposlene 
tega pristojnega organa pri opravljanju dejanj iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Agencija lahko na zahtevo pristojnega organa države 
članice sama opravi pregled poslovanja posamezne osebe ali 
druga preiskovalna dejanja, če jih je treba opraviti v Republiki 
Sloveniji, ali pa omogoči pristojnemu organu države članice, 
da sam opravi pregled poslovanja oziroma druga preiskovalna 
dejanja.

(4) Agencija lahko na zahtevo pristojnega organa države 
članice omogoči, da njegovi zaposleni spremljajo zaposlene 
Agencije pri opravljanju dejanj iz prejšnjega odstavka.

(5) Posamezna dejanja pri pregledu poslovanja posa-
mezne osebe v skladu določbami tega člena lahko na podlagi 
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pooblastila pristojnega organa opravi tudi revizor, izvedenec 
oziroma drug strokovnjak.

295. člen
(zavrnitev zahteve za sodelovanje)

(1) Agencija zavrne zahtevo pristojnega organa države 
članice za predložitev informacij oziroma za opravljanje pre-
iskovalnih dejanj oziroma za pregled poslovanja v Republiki 
Sloveniji, če:

1. bi izročitev informacij, preiskovalna dejanja oziroma 
pregled poslovanja v Republiki Sloveniji, ki so predmet zahte-
ve, lahko negativno vplivali na suverenost, varnost ali javni red 
Republike Slovenije;

2. je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti 
istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva za 
preiskovalna dejanja;

3. je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista 
dejanja, na katera se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja, 
že izdana pravnomočna odločba Agencije ali pravnomočna 
sodna odločba.

(2) Agencija obvesti pristojni organ države članice o zavr-
nitvi zahteve za predložitev informacij oziroma za opravljanje 
preiskovalnih dejanj po prejšnjem odstavku in mu sporoči raz-
loge za tako zavrnitev.

296. člen
(poročanje ESMI o sprejetih ukrepih nadzora  

in izrečenih prekrških)
Za namen iz tretjega odstavka 48. člena Direktive 

2011/61/EU Agencija pošlje ESMI poročilo o sprejetih ukrepih 
nadzora in izrečenih prekrških zaradi kršitve določb tega za-
kona in drugih prepisov, ki urejajo poslovanje upravljavca AIS.

6.10. Zbiranje in obdelava informacij

297. člen
(zbiranje in obdelava informacij)

(1) Agencija je pristojna zbirati in obdelovati informacije o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih 
nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.

(2) Za informacije iz prejšnjega odstavka se štejejo in-
formacije o:

1. dovoljenjih za opravljanje storitev upravljanja AIS in 
drugih dovoljenjih, ki jih je izdala Agencija na podlagi tega 
zakona;

2. članih uprave in nadzornega sveta upravljavca AIS, 
njihovi organizaciji in delovanju njihovih služb notranje revizije;

3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev 
upravljanja AIS s strani upravljavca AIS v državah članicah 
in podružnicah oziroma neposrednem opravljanju dejavnosti 
upravljavca AIS države članice v Republiki Sloveniji;

4. podružnicah upravljavca AIS v tretjih državah;
5. finančnem položaju in poslovanju upravljavca AIS in 

drugih oseb, nad katerimi je pristojna opravljati nadzor;
6. imetnikih kvalificiranih deležev;
7. ukrepih nadzora, ki jih je izrekla Agencija na podlagi 

tega zakona;
8. informacijah, ki jih je pridobila v okviru izmenjave infor-

macij od drugih nadzornih organov Republike Slovenije, držav 
članic oziroma tretjih držav;

9. drugih podobnih podatkih, ki so neločljivo povezani s 
prej pridobljenimi podatki in so nujno potrebni za izvrševanje 
nadzornih nalog in pristojnosti Agencije tem zakonu.

(3) Za pridobivanje informacij iz registrov in evidenc, ki jih 
upravljajo sodišča ali drugi državni organi, je Agencija oprošče-
na plačila sodnih in upravnih taks.

298. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)

(1) Agencija oziroma člani sveta Agencije, direktor Agen-
cije, zaposleni pri Agenciji, revizorji in drugi strokovnjaki kot 

zaupne varujejo vse informacije, ki so jih pridobili pri oprav-
ljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog 
za Agencijo po tem zakonu, razen informacij, ki so po zakonu 
javno dostopne. S prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogod-
benega razmerja dolžnost varovanja informacij iz prejšnjega 
stavka ne preneha.

(2) Zaupnih informacij iz prejšnjega odstavka ne smejo 
razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu razen v pri-
merih, določenih z zakonom.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko Agen-
cija javno objavi:

1. podatke o izdanih dovoljenjih in soglasjih, ki jih je 
pristojna zbirati in obdelovati po tem ali drugem zakonu, če 
presodi, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev na trgu 
finančnih instrumentov;

2. odločbe oziroma povzetke odločb o ukrepih nadzo-
ra, izrečenih v skladu z določbami tega zakona, razen če bi 
taka objava resno ogrozila finančne trge, škodovala interesom 
vlagateljev ali povzročila nesorazmerno škodo strankam po-
stopka.

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za 
informacije, ki jih Agencija oziroma osebe iz prvega odstavka 
tega člena pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi 
pristojnimi organi držav članic, ESMO, EBO, EIOPO in ESRB.

(5) Za zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena 
se štejejo tudi osebni podatki, ki jih Agencija pridobi v zvezi z iz-
vajanjem svojih pristojnosti v skladu z določbami tega zakona. 
Osebni podatki, ki jih Agencija pridobi od drugega pristojnega 
organa države članice, se lahko hranijo največ pet let.

299. člen
(osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi 
članici, ki jim je dovoljeno razkriti zaupne informacije)
(1) Zaupne informacije po tem zakonu sme Agencija po-

sredovati le naslednjim osebam Republike Slovenije ali države 
članice:

1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorova-
nih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristoj-
nosti;

2. ESMI, EBI ali EIOPI za izvrševanje njihovih pristojnosti;
3. ESRB za izvrševanje njegove pristojnosti;
4. sodišču, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidaci-

je ali stečaja upravljavca AIS ali v drugem podobnem postopku;
5. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje 

v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti;
6. pritožbenemu organu ali sodišču, ki v zvezi s konkretno 

informacijo vodi postopek na področju dostopa do informacij 
javnega značaja.

(2) Oseba, ki ji Agencija razkrije zaupne informacije v 
skladu s prejšnjim odstavkom, jih sme uporabiti samo za iz-
vajanje svojih pristojnosti nadzora oziroma nalog iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in zanjo velja obveznost varovanja 
zaupnih informacij iz prejšnjega člena, kadar pa gre za upora-
bo v sodnih postopkih, pa v skladu z zakoni, ki urejajo sodne 
postopke ali v skladu z odločitvijo sodišča.

(3) Če je Agencija zaupne informacije pridobila od pristoj-
nega organa države članice oziroma mednarodne organizacije, 
jih sme razkriti samo s soglasjem pristojnega organa te države 
članice oziroma mednarodne organizacije, razen če jih razkrije 
organom iz 4. točke in 5. točke prvega odstavka tega člena.

300. člen
(izmenjava informacij v zvezi z morebitnimi sistemskimi 

posledicami dejavnosti upravljavcev AIS)
(1) Agencija posreduje pristojnim organom držav članic, 

ESMI in ESRB informacije o delovanju posameznega uprav-
ljavca oziroma več upravljavcev AIS oziroma upravljavca AIS 
države članice oziroma več upravljavcev AIS države članice, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivale na stabilnost sistemsko pomembnih 
finančnih institucij oziroma na pravilno delovanje trgov, na kate-
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rih poslujejo ti upravljavci. Agencija posreduje navedene infor-
macije tako, kot je določeno v 116. členu Uredbe 231/2013/EU.

(2) Agencija posreduje podatke v zvezi z delovanjem 
upravljavcev AIS, za nadzor katerih je pristojna, ESMI in ESRB 
v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/EU.

301. člen
(pristojni organi tretje države, ki jim je dovoljeno razkriti 

zaupne informacije)
(1) Agencija lahko na obrazloženo zahtevo posreduje 

pristojnim organom tretjih držav, za vsak primer posebej, samo 
tiste zaupne informacije oziroma analizo podatkov, ki jih pristoj-
ni organ tretje države potrebuje za namene, določene v tem 
zakonu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da pristojni organ tretje države zaupne informacije ozi-
roma podatke potrebuje za namen iz tega zakona,

2. Agencija je s pristojnim organom tretje države sklenila 
pisni dogovor o sodelovanju, s katerim je dogovorjeno med-
sebojno sodelovanje, posvetovanje in medsebojna izmenjava 
zaupnih informacij med njima zaradi nadzora oziroma ukrepov 
nadzora v skladu s tem zakonom, in:

a) pisni dogovor o sodelovanju ima vsebino, kot jo dolo-
čajo 113. do 115. člen Uredbe 231/2013 EU,

b) pisni dogovor o sodelovanju vsebuje določbo, da pri-
stojni organ tretje države oziroma tretja država ne sme po-
sredovati podatkov, ki jih je pridobila na podlagi tega člena 
drugemu pristojnemu organu tretje države oziroma drugi tretji 
državi, brez izrecnega pisnega soglasja Agencije, in

3. pristojni organ tretje države uporablja pravila o ob-
veznosti varovanja zaupnih informacij, ki ustrezajo vsebini, 
določeni v prejšnjem členu.

(2) Agencija lahko informacije oziroma podatke, ki jih je 
prejela od nadzornega organa države članice, posreduje pri-
stojnemu organu tretje države le, če ima pisno soglasje pristoj-
nega organa države članice o njihovem posredovanju, in samo 
za namen, s katerim je soglašal pristojni organ države članice.

(3) Če je Agencija pridobila zaupne informacije od pristoj-
nega organa tretje države, jih sme razkriti samo z njegovim 
soglasjem, razen če jih razkrije organom iz 4. točke in 5. točke 
prvega odstavka 299. člena tega zakona.

7. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE  
V POSAMIČNIH ZADEVAH

302. člen
(uporaba določb o postopku)

(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je 
pristojna po tem zakonu, po postopku, določenem v 14. po-
glavju ZTFI, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka 
določa drugače.

(2) Če v šestih mesecih od vložitve popolne zahteve za 
izdajo dovoljenja oziroma soglasja po tem zakonu Agencija o 
navedeni zahtevi ne odloči, ima vlagatelj te zahteve pravico 
vložiti zahtevo za sodno varstvo na pristojno sodišče.

(3) Zoper odločbo o ugovoru zoper odredbo iz 279. člena 
tega zakona je dopustno vložiti zahtevo za sodno varstvo.

303. člen
(posredovanje podatkov in dokumentov Agenciji)

Za posredovanje podatkov in dokumentov Agenciji po tem 
zakonu se uporablja 520.a člen ZTFI.

8. KAZENSKE DOLOČBE

304. člen
(prekrškovni organ)

Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe 
po tem zakonu, Uredbi 345/2013/EU in Uredbi 346/2013/EU, 
je Agencija.

305. člen
(zastaranje)

Postopek o prekršku za prekrške iz tretjega odstavka 
308., tretjega odstavka 309., tretjega odstavka 310., tretjega 
odstavka 311., tretjega odstavka 312., petega odstavka 313., 
tretjega odstavka 314. in tretjega odstavka 315. člena tega 
zakona ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil 
prekršek storjen.

306. člen
(postopek Agencije o prekršku)

(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblašče-
na 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 način za pode-
litev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno 
uradno osebo Agencije iz prejšnjega odstavka.

307. člen
(višina glob)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

308. člen
(kršitve upravljavca AIS)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravljavec AIS, če:

1. pri Agenciji v predpisanem roku ne vloži zahteve za 
vpis v register upravljavcev AIS (prvi odstavek 40. člena tega 
zakona);

2. registrirani upravljavec AIS ne obvešča Agencije oziro-
ma ji ne poroča v skladu s 42. členom tega zakona;

3. opravlja storitve iz prvega odstavka 55. člena tega 
zakona brez predhodno pridobljenega dovoljenja Agencije iz 
tretjega odstavka 55. člena tega zakona;

4. v nasprotju s 3. točko prvega odstavka 59. člena tega 
zakona predhodno ne pridobi soglasja Agencije za prenos 
opravljanja storitev upravljanja premoženja AIS na drugo ose-
bo;

5. ne vzpostavi ustreznega sistema in funkcije upravljanja 
s tveganji v skladu s 70. členom tega zakona;

6. upravljavec AIS za vsak AIS, AIS države članice ozi-
roma AIS tretje države, ki ga upravlja, ne vzpostavi oziroma 
uresničuje ustreznih postopkov za pravilno in neodvisno vre-
dnotenje sredstev in obveznosti ter za izračun čiste vrednosti 
sredstev v skladu s 75. in 84. členom tega zakona;

7. v zvezi z vsakim AIS oziroma AIS države članice, ki ga 
upravlja, in z vsakim AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države, ki ga trži v državah članicah, ne razpolaga z letnim 
poročilom, sestavljenim po drugem odstavku 95. člena tega 
zakona, oziroma če letno poročilo ni na razpolago Agenciji, 
pristojnim organom AIS države članice in vlagateljem (prvi in 
tretji odstavek 95. člen tega zakona);

8. v predpisanem roku iz 104. člena tega zakona ne ob-
vesti Agencije o deležu glasovalnih pravic v nejavni družbi, ko 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države doseže ali 
preseže posamezen prag pomembnega deleža v nejavni družbi 
(drugi odstavek 102. člena tega zakona);

9. sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 
101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo ter v 24 me-
secih po začetku obvladovanja nejavne družbe, krši določbe 
110. člena tega zakona;

10. premoženja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države, ki ga upravlja, ne da v hrambo skrbniku (prvi odstavek 
111. člena tega zakona);

11. skrbniške storitve iz 115. člena tega zakona za AIS, 
ki ga upravlja, opravlja oseba, ki ni oseba iz 112. člena tega 
zakona;
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12. začne upravljati AIS države članice pred dnem pre-
jema obvestila Agencije iz tretjega odstavka 156. člena tega 
zakona;

13. upravlja AIS tretje države, ki se ne trži v Republiki 
Sloveniji oziroma državi članici, v nasprotju s prvim odstavkom 
162. člena tega zakona;

14. pred začetkom opravljanja storitev gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena 
tega zakona ne pridobi dovoljenja Agencije za opravljanje teh 
storitev (prvi odstavek 166. člena tega zakona);

15. pred začetkom opravljanja pomožnih storitev iz 2. toč-
ke prvega odstavka 163. člena tega zakona ne pridobi do-
voljenja Agencije za opravljanje teh storitev (prvi odstavek 
168. člena tega zakona);

16. trži enote AIS, AIS države članice in AIS tretje države 
v Republiki Sloveniji v nasprotju z 199. členom tega zakona;

17. začne tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države pred prejemom potrditve priglasitve trženja (tretji 
odstavek 203., peti odstavek 207., tretji odstavek 211. in šesti 
odstavek 215. člena tega zakona).

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

309. člen
(kršitve upravljavca AIS države članice)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravljavec AIS države članice, če:

1. upravlja AIS oziroma opravlja storitve gospodarjenja 
s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega 
odstavka 163. člena tega zakona v nasprotju z določbami 
135. člena tega zakona;

2. začne neposredno upravljati AIS v Republiki Sloveniji 
ali ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji in začne upravljati 
AIS prek te podružnice pred prejemom obvestila pristojnega 
organa matične države članice iz 136. člena tega zakona;

3. trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države v nasprotju z določbami 217. oziroma 218. člena tega 
zakona;

4. začne tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države pred prejemom obvestila pristojnega organa ma-
tične države članice iz 217. oziroma 218. člena tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

310. člen
(kršitve upravljavca AIS tretje države)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravljavec AIS tretje države, če:

1. njegovo poslovanje ni skladno z drugim odstavkom 
137. člena tega zakona;

2. v Republiki Sloveniji upravlja AIS oziroma trži enote 
AIS, AIS države članice oziroma tretje države, ne da bi pridobil 
dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, ali 
ne da bi v drugi referenčni državi pridobil dovoljenje za upra-
vljanje AIS (137.,141. in 152. člen tega zakona);

3. v referenčni državi ne imenuje pravnega zastopnika 
(138. člen tega zakona);

4. začne neposredno upravljati AIS v Republiki Sloveniji 
ali ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji in začne upravljati 
AIS prek te podružnice pred prejemom obvestila pristojnega 
organa referenčne države iz 152. člena tega zakona;

5. začne upravljati AIS države članice pred dnem prejema 
obvestila Agencije iz tretjega odstavka 160. člena tega zakona;

6. trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države v nasprotju z 219., 223., 227. oziroma 231. členom 
tega zakona;

7. začne tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma 
AIS tretje države pred prejemom potrditve priglasitve (tretji 
odstavek 221. člen, peti odstavek 225. člena, tretji odstavek 
229. člena oziroma šesti odstavek 233. člena tega zakona);

8. trži enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje 
države v nasprotju z 235. in 236. členom tega zakona (prvi in 
tretji odstavek 235. člena ter prvi in tretji odstavek 236. člena 
tega zakona);

9. začne tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države pred prejemom obvestila pristojnega organa iz 
referenčne države iz drugega odstavka 235. člena oziroma 
drugega odstavka 236. člena tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

311. člen
(kršitve upravljavca SIS)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravljavec SIS, če:

1. opravlja storitve v nasprotju s 45. členom tega zakona;
2. v nasprotju z določbami 51. člena tega zakona po-

oblasti drugo osebo, da v njegovem imenu in za njegov ra-
čun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki v skladu z 
57. členom tega zakona spadajo med storitve upravljanja AIS;

3. ne organizira svojega poslovanja v skladu s pravili 
poslovanja iz 52. člena tega zakona;

4. naložba SIS preseže 30 odstotkov čiste vrednosti sred-
stev SIS in ne gre za dovoljen odstop iz tretjega odstavka 
187. člena tega zakona (drugi odstavek 187. člena tega za-
kona);

5. za SIS, ki ga upravlja, ne razpolaga z letnim poročilom 
(194. člen tega zakona).

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

312. člen
(kršitve skrbnika)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje skrbnik, če:

1. opravlja skrbniške storitve v nasprotju s 115. členom 
tega zakona;

2. sklene posel oziroma naložbo, na katero se nanaša 
prepoved iz 121. člena tega zakona;
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3. naloge iz 117. člena tega zakona prenese na drugo 
osebo v nasprotju z določbami 123. člena tega zakona;

4. Agenciji na njeno zahtevo ne posreduje poročil in 
informacij v skladu s 125. členom tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z glo-
bo od 2.500 do 12.000 eurov.

313. člen
(kršitve drugih oseb)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če:

1. upravlja AIS, a ni vpisana v registru upravljavcev AIS 
(39. člen tega zakona);

2. v Republiki Sloveniji opravlja storitve upravljanja AIS, 
a ni oseba iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona;

3. upravlja SIS, a ni oseba iz prvega odstavka 
178. člena tega zakona;

4. za AIS opravlja storitve iz 2. točke 57. člena tega za-
kona in za opravljanje teh storitev nima dovoljenja Agencije 
(prvi odstavek 237. člena tega zakona);

5. upravlja kvalificirani sklad tveganega kapitala, a ne 
izpolnjuje pogojev iz poglavja II Uredbe 345/2013/EU;

6. upravlja kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, 
a ne izpolnjuje pogojev iz poglavja II Uredbe 346/2013/EU.

(2) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se za prekršek 
kaznuje samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaz-
nuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podje-
tnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 
370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

314. člen
(kršitve upravitelja evropskega sklada tveganega kapitala)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravitelj evropskega sklada tveganega kapitala, če:

1. uporablja oznako »EuVECA« v nasprotju s 4. členom 
Uredbe 345/2013/EU;

2. ne izpolnjuje obveznosti, ki se uporabljajo za sestavo 
portfelja kvalificiranega evropskega sklada tveganega kapi-
tala, ki ga upravlja (5. člen Uredbe 345/2013/EU);

3. trži enote in deleže kvalificiranega sklada tveganega 
kapitala v nasprotju s 6. členom Uredbe 345/2013/EU;

4. pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti ne ravna 
pošteno, pravično ali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
(točka (a) 7. člena Uredbe 345/2013/EU);

5. ne uporablja ustrezne politike in postopkov za 
preprečevanje prestopkov (točka (b) 7. člena Uredbe 
345/2013/EU);

6. je pridobil registracijo z napačno navedbo ali na 
kakršen koli drug nepravilen način ali če uporablja oznako 

»EuVECA«, čeprav ni registriran v skladu s 14. členom 
Uredbe 345/2013/EU;

7. uporablja oznako »EuVECA« za trženje skladov, ki 
niso ustanovljeni v skladu s podtočko (iii) točke (b) 3. člena 
Uredbe 345/2013/EU;

8. Agenciji dvakrat zapored ne predloži revidiranega 
letnega poročila za vsak evropski sklad tveganega kapitala, 
ki ga upravlja, v skladu z 12. členom Uredbe 345/2013/EU;

9. najmanj dvakrat v treh letih ne obvesti vlagateljev 
evropskega sklada tveganega kapitala v skladu s 13. členom 
Uredbe 345/2013/EU.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

315. člen
(kršitve upravitelja evropskega sklada za socialno 

podjetništvo)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaz-

nuje upravitelj evropskega sklada za socialno podjetništvo, če:
1. uporablja oznako »EuSEF« v nasprotju s 4. členom 

Uredbe 346/2013/EU;
2. ne izpolnjuje obveznosti, ki se uporabljajo za sestavo 

portfelja kvalificiranega evropskega sklada za socialno podje-
tništvo, ki ga upravlja (5. člen Uredbe 346/2013/EU);

3. trži enote in deleže kvalificiranega sklada za socialno 
podjetništvo v nasprotju s 6. členom Uredbe 346/2013/EU;

4. pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti ne ravna po-
šteno, pravično ali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka (točke 
(a) 7. člena Uredbe 346/2013/EU);

5. ne uporablja ustrezne politike in postopkov za prepre-
čevanje prestopkov (točke (b) 7. člena Uredbe 346/2013/EU);

6. je pridobil registracijo z napačno navedbo ali na ka-
kršen koli drug nepravilen način ali če uporablja oznako 
»EuSEF«, čeprav ni registriran v skladu s 15. členom Uredbe 
346/2013/EU;

7. uporablja oznako »EuSEF« za trženje skladov, ki niso 
ustanovljeni v skladu s podtočko (iii) točke (b) prvega odstav-
ka 3. člena Uredbe 346/2013/EU;

8. Agenciji dvakrat zapored ne predloži revidiranega le-
tnega poročila za vsak evropski sklad za socialno podjetništvo, 
ki ga upravlja, v skladu s 13. členom Uredbe 346/2013/EU;

9. najmanj dvakrat v treh letih ne obvesti vlagateljev 
evropskega sklada tveganega kapitala v skladu s 14. členom 
Uredbe 346/2013/EU.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, 
se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 12.000 eurov.

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

316. člen
(uskladitev AIS oziroma upravljavca AIS države članice)

(1) Upravljavec AIS, ki na dan uveljavitve tega zakona ne 
izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 38. člena tega zakona 
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in ne namerava prostovoljno vložiti zahteve za pridobitev do-
voljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, mora v roku 
dveh mesecev od uveljavitve tega zakona vložiti zahtevo za 
vpis v register upravljavcev AIS v skladu s 40. členom tega 
zakona.

(2) Upravljavec AIS, ki na dan uveljavitve tega zakona 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 38. člena tega zako-
na, mora v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona 
vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja AIS iz 126. člena tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec 
AIS, ki na dan uveljavitve tega zakona upravlja AIS zaprtega 
tipa in po uveljavitvi tega zakona sredstev AIS ne nalaga 
v nove naložbe, še naprej upravlja AIS ne da bi pridobili 
dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko uprav-
ljavec AIS, ki na dan uveljavitve tega zakona upravlja AIS 
zaprtega tipa, pri katerem se je rok za vplačilo enot AIS 
iztekel pred uveljavitvijo tega zakona in, ki preneha obsta-
jati najkasneje v treh letih od uveljavitve tega zakona, ni 
potrebno pridobiti dovoljenja Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja AIS, pri svojem poslovanju pa mora upoštevati 
95. in 96. člena tega zakona in kadar je to ustrezno, določbe 
členov 98. do 104.,106., 107., 109. in 110. tega zakona.

(5) Za trženje enot AIS države članice v Republiki 
Sloveniji, za katere na podlagi prospekta, pripravljenega in 
objavljenega v skladu ZTFI ali predpisom države članice, 
sprejetim zaradi prenosa Direktive 2003/71/ES, teče javna 
ponudba pred uveljavitvijo tega zakona, se določbe 135., 
136., 201. do 204. in 217. člena tega zakona v času veljav-
nosti navedenega prospekta ne uporabljajo.

(6) Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opra-
vljanje storitev upravljanja AIS, ki upravlja AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki ni predmet nadzora 
Agencije ali drugega pristojnega organa, ima lahko do 22. 7. 
2017 za skrbnika banko ustanovljeno v tretji državi, pri če-
mer mora ta izpolnjevati vse pogoje iz pododdelka 2.4.10. 
tega zakona razen tega, da je ustanovljena v isti državi kot 
AIS, AIS države členice oziroma AIS tretje države.

317. člen
(poročanje ESMI)

(1) Agencija od uveljavitve tega zakona do izdaje mne-
nja ESME iz točke a prvega odstavka 67. člena Direktive 
2011/61/EU vsako četrtletje poroča ESMI:

1. informacije v zvezi z upravljanjem AIS države članice 
s strani upravljavca AIS in trženjem enot AIS, AIS države 
članice in AIS tretje države v državi članici strani upravljavca 
AIS ter

2. informacije v zvezi z upravljanjem AIS v Republiki 
Sloveniji s strani upravljavca AIS države članice in trženjem 
enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države v Republiki 
Sloveniji s strani upravljavca AIS države članice.

(2) Agencija od uveljavitve delegiranega akta, ki ga 
sprejme Komisija EU na podlagi šestega odstavka 67. člena 
Direktive 2011/61/EU, do izdaje mnenja ESME iz točke a 
prvega odstavka 68. člena Direktive 2011/61/EU vsako če-
trtletje poroča ESMI:

1. informacije o trženju AIS tretje države s strani uprav-
ljavca AIS v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici ali 
upravljavca AIS države članice v Republiki Sloveniji ter

2. o upravljanju AIS v Republiki Sloveniji s strani uprav-
ljavca AIS tretje države oziroma trženju enot AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države s strani upravljavca AIS 
tretje države z vsebino, ki jo določi Komisija EU v dele-
giranem aktu, ki ga sprejme na podlagi petega odstavka 
68. člena Direktive 2011/61/EU.

318. člen
(izdaja splošnih aktov)

Agencija v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona 
izda splošne akte, potrebne za izvajanje tega zakona.

319. člen
(začetek uporabe določb zakona)

(1) Pododdelki 2.4.11.3., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.6., 4.2.7., 
4.2.8., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.11. in 4.2.12. in osmi odstavek 
293. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem, ki ga 
določi Komisija EU v delegiranem aktu, ki ga sprejme na pod-
lagi šestega odstavka 67. člena Direktive 2011/61/EU.

(2) Do začetka uporabe pododdelkov iz prejšnjega člena:
1. upravljavec AIS tretje države v Republiki Sloveniji ne 

sme upravljati AIS ali tržiti enote AIS, AIS države članice oziro-
ma AIS tretje države, in

2. v Republiki Sloveniji ni dovoljeno tržiti enot AIS tretje 
države.

320. člen
(uveljavitev zakona)

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

Št. 41203/151/18
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EPA 362VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1327. Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu 
(ZKme-1C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o kmetijstvu (ZKme-1C)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu 
(ZKme1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 24. aprila 2015.

Št. 003023/20158
Ljubljana, dne 4. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSTVU  

(ZKme-1C)

1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 

90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) se v 181. členu besedilo »se-
dem let od uveljavitve tega zakona« nadomesti z besedilom 
»do 31. decembra 2017«.
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KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 322-01/15-9/11
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EPA 381VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1328. Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
uslužbence (ZKDPZJU-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona  

o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
(ZKDPZJUA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 24. aprila 2015.

Št. 003-02-3/2015-9
Ljubljana, dne 4. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O KOLEKTIVNEM 
DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 

ZA JAVNE USLUŽBENCE (ZKDPZJU-A)

1. člen
V Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zava-

rovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) se v 
2. členu besedilo »zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ1 – Uradni list RS, št. 26/03 
– UPB1, 110/02 – ZISDU1 in 63/03 – ZIPRS0304)« nadomesti 
z besedilom »zakon, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.

2. člen
V 3. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se 

glasi: »Pravice in obveznosti delodajalca, določene v zakonu, 
ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, in tem zakonu, 
uresničujejo:«.

3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec zaprtega vzajemnega pokojninskega 

sklada, ustanovljenega po tem zakonu, lahko posle uprav-

ljanja premoženja pokojninskega sklada s pogodbo prenese 
tudi na:

– zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje po-
slov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo;

– banko, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov uprav-
ljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja bančništvo;

– pokojninsko družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje 
poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja 
dodatno pokojninsko zavarovanje.«.

4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(oblikovanje zaprtega pokojninskega sklada)

(1) V imenu Republike Slovenije kot delodajalke Vlada 
Republike Slovenije v skladu s tem zakonom ustanovi en 
zaprt vzajemni pokojninski sklad.

(2) Skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko za-
varovanje, se lahko pokojninski sklad iz prejšnjega odstavka 
preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo 
izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.«.

5. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »297. členom 

ZPIZ1« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja dodatno 
pokojninsko zavarovanje«.

V tretjem odstavku se kratica »ZPIZ1« nadomesti z 
besedilom »zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zava-
rovanje«.

6. člen
V 7. členu se kratica »ZPIZ1« nadomesti z besedilom 

»zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje,«.

7. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Premije se obračunavajo in vplačujejo mesečno 

hkrati z izplačilom plač.«.

8. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo »ZPIZ1,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni uslužbenci so poleg davčne olajšave na 

premijo, določeno v prejšnjem odstavku, upravičeni še do 
davčne olajšave na premije po zakonu, ki ureja dodatno 
pokojninsko zavarovanje, pod pogoji in v višini, določeni z 
zakonom, ki ureja dohodnino.«.

V tretjem odstavku se v prvem in drugem stavku črta 
besedilo »ZPIZ1 in«, beseda »dobička« pa se nadomesti z 
besedo »dohodkov«.

Četrti odstavek se črta.

9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 17201/156/13
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EPA 390VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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MINISTRSTVA
1329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o dostavi podatkov za odmero 
dohodnine

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – 
ZFU, 40/14 – ZINB in 90/14) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o dostavi podatkov za odmero dohodnine

1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine 

(Uradni list RS, št. 100/13) se v Prilogi, v točki 2.6.1 Splo-
šni opis podatkov, v prvem odstavku drugi stavek spremeni 
tako, da se glasi: »Navedeno velja za dohodke iz osebnega 
dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno in za vse ostale vrste dohodkov, ki se 
vštevajo v letno davčno osnovo zavezanca, ki so bili izplačani 
posameznim fizičnim osebam v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 
davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki.«.

V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Obveznost posredovanja podatkov pod oznako vrste 
dohodka 6600 se nanaša na osebo, zavezano za dajanje po-

datkov, ki za tuj račun prejme dohodek, od katerega se v skladu 
z zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom o dohodnini 
izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (oziroma bi 
se izračunaval, odtegoval in plačeval, če bi dohodek izplačala 
oseba, ki je plačnik davka), če oseba, ki jo dohodek bremeni, 
ni plačnik davka v skladu z določbami od 1. do 5. točke prvega 
odstavka 58. člena ZDavP2.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»Obveznost posredovanja podatkov pod oznako vrste 
dohodka 6601 se nanaša na osebo, ki se v skladu z 58. členom 
ZDavP2 šteje za plačnika davka, vendar na podlagi tretjega 
odstavka 285. člena ZDavP2 ni dolžna izračunati, odtegni-
ti in plačati akontacije dohodnine od dohodka od osebnega 
dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno.«.

V točki 2.6.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o 
dohodkih, se v tabeli, pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis 
polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Oznaka vrste dohodka:
– 6600: Dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo, od 

katerega se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napo-
vedi zavezanca

– 6601: Dohodek od osebnega dopolnilnega dela, izpla-
čan pri osebi, ki se šteje za plačnika davka«.

V točki 2.6.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o do-
hodkih, se v tabeli, pod zaporedno številki 7, v stolpcu Opis 
polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Prazno«.
Točka 2.6.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti, se 

spremeni tako, da se glasi:

»2.6.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti

Oznaka vrste 
dohodka

Vrsta dohodka Dohodek Prispevki 
za socialno 

varnost

Normirani 
stroški

6600
Dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo,  
od katerega se akontacija dohodnine izračuna  
na podlagi napovedi zavezanca

X Y Y

6601 Dohodek od osebnega dopolnilnega dela, izplačan 
pri osebi, ki se šteje za plačnika davka X

Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen.
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima 

vrednost 0.«.
V točki 2.6.2.4 Pojasnilo, se na koncu drugega stavka 

pred piko doda besedilo »ter o dohodkih od osebnega dopol-
nilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zapo-
slovanja na črno«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Pod oznako 6601 se vpišejo podatki o dohodkih od 
osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečeva-

nje dela in zaposlovanja na črno, izplačanih pri osebi, ki se v 
skladu z 58. členom ZDavP2 šteje za plačnika davka, vendar 
na podlagi tretjega odstavka 285. člena ni dolžna izračunati, 
odtegniti in plačati davčnega odtegljaja.«.

V točki 3.3.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o 
obrestih in dividendah, se v tabeli, pod zaporedno številko 7, v 
stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Oznaka vrste dohodka:
– 5800: obresti
– 5801: dividende«

ter se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:

»

12 107 109 3 A Tričrkovna oznaka države rezidentstva v skladu z ISO 3166
«.

V točki 3.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o 
obrestih in dividendah, se v tabeli, pod zaporedno številko 
7, v stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Prazno«

ter se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
»

12 107 109 3 A Prazno
«.
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Točka 3.3.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti, se 
spremeni tako, da se glasi:

»3.3.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti

Oznaka vrste 
dohodka

Vrsta dohodka Dohodek Dohodnina
v RS

Odbitek davka 
plačanega v tujini

5800 Obresti, izplačane preko plačnika davka, 
ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka X Y

5801 Dividende, izplačane preko plačnika davka, 
ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka X Y

Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen.
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima 

vrednost 0.
Prazno – podatek je prepovedan.«.
V točki 3.3.2.4. Pojasnilo, se prvem odstavku v prvem, 

drugem in četrtem stavku črta besedilo »in dividendah«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Pod oznako 5801 se vpišejo podatki o dividendah, ki se 

obdavčujejo cedularno po proporcionalni stopnji, z odmerno 
odločbo na podlagi napovedi zavezanca. Ne glede na to se 
pod navedeno oznako vpišejo tudi podatki o dividendah, ki so 
bile izplačane nerezidentom in od katerih ni bila izračunana in 
odtegnjena dohodnina.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se v napovednem stavku besedilo »Vpišejo se« nadomesti 
z besedilom »Pod oznaki 5800 in 5801 se vpišejo«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za dostavo 
podatkov za davčno leto 2015.

Št. 007-204/2015
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EVA 201516110001

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

1330. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih 
zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger 
na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti

Na podlagi drugega odstavka 3.b člena Zakona o igrah 
na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZINB) izdaja minister za 
finance

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah  
za igralne naprave za izvajanje iger na srečo  

in postopku ugotavljanja skladnosti

1. člen
V Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za 

izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti 
(Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11 in 38/14) se v tretjem 
odstavku 50. člena besedilo »31. maja 2015« nadomesti z 
besedilom »31. maja 2020«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-135/2015/3
Ljubljana, dne 10. aprila 2015
EVA 201516110046

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

1331. Pravilnik o spremembah Pravilnika o žganih 
pijačah

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena, drugega odstav-
ka 78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) 
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o žganih pijačah

1. člen
V Pravilniku o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08, 

7/09, 70/10, 70/10, 70/10 in 26/14 – ZKme1B) se 1. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»1. člen
Ta pravilnik določa lastnosti, sestavine in njihovo vseb-

nost, zahteve za doseganje in ohranjanje kakovosti, razvršča-
nje, označevanje, opredelitve in poimenovanja, ki jih morajo 
v prometu izpolnjevati nekatere nacionalne žgane pijače, ter 
podrobnejšo vsebino za priznanje geografske označbe žganih 
pijač za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih 
pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 
št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2015/210 z dne 10. februarja 2015 o spremembi 
prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamen-
ta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in 
zaščiti geografskih označb žganih pijač (UL L št. 35 z dne 11. 2. 
2015, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).«.

2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največja vsebnost metanola v »Viljamovki« je 

1300 gramov na hektoliter 100 % alkohola.«.

3. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstva za 

kmetijstvo in prehrano« dvakrat nadomesti z besedilom »Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-35/2015
Ljubljana, dne 7. aprila 2015
EVA 201523300067

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1332. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju 
zakonske zveze

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakon-
ski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 122/07 – odl. US, 
90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US) ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za 
javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sklepanju  

zakonske zveze
1. člen

V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, 
št. 67/13) se črta tretji odstavek 12. člena.

2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen
(sklepanje zakonske zveze na praznik ali dela prost dan)

Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela 
prost dan v Republiki Sloveniji, razen če je praznik ali dela prost 
dan na soboto.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-4/2015
Ljubljana, dne 21. aprila 2015
EVA 201526110023

dr. Anja Kopač Mrak
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti 

Soglašam!
Boris Koprivnikar l.r. 

Minister
za javno upravo

1333. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju 
ustanove USTANOVA FUNDACIJA KAKO ŽIV SI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti izdaja na podlagi 3. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi 
prenehanja ustanove USTANOVA FUNDACIJA KAKO ŽIV SI, 
Rozmanova ulica 62f, 6000 Koper, naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo se daje soglasje k Sklepu o prenehanju 
ustanove USTANOVA FUNDACIJA KAKO ŽIV SI, Rozmanova 
ulica 62f, 6000 Koper, ki ga je dne 10. 10. 2014 sprejela uprava 
te ustanove.

2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Št. 01406/2010/11
Ljubljana, dne 17. aprila 2015
EVA 201526110035

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

1334. Valorizacijski količnik za preračun osnov 
iz prejšnjih let zavarovanja na raven 
povprečne plače na zaposleno osebo, 
izplačane za leto 2014

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 46/13 – ZIPRS1314A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – 
ZSVarPreC, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13, 
97/14 – ZMEPIZ1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJFB in 
95/14 – ZUJFC) objavlja ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance

V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja  

na raven povprečne plače na zaposleno osebo, 
izplačane za leto 2014

Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokoj-
ninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2015, 
predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, 
izplačane za leto 2014 tako, da se preračuna povprečna me-
sečna osnova iz leta:

1965 s količnikom 3867628,045
1966 s količnikom 2924189,650
1967 s količnikom 2647837,662
1968 s količnikom 2416782,620
1969 s količnikom 2098895,707
1970 s količnikom 1751113,570
1971 s količnikom 1466544,292
1972 s količnikom 1245236,316
1973 s količnikom 1075204,048
1974 s količnikom 855961,731
1975 s količnikom 684331,801
1976 s količnikom 592313,735
1977 s količnikom 497426,150
1978 s količnikom 408187,747
1979 s količnikom 325920,773
1980 s količnikom 274841,140
1981 s količnikom 211288,344
1982 s količnikom 167736,322
1983 s količnikom 131964,087
1984 s količnikom 86792,460
1985 s količnikom 43835,979
1986 s količnikom 19676,076
1987 s količnikom 8889,197
1988 s količnikom 3348,693
1989 s količnikom 204,111
1990 s količnikom 42,594
1991 s količnikom 23,236
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1992 s količnikom 7,820
1993 s količnikom 5,216
1994 s količnikom 4,065
1995 s količnikom 3,420
1996 s količnikom 2,967
1997 s količnikom 2,656
1998 s količnikom 2,423
1999 s količnikom 2,211
2000 s količnikom 1,999
2001 s količnikom 1,785
2002 s količnikom 1,627
2003 s količnikom 1,513
2004 s količnikom 1,432
2005 s količnikom 1,366
2006 s količnikom 1,299
2007 s količnikom 1,205
2008 s količnikom 1,117
2009 s količnikom 1,081
2010 s količnikom 1,040
2011 s količnikom 1,018
2012 s količnikom 1,014
2013 s količnikom 1,008
2014 s količnikom 1,000

Št. 0072-7/2015
Ljubljana, dne 7. aprila 2015
EVA 201526110029

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Soglašam! 
dr. Dušan Mramor l.r.

Minister 
za finance

SODNI SVET
1335. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 
podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZSUPB4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 51. seji dne 9. 4. 2015 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Janez Vlaj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
marec 2015

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2015

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2015 v primerjavi s 
februarjem 2015 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2015 
je bil –0,003.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca marca 2015 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu marca 2015 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,000.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin mar-
ca 2015 v primerjavi s februarjem 2015 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do marca 2015 je bil –0,002.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do marca 2015 je bil –0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2015 
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,003.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do marca 2015 v primerjavi s povprečjem leta 
2014 je bil –0,012.

Št. 962165/2015/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2015
EVA 201515220012

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

1337. Spremembe in dopolnitve Letnega 
programa statističnih raziskovanj za 2015 
(velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni 
list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Stati-
stičnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi 
izvajalci statističnih raziskovanj

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
L E T N E G A   P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2015  

(velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2015 (velja 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) (Uradni list RS, št. 83/14) se 
v Prilogi 1 »Redni del« v področju 3 Osnovne statistike, v po-
glavju 3.1 Poslovno področje, v podpoglavju 3.1.01 Strukturne 
poslovne statistike, v modulu 3.1.01.01 Strukturne poslovne 
statistike raziskovanje pod zaporedno številko 3.1.01.01.24 
Statistično raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihod-
kov v finančnih institucijah spremeni tako, da se glasi:
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Statističnega urada
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1338. Študentska ustava (ŠU-3)

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni 
list RS, št. 38/94) in drugega odstavka 20. člena Študentske 
ustave (ŠU2) (Uradni list RS, št. 3/12 in 19/13) je bila na 
26. seji Skupščine Študentske organizacije Slovenije dne 2. 4. 
2015 sprejeta naslednja

Š T U D E N T S K A   U S T A V A
(ŠU-3)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(študentska ustava)

(1) Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organi-
ziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Študentske organizacije Slovenije).

(2) V Študentski ustavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(študentska organizacija Slovenije)

(1) Študentska organizacija Slovenije je demokratično 
organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se 
zavzema za njihovo uresničevanje.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike so pravne osebe zasebnega prava.

3. člen
(stanovska organizacija)

Študentska organizacija Slovenije je stanovska organiza-
cija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih 
zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih 
šolah v Republiki Sloveniji v skladu z zakoni, in študentov, ki 
imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati 
državljani Republike Slovenije.

4. člen
(organizacijske oblike)

V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo nasle-
dnje organizacijske oblike:

– študentske organizacije univerz, ki lahko združujejo 
študentske organizacije fakultet, umetniških akademij in visokih 
strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene univerze;

– študentske organizacije samostojnih visokošolskih za-
vodov in višjih strokovnih šol;

– društva, ki po Študentski ustavi štejejo za študentske 
organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: študentska or-
ganizacija lokalne skupnosti);

– interesne oblike povezovanja študentov.

5. člen
(status članov organov)

(1) Člani predstavniških organov Študentske organizacije 
Slovenije morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 
3. členom tega akta, razen če ni s tem ali nižjimi akti določeno 
drugače.

(2) V primeru prenehanja statusa študenta član predstav-
niškega organa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana v 
skladu z določbami aktov.

6. člen
(žig)

Žig Študentske organizacije Slovenije je okrogle oblike, 
premera 35 mm, v sredini je kratica ŠOS, ob robu pa napis 
Študentska organizacija Slovenije.

7. člen
(ime)

(1) Ime samoupravne skupnosti študentov Slovenije je 
Študentska organizacija Slovenije (kratica: ŠOS).

(2) V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slo-
venije nastopa z imenom Slovenian Student Union (kratica: 
SSU).

8. člen
(sedež)

Sedež Študentske organizacije Slovenije je Dunajska 51, 
Ljubljana.

II. NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI

9. člen
(načelo avtonomnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije je v svojem delo-
vanju avtonomna.

(2) Sprejemanje strategij, načel, ciljev, načrtov in odločitev 
pri organiziranju, delovanju ter zunanjem poslovanju Študent-
ske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik je v 
izključni pristojnosti študentov oziroma njihovih predstavnikov.

(3) Suverenost študentskega organiziranja izvira izključ-
no iz študentskih zborov vsake izmed študentskih organizacij 
univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, 
zato mora biti večina članov v vseh organih Študentske orga-
nizacije Slovenije, organizacijskih oblik Študentske organizacije 
Slovenije ter predstavniških telesih, ki sestavljajo Skupščino 
Študentske organizacije Slovenije, neposredno ali posredno 
voljena s strani študentov.

(4) Nobena institucija, ki sodeluje s Študentsko orga-
nizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami, nima 
pravice posegati v izključne pristojnosti študentov, njihovih 
organizacijskih oblik in predstavniških teles Študentske orga-
nizacije Slovenije.

10. člen
(načelo enakopravnosti in demokratičnosti)

(1) Študentje so v Študentski organizaciji Slovenije enako-
pravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, 
raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, 
politično prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike so demokratično organizirane.

11. člen
(načelo transparentnosti, racionalne porabe sredstev  

ter načelo sorazmernosti)
(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-

cijske oblike morajo svoja sredstva porabljati racionalno ter 



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 8. 5. 2015 / Stran 3661 

gospodarno in na transparenten način. V ta namen morajo 
sprejeti poseben pravni akt, ki ureja postopek razpisa za vsako 
nabavo blaga, storitev ali gradnje, ki na letni ravni presegajo 
znesek, ki je določen v posebnem pravnem aktu.

(2) Na zahtevo člana Skupščine Študentske organizacije 
Slovenije mora zakoniti zastopnik Študentske organizacije Slo-
venije izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, pri 
tem pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva oseb-
nih podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih skrivnosti.

(3) Zakoniti zastopnik posamezne organizacijske oblike 
Študentske organizacije Slovenije je na zahtevo člana najviš-
jega predstavniškega organa te organizacijske oblike, dolžan 
izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, pri tem 
pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva osebnih 
podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih skrivnosti.

(4) V primeru, da zakoniti zastopnik Študentske orga-
nizacije Slovenije ali zakoniti zastopnik organizacijske oblike 
Študentske organizacije Slovenije ne omogoči vpogleda ali ga 
na drugačen način neutemeljeno onemogoča, član najvišjega 
predstavniškega organa, ki je zahteval pregled, o tem obvesti 
Nadzorno komisijo, ki začne postopek, s katerim se zagotovi 
zahtevani vpogled.

12. člen
(načelo javnosti)

(1) Delovanje Študentske organizacije Slovenije je javno.
(2) Seje predstavniških teles Študentske organizacije Slo-

venije so javne.
(3) Javnost dela Študentske organizacije Slovenije in 

njenih organizacijskih oblik se zagotavlja tako, da:
– so sklepi vseh organov Študentske organizacije Slove-

nije in njenih organizacijskih oblik javni;
– so splošni akti Študentske organizacije Slovenije in 

temeljni akti njenih organizacijskih oblik javno objavljeni na 
spletnih straneh;

– so akti, ki urejajo volitve v posameznih organizacijskih 
oblikah, javno dostopni in javno objavljeni na spletnih straneh 
najmanj za čas poteka volilnega postopka.

(4) Izjeme določi Skupščina Študentske organizacije Slo-
venije v svojih aktih.

13. člen
(načelo zapolnjevanja pravnih praznin)

V postopkih in ravnanjih Študentske organizacije Sloveni-
je se v primeru nedoločenosti v aktih Študentske organizacije 
Slovenije smiselno uporabljajo določila zakonodaje Republike 
Slovenije.

14. člen
(nezdružljivost funkcij in kolizija interesov)

(1) V Študentski organizaciji Slovenije medsebojno niso 
združljive:

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slove-
nije, razen Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja, z 
zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah;

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije 
s funkcijo v drugem organu Študentske organizacije Slovenije, 
razen hkratnega članstva v Predsedstvu in Skupščini Študent-
ske organizacije Slovenije;

– funkcija Predsednika, Generalnega sekretarja in No-
tranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije z vsemi 
drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji 
Slovenije in njenih organizacijskih oblikah;

– članstvo v Zboru in Svetu Skupščine Študentske orga-
nizacije Slovenije.

(2) Člani organov in predstavniških teles Študentske orga-
nizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik, ki morajo imeti 
status študenta, ter Generalni sekretar Študentske organizacije 
Slovenije, ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank 
ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

15. člen
(cilji)

Cilji Študentske organizacije Slovenije in njenih organi-
zacijskih oblik so učinkovito zastopati interese študentov in se 
zavzemati za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati 
študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne de-
javnosti študentov in mlade populacije.

16. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike v skladu z zakonom in določili Študentske ustave 
opravljajo naslednje dejavnosti:

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe intere-
snih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na področju 
kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, 
mednarodnega sodelovanja, javnih občil in drugih področjih 
interesnega oziroma obštudijskega delovanja študentov, na 
področjih interesnega in obštudijskega delovanja študentov, 
določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in 
drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo iz državnega 
proračuna ter drugih virov, razen če ni z zakonom ali s tem 
aktom drugače določeno;

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo 
na socialnoekonomski položaj študentov;

– se zavzemajo za kakovostno in javno dostopno visoko 
šolstvo v Republiki Sloveniji;

– zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih 
oziroma obštudijskih oblik združevanja študentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentov pri upravljanju lokal-
nih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna 
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na 
življenje in delo študentov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev 
in pri delu državnih in drugih organov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih 
in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo študentov;

– imenujejo predstavnike študentov v organe in delovna 
telesa mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica 
je Republika Slovenija in v katerih sodelujejo predstavniki štu-
dentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentskih predstavnikov v 
organih odločanja in upravljanja visokošolskih zavodov in dr-
žavnih organih, ki so dolžni zagotoviti sodelovanje študentskih 
predstavnikov v skladu z zakonom;

– opravljajo gospodarske in druge dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti;

– zavzemajo študentska stališča do družbenih vprašanj;
– opravljajo druge naloge in dosegajo druge cilje, dolo-

čene s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi 
študentske ustave.

(2) Dejavnosti Študentske organizacije Slovenije opravlja 
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije po pooblastilu 
Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

III. ORGANI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. Skupščina Študentske organizacije Slovenije

17. člen
(opredelitev)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije je naj-
višje predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji 
Slovenije.

(2) Člani Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
so predstavniki vseh študentov in niso vezani na kakršnakoli 
navodila.
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18. člen
(pristojnosti)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije ima na-
slednje pristojnosti:

– sprejema Študentsko ustavo Študentske organizacije 
Slovenije;

– voli, imenuje in razrešuje člane organov v skladu s Štu-
dentsko ustavo in akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave:

– sprejema splošne akte Študentske organizacije Slo-
venije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organi-
zacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno 
poročilo Študentske organizacije Slovenije;

– sprejema splošne akte, s katerimi ureja vprašanja izva-
janja nadzora nad volitvami in finančnim poslovanjem Študent-
ske organizacije Slovenije in organizacijskih oblik Študentske 
organizacije Slovenije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organi-
zacije Slovenije imenuje Predsednika Študentske organizacije 
Slovenije in Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo.
(2) V Poslovniku Skupščine Študentske organizacije Slo-

venije se podrobneje določi način dela Skupščine, postopek 
sprejemanja aktov in imenovanja članov organov ter funkcio-
narjev v organe Študentske organizacije Slovenije.

19. člen
(sestava)

(1) Skupščino Študentske organizacije Slovenije sesta-
vljata Zbor Študentske organizacije Slovenije in Svet Študent-
ske organizacije Slovenije.

(2) Zbor Študentske organizacije Slovenije sestavljajo 
študentski zbori študentskih organizacij univerz ter študentski 
Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(3) Svet Študentske organizacije Slovenije sestavljata 
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet intere-
snih oblik povezovanja študentov.

20. člen
(odločanje)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije lahko 
sprejema odločitve na ločenih zasedanjih študentskih zborov 
študentskih organizacij univerz in Študentskega zbora samo-
stojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter Sveta 
študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta interesnih 
oblik povezovanja študentov.

(2) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Sloveni-
je, ki se nanaša na spremembo Študentske ustave ali drugega 
najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, 
če zanjo v enakem besedilu glasuje večina vseh predstavni-
kov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij 
univerz in večina vseh predstavnikov Sveta študentskih orga-
nizacij lokalnih skupnosti, če ni s tem aktom določeno drugače.

(3) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Sloveni-
je o vseh drugih vprašanjih, ki se ne nanašajo na spremembo 
Študentske ustave ali sprejem drugega najvišjega akta Štu-
dentske organizacije Slovenije, je sprejeta, če jo podprejo vsaj 
tri četrtine od vseh študentskih zborov študentskih organizacij 
univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

21. člen
(sklicevanje in vodenje sej)

(1) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije skli-
cuje Predsednik Študentske organizacije Slovenije na lastno 
pobudo ali na zahtevo Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, Nadzorne komisije Študentske organizacije Slove-
nije, študentskega zbora študentske organizacije univerze ali 
Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
skliče Predsednik Študentske organizacije Slovenije tako, da 
pozove predsedujoče posameznih predstavniških teles, ki so 
sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, da 
v skladu s poslovniki skličejo ta predstavniška telesa.

(3) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
vodijo predsedujoči posameznih predstavniških teles, ki so 
sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, ra-
zen v primeru skupne seje, ki jo vodi Predsednik Študentske 
organizacije Slovenije.

22. člen
(poslovnik)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije deluje 
po poslovniku, ki ga na predlog Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

(2) Sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slo-
venije delujejo po poslovnikih, ki jih sprejmejo vsak zase.

23. člen
(volitve v Zbor Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v študentske zbore študentskih organizacij 
univerz in Študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov 
in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne.

(2) Volitve se izvajajo v volilnih enotah. Na univerzi so 
volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške 
akademije.

(3) Samostojni visokošolski zavod ali višja strokovna šola 
je volilna enota.

(4) Število študentskih predstavniških mandatov v po-
samezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih 
podatkov ali uradnih podatkov posameznega visokošolskega 
zavoda o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe 
volitev. Kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lah-
ko uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na posamezni 
visokošolski zavod.

(5) Volitve se izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji 
teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, če 
je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije 
univerze.

(6) Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki štu-
dentskih organizacij univerz oziroma samostojnih visokošolskih 
zavodov ali višjih strokovnih šol, ki morajo biti javno objavljeni 
na spletnih straneh najmanj za čas poteka volilnega postopka.

24. člen
(volitve v Svet Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti se izvajajo na območjih lokalnih skupnosti, kjer delujejo 
študentske organizacije lokalnih skupnosti, in so splošne, ne-
posredne in tajne.

(2) Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti ima v 
Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti po en mandat.

(3) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra, 
v skladu z Volilnim pravilnikom Sveta študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

(4) Volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov 
ureja splošni akt, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

25. člen
(svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti)

(1) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti je naj-
višje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti.
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(2) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti pre-
verja izpolnjevanje pogojev za status organizacijske oblike 
študentske organizacije lokalne skupnosti, ki jih določa akt 
iz 69. člena Študentske ustave, ter izvaja druge naloge, ki jih 
določa Študentska ustava in pravilnik, ki ga sprejme Skupščina 
na predlog Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

26. člen
(predsednik)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti ima pred-
sednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh članov.

27. člen
(odločanje)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejema 
odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti, razen v primerih, določenih s 
Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi Štu-
dentske ustave.

28. člen
(poslovnik)

Organizacijo, imenovanja in volitve v druga predstav-
niška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti 
članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ureja 
poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti z večino glasov vseh članov.

29. člen
(zbor samostojnih visokošolskih zavodov  

in višjih strokovnih šol)
(1) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih stro-

kovnih šol je najvišje predstavniško telo študentov samostojnih 
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(2) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih stro-
kovnih šol sestavljajo predstavniki vseh študentskih organizacij 
samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki so 
predstavljene vsaka z enim mandatom.

(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Zbor samostojnih 
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, način dela ter 
pravice in obveznosti članov Zbor samostojnih visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol ureja pravilnik, ki ga na predlog 
Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skup-
ščina Študentske organizacije Slovenije.

30. člen
(svet interesnih oblik povezovanja študentov)

(1) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je najvišje 
predstavniško telo interesnih oblik povezovanja študentov.

(2) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je se-
stavljen iz sedmih članov, ki jih člani vseh interesnih oblik 
povezovanja študentov izvolijo z večino glasov prisotnih članov.

(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Svet interesnih 
oblik povezovanja študentov, način dela ter pravice in obve-
znosti članov Sveta interesnih oblik povezovanja študentov 
ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

2. Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije

31. člen
(opredelitev in sestava)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je iz-
vršilni organ Študentske organizacije Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije 
sestavljajo Predsednik Študentske organizacije Slovenije, 
predsedniki izvršilnega organa vsake študentske organiza-
cije univerze oziroma Sveta študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti ter po en predstavnik vsake študentske organi-
zacije univerze in en predstavnik Sveta študentskih orga-
nizacij lokalnih skupnosti, ki ga imenuje študentski zbor te 
študentske organizacije univerze oziroma Svet študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti.

32. člen
(predsednik Študentske organizacije Slovenije)

(1) Predsednika Študentske organizacije Slovenije ime-
nuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Sloveni-
je Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno 
dobo enega leta. Predlog Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije mora biti sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov. 
Predsednik Študentske organizacije Slovenije pri tem glasova-
nju nima glasovalne pravice.

(2) Predsednik Študentske organizacije Slovenije pred-
stavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili 
Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine 
Študentske organizacije Slovenije.

33. člen
(pristojnosti)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije zasto-
pa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ima 
naslednje pristojnosti:

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga 
letni finančni načrt in letno finančno poročilo;

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga 
v imenovanje Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije;

– imenuje Namestnika predsednika Študentske organiza-
cije Slovenije. Namestnik predsednika Študentske organizacije 
Slovenije je lahko samo eden izmed članov Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije, razen Predsednika Študentske 
organizacije Slovenije;

– izmed članov Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, ki niso predsedniki izvršilnega organa posamezne 
študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti imenuje Predsednika odbora 
Študentske organizacije Slovenije in člane odborov Študentske 
organizacije Slovenije v naslednje stalne odbore Študentske 
organizacije Slovenije:

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za medna-
rodno sodelovanje,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za obštudij-
ske in interesne dejavnosti študentov,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za socialna 
in zdravstvena vprašanja,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za visoko 
šolstvo in izobraževanje,

– sprejema register organizacijskih oblik Študentske or-
ganizacije Slovenije;

– z odlokom uredi pogoje za avtonomno delovanje Di-
jaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije 
Slovenije in njeno financiranje;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo in 
akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko 
za določene potrebe in naloge ustanovi največ en začasen 
odbor Študentske organizacije Slovenije, za katerega mora v 
sklepu o ustanovitvi natančno opredeliti delokrog in pristojnosti. 
Za Predsednika začasnega odbora Študentske organizacije 
Slovenije lahko Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije 
imenuje tudi študenta, ki ni član Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije. Posamezen odbor Študentske organizacije 
Slovenije ima lahko največ pet članov.

(4) Predsedstvo je pri oblikovanju svoje politike dolžno 
pridobivati in upoštevati mnenja Skupščine Študentske orga-
nizacije Slovenije.
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34. člen
(odločanje)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je 
sklepčno, če je na seji prisotna večina vseh članov Predsedstva 
pod pogojem, da je bilo ustrezno sklicano.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije spre-
jema odločitve z večino glasov prisotnih članov Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

(3) Odločitev ni sprejeta, če proti glasujeta vsaj dva člana 
Predsedstva, ki prihajata iz različnih študentskih organizacij 
univerz ali Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

35. člen
(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije je eno leto.

(2) Člani Predsedstva so dolžni tudi po preteku mandata 
opravljati svoje delo do imenovanja novega člana Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

(3) Članu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
preneha mandat z odstopom, razrešitvijo v skladu z akti Štu-
dentske organizacije Slovenije ali v primeru trajne nezmožnosti 
za opravljanje funkcije.

36. člen
(pravilnik)

Način dela ter pravice in obveznosti članov Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije natančneje opredeljuje in 
ureja pravilnik, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

3. Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije

37. člen
(opredelitev)

(1) Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije 
(v nadaljevanju: Nadzorna komisija) v okviru delovanja Štu-
dentske organizacije Slovenije na prvi stopnji izvaja nadzor 
nad poslovanjem, delovanjem in skladnostjo splošnih pravnih 
aktov predstavniških organov in organov Študentske organiza-
cije Slovenije ter organizacijskih oblik Študentske organizacije 
Slovenije v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ter 
opravlja druge naloge, določene s tem aktom.

(2) Nadzorna komisija v okviru nadzorne funkcije opozarja 
na morebitne odmike od sprejetih standardov, ki jih določajo 
akti Študentske organizacije Slovenije, podaja priporočila, sve-
tuje in ugotavlja kršitve v zadevah iz svoje pristojnosti z name-
nom izboljšanja delovanja Študentske organizacije Slovenije in 
njenih organizacijskih oblik.

38. člen
(pristojnosti)

Nadzorna komisija:
– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 

aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacij-
skih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki 
ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z 
akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene 
organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja 
in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki 
zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih 
splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko 
ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih 

aktov predstavniških organov Študentske organizacije Slove-
nije s Študentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije 
Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodar-
nosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s 
premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske 
organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije;

– od predsednika Študentske organizacije Slovenije lahko 
z dvotretjinsko večino glasov vseh članov zahteva sklic Skup-
ščine, če meni da je to potrebno;

– na lastno pobudo ali na zaprosilo organa Študentske 
organizacije Slovenije ali njenih organizacijskih oblik podaja 
mnenje o posamezni zadevi iz njene pristojnosti;

– v postopku ustanavljanja študentskih organizacij uni-
verz, študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavo-
dov in višjih šol ter študentskih organizacij lokalnih skupnosti 
izvaja naloge, ki jih določa Študentska ustava in drugi akti 
Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja nadzor nad volitvami v organe organizacijskih 
oblik v primerih in v skladu z določili Študentske ustave in dru-
gih aktov Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

39. člen
(sestava in imenovanje)

(1) Nadzorno komisijo sestavljajo:
– dva člana s strani vsake študentske organizacije uni-

verze;
– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti.
(2) V Nadzorno komisijo imenujejo vsak po dva člana 

predstavniški organi vsake študentske organizacije univerze 
in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino 
glasov vseh predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Predsednika Nadzorne komisije imenujejo člani Nad-
zorne komisije izmed sebe, z dvotretjinsko večino glasov vseh 
članov.

(4) Člani Nadzorne komisije lahko predlagajo razrešitev 
predsednika Nadzorne komisije. Predsednik Nadzorne komisije 
je razrešen z dvotretjinsko večino vseh članov Nadzorne komisije.

40. člen
(odločanje)

(1) Nadzorna komisija je sklepčna, če sta prisotni vsaj dve 
tretjini vseh članov Nadzorne komisije.

(2) Sklep Nadzorne komisije je sprejet, če zanj glasuje 
večina vseh članov, če ni v Pravilniku o Nadzorni komisiji dru-
gače določeno.

(3) Nadzorna komisija lahko izreče naslednje ukrepe:
– pisni opomin;
– denarna sankcija;
– statusna sankcija.
(4) Zoper odločbo Nadzorne komisije je mogoče vložiti 

pritožbo v roku 8 dni, o kateri odloča Razsodišče Študentske 
organizacije Slovenije.

(5) Pritožba zadrži izvršitev sankcije.

41. člen
(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Nadzorne komisije je dve leti.
(2) Član Nadzorne komisije mora ves čas svojega man-

data izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samo-

stojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Repu-
bliki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s 

strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, 
ki ga je imenovala v Nadzorno komisijo.
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(3) Člani Nadzorne komisije so dolžni opravljati funkcijo 
do imenovanja novega člana.

(4) Članu Nadzorne komisije preneha mandat s potekom 
obdobja, za katerega je imenovan, z odstopom, v primeru, da 
član ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, 
v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije ter z 
razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije 
in notranjimi akti organizacije, katere predstavniški organ je 
člana imenoval.

42. člen
(pravilnik Nadzorne komisije)

Delovanje in organizacijo Nadzorne komisije ter način 
podajanja poročil Skupščini Študentske organizacije Slovenije 
ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

43. člen
(dostop do dokumentov)

Na zahtevo Nadzorne komisije, od nje pooblaščene ose-
be ali Razsodišča Študentske organizacije Slovenije, morajo 
organi Študentske organizacije Slovenije in njene organizacij-
ske oblike ter ostali prejemniki sredstev pridobljenih iz naslova, 
koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih 
del dijakom in študentom posredovati zahtevane podatke ter 
omogočiti vpogled v zahtevane dokumente, ki se nanašajo na 
sredstva pridobljena iz naslova koncesijske dajatve pri posre-
dovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom.

4. Razsodišče Študentske organizacije Slovenije

44. člen
(pristojnosti)

(1) Razsodišče Študentske organizacije Slovenije (v na-
daljevanju: Razsodišče) je neodvisen in samostojen organ, ki 
na drugi stopnji:

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacij-
skih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki 
ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z 
akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene 
organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja 
in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki 
zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih 
splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko 
ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov 
predstavniških organov Študentske organizacije Slovenije s Štu-
dentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodar-
nosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s 
premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske 
organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.
(2) Razsodišče na prvi in končni stopnji:
– odloča v sporih med organi Študentske organizacije 

Slovenije;
– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

45. člen
(sestava in imenovanje)

(1) Razsodišče sestavljajo:
– dva člana s strani vsake študentske organizacije uni-

verze;

– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti;

– predsednik, ki ga z dvotretjinsko večino vseh članov 
izvolijo člani študentskih organizacij univerz in Sveta študent-
skih organizacij lokalnih skupnosti v Razsodišču Študentske 
organizacije Slovenije izmed tretjih oseb na podlagi javnega 
poziva k prijavi za predsednika Razsodišča.

(2) Razsodišče imenujejo predstavniški organi vsak po 
dva člana vsake Študentske organizacije univerze in Sveta 
študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh 
predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Razsodišče je sklepčno, če je na seji prisotnih dve 
tretjini članov Razsodišča.

46. člen
(mandatna doba)

(1) Mandatna doba članov Razsodišča je dve leti.
(2) Članu Razsodišča preneha mandat z odstopom ali v 

primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.
(3) Član Razsodišča mora ves čas svojega mandata 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samo-

stojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Repu-
bliki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s 

strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, 
ki ga je imenovala v Razsodišče.

(4) Predsedniku Razsodišča ni potrebno izpolnjevati po-
goja iz prve točke prejšnjega odstavka.

(5) Član Razsodišča ne more biti razrešen.

47. člen
(postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji)

(1) Postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji se začne 
na podlagi pritožbe zoper odločitev Nadzorne komisije Študent-
ske organizacije Slovenije, ki jo mora pritožnik vložiti v dveh 
izvodih pri Nadzorni komisiji v roku 8 dni po vročitvi sklepa 
Nadzorne komisije organu ali osebi, na katero se odločitev 
Nadzorne komisije nanaša.

(2) Postopek pred Razsodiščem se vodi na način, ki za-
gotavlja strankam v postopku dosledno upoštevanje človekovih 
pravic in svoboščin ter ki omogoča vsem strankam v postopku 
sodelovanje pri predlaganju dejstev in dokazov (načelo kon-
tradiktornosti).

48. člen
(odločanje)

(1) Odločitev Razsodišča je sprejeta, če zanjo glasuje 
večina vseh članov Razsodišča, pod pogojem, da proti odločitvi 
ne glasujeta vsaj dva člana, ki sta bila imenovana s strani raz-
ličnih študentskih organizacij univerz ali študentske organizaci-
je univerze in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Razsodišče mora odločitev sprejeti najkasneje v roku 
30 dni po prejemu popolne pritožbe.

(3) Zoper odločitev Razsodišča ni pritožbe.

49. člen
(odločitve Razsodišča)

(1) Razsodišče sprejema sklepe na podlagi aktov, ki za-
vezujejo Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:
– pisni opomin;
– denarna sankcija;
– statusna sankcija.
(3) Razsodišče odloča v mejah pritožbenih razlogov. Koli-

kor se zoper odločitev Nadzorne komisije pritoži samo subjekt, 
zoper katerega je bila izrečen ukrep, Razsodišče na drugi sto-
pnji ne sme izreči strožjega ukrepa od tistega, ki ga je izrekla 
Nadzorna komisija.
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(4) Razsodišče lahko odločitev Nadzorne komisije potrdi 
ali razveljavi in o zadevi odloči samo.

(5) O isti zadevi na nobeni stopnji ni mogoče odločati 
dvakrat.

50. člen
(pravilnik Razsodišča)

Delo in organizacijo razsodišča ter postopek pred Raz-
sodiščem Študentske organizacije Slovenije ureja poseben 
pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

5. Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije

51. člen
(opredelitev)

(1) Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Štu-
dentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je 
odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slove-
nije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) V primeru neopravljanja svojih nalog in dolžnosti ter 
v primeru odsotnosti, odstopa ali druge nezmožnosti za delo, 
prevzamejo delo in naloge Generalnega sekretarja kot sopod-
pisniki predsedniki izvršilnih organov vsake študentske orga-
nizacije univerze in predsednik Sveta študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko 
v primeru prenehanja mandata Generalnemu sekretarju za 
določen čas največ 6 mesecev določi vršilca dolžnosti Gene-
ralnega sekretarja. Vršilec dolžnosti Generalnega sekretarja 
opravlja vsa dela in naloge iz prvega odstavka tega člena. Po 
preteku 6 mesecev je mogoče isti osebi največ enkrat podaljša-
ti pristojnosti vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja.

52. člen
(imenovanje)

(1) Za Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, do-
ločene z zakonom in tem aktom.

(2) Mandat Generalnega sekretarja je dve leti.
(3) Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje Skupšči-

na Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije na podlagi javnega razpisa.

53. člen
(dolžnosti)

Generalni sekretar je dolžan poslovati v skladu z zako-
nodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni 
podlagi, ter v skladu s sklepi in navodili Predsedstva Študent-
ske organizacije Slovenije. Pri izvajanju poslovodnih del je 
Generalni sekretar vezan na sklepe in navodila Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

54. člen
(samostojnost delovanja)

Generalni sekretar po nalogu Predsedstva Študentske 
organizacije Slovenije sklepa delovna razmerja, pogodbe o 
delu, pogodbe o delu študentov in dijakov ter avtorske pogod-
be za zagotovitev strokovnosti in nemotenega poslovanja in 
delovanja Študentske organizacije Slovenije.

55. člen
(protizakonitost navodil ali sklepov)

Kolikor sklep oziroma navodilo Predsedstva Študentske 
organizacije Slovenije po utemeljeni presoji Generalnega se-
kretarja ni skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo ter drugimi 
akti, sprejetimi na njeni podlagi, ga Generalni sekretar ne sme 
izvršiti, ampak je dolžan o neskladju sklepa oziroma navodila 

nemudoma obvestiti Nadzorno komisijo Študentske organizaci-
je Slovenije ter počakati na njeno soglasje za izvršitev. Kolikor 
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije ne izda 
soglasja za izvršitev, Generalni sekretar sklepa oziroma navo-
dila ne sme izvršiti. Takšna neizvršitev sklepa oziroma navodila 
ni razlog za razrešitev Generalnega sekretarja.

56. člen
(delovnopravni status)

(1) Funkcijo Generalnega sekretarja lahko opravlja ose-
ba v rednem delovnem razmerju na Študentski organizaciji 
Slovenije.

(2) Generalni sekretar sklene s Študentsko organizacijo 
Slovenije individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas v 
skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

57. člen
(razrešitev)

(1) Generalni sekretar je lahko predčasno razrešen. Pred-
sedstvo Študentske organizacije Slovenije je dolžno podati 
predlog za razrešitev Generalnega sekretarja, če:

– Generalni sekretar sam zahteva razrešitev;
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– Generalni sekretar pri svojem delu ne ravna skladno z 

zakonodajo, Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na 
njeni podlagi ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije ali Skupščine Študentske 
organizacije Slovenije oziroma ravna v nasprotju z njimi.

(2) Skupščina Študentske organizacije Slovenije mora 
pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti Generalnega 
sekretarja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da so o 
njih izjavi.

(3) Zoper sklep o razrešitvi ima Generalni sekretar na 
lastne stroške pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da 
je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev 
lahko bistveno vplivala na odločitev o razrešitvi ali da niso bili 
podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega člena. 
Pravico zahtevati sodno varstvo ima v roku 15 dni po prejemu 
sklepa o razrešitvi.

IV. AKTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

58. člen
(pravilnik)

S pravilnikom Skupščina Študentske organizacije Slovenije 
določa pravice in obveznosti študentov, organizacijskih oblik Štu-
dentske organizacije Slovenije in drugih oseb v okviru Študentske 
organizacije Slovenije v skladu z zakonom in tem aktom.

59. člen
(resolucija)

Z resolucijo Skupščina Študentske organizacije Slovenije, 
Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske or-
ganizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije ocenjujejo stanje in obravnavajo vprašanja na posa-
meznih področjih družbenega življenja ter zavzemajo stališča 
do politike na teh področjih.

60. člen
(odlok)

(1) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slove-
nije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske 
organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije urejajo notranjo organizacijo, način dela in razmerja 
v Študentski organizaciji Slovenije.

(2) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slove-
nije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske 
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organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije odločajo o imenovanjih in razrešitvah v organih Štu-
dentske organizacije Slovenije, ter dajejo soglasje k ustanov-
nim aktom v skladu s poslovnikom in tem aktom.

61. člen
(sklep)

S sklepom Skupščina Študentske organizacije Slovenije 
Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske or-
ganizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije odločajo o postopkovnih vprašanjih ter takrat, ko ne 
odločajo z drugim ustreznim aktom.

62. člen
(uredba)

Z uredbo Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije 
podrobneje ureja in razčlenjuje pravilnik ali s pravilnikom do-
ločeno razmerje v skladu z namenom in kriteriji iz pravilnika in 
Študentsko ustavo.

63. člen
(hierarhija)

(1) Pravilniki, poslovnik in drugi splošni akti Študentske 
organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo.

(2) Uredbe in odloki morajo biti v skladu s pravilniki.
(3) Posamični akti in dejanja organov Študentske organi-

zacije Slovenije morajo temeljiti na pravilnikih in na drugih aktih, 
ki so v skladu s Študentsko ustavo in pravilniki.

V. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. Splošne določbe

64. člen
(načelo javnosti)

(1) Delovanje organizacijskih oblik Študentske organiza-
cije Slovenije je javno.

(2) Način zagotavljanja javnosti dela določijo organiza-
cijske oblike Študentske organizacije Slovenije v svojem naj-
višjem aktu.

65. člen
(načelo avtonomnosti)

(1) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slove-
nije so v svojem delovanju avtonomne.

(2) Avtonomija organizacijskih oblik Študentske organi-
zacije Slovenije se lahko omeji samo z akti, ki jih sprejme 
Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

66. člen
(skladnost pravnih aktov)

Vsi splošni pravni akti organizacijskih oblik Študentske 
organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo 
in splošnimi akti Študentske organizacije Slovenije.

67. člen
(cilji organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije 
delujejo v interesu razvoja in napredka univerz, lokalnih sku-
pnosti, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist 
študentov oziroma mlade populacije.

68. člen
(dolžnost podajanja poročil)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slove-
nije so dolžne do 30. aprila vsakega leta Nadzorni komisiji 

Študentske organizacije Slovenije podati poročilo o porabi 
sredstev, ustvarjenih iz koncesijske dajatve pri posredovanju 
občasnih in začasnih del dijakom in študentom, za preteklo 
koledarsko leto.

69. člen
(ustanavljanje organizacijskih oblik in preverjanje, ohranitev 

ter izguba statusa OO ŠOS)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije z večino 

glasov vseh predstavnikov študentskega zbora vsake izmed 
študentskih organizacij univerz in večino glasov vseh predstav-
nikov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejme 
posebne akte, s katerimi uredi:

– ustanavljanje organizacijskih oblik Študentske organi-
zacije Slovenije;

– pogoje in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
ohranitev in izgubo statusa organizacijske oblike Študentske 
organizacije Slovenije.

2. Študentska organizacija univerze

70. člen
(pravni status)

Študentska organizacija univerze je pravna oseba zaseb-
nega prava.

71. člen
(opredelitev)

(1) V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi 
študenti posamezne univerze.

(2) Posamezne študentske organizacije univerz lahko 
oblikujejo skupno študentsko organizacijo univerz.

(3) Študentje posamezne univerze se lahko združujejo 
samo v eno študentsko organizacijo univerze.

72. člen
(najvišji akt)

Študentska organizacija univerze ima najvišji akt, ki opre-
deljuje:

– ime in sedež študentske organizacije univerze;
– cilje in načela;
– najvišje študentsko predstavniško telo študentske or-

ganizacije univerze;
– izvršilni organ študentske organizacije univerze;
– nadzorni organ študentske organizacije univerze;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske 

organizacije univerze.

73. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti 
iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma 
soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja 
te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija univerze lahko za opravljanje 
določenih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pooblasti 
organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti 
iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov 
tako, da:

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike 
študentov v študentski svet univerze in njenih članic;

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike 
študentov v obstoječe komisije in druga delovna telesa univer-
ze in njenih članic.



Stran 3668 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

74. člen
(študentske organizacije članic univerze)

(1) V študentsko organizacijo fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole se lahko združujejo vsi študenti 
posamezne fakultete, umetniške akademije ali visoke strokov-
ne šole.

(2) Njihovo ustanovitev in organiziranost opredeljuje pra-
vilnik, ki ga sprejme študentski zbor študentske organizacije 
univerze.

(3) Študentska organizacija fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole v skladu s pooblastilom, ki ga da 
študentski zbor študentske organizacije univerze:

– sprejema, organizira in izvaja programe interesnih de-
javnosti svojih študentov na področju kulture, izobraževanja, 
športa, mednarodnega sodelovanja in drugih področij intere-
snega delovanja študentov;

– sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na 
socialnoekonomski položaj študentov;

– v skladu z zakonom in statutom izvoli predstavnike 
študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega 
zavoda.

(4) Študentske organizacije fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole so lahko pravne osebe v skladu 
s pravilniki študentskih organizacij univerz, ki jim hkrati določijo 
pravice in obveznosti.

75. člen
(financiranje)

Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije 
ali visoke strokovne šole pridobivajo sredstva za delovanje 
od študentske organizacije univerze v skladu s pravilnikom 
študentske organizacije univerze in iz drugih virov.

3. Študentske organizacije samostojnih visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol

76. člen
(opredelitev)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba za-
sebnega prava.

(2) V študentsko organizacijo samostojnega visokošol-
skega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi 
študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda 
oziroma višje strokovne šole.

77. člen
(pridruževanje)

(1) Študentske organizacije samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole se lahko pridružijo 
študentski organizaciji univerze.

(2) V primeru pridružitve dobi študentska organizacija 
samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne 
šole znotraj študentske organizacije univerze enak status kot 
študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali vi-
soke strokovne šole.

78. člen
(najvišji akt)

Najvišji akt študentske organizacije samostojnega viso-
košolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v 
skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:

– ime in sedež;
– cilje in načela;
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije sa-

mostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne 
šole,

– izvršilni organ študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;

– nadzorni organ študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;

– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske 

organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma 
višje strokovne šole.

79. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole opravlja dejavnosti 
iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma 
soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja 
te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole lahko za opravljanje 
določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena poobla-
sti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda in višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz drugega 
odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da naj-
višje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda in višje strokovne šole izvoli predstav-
nike študentov v organe, komisije in druga delovna telesa 
samostojnega visokošolskega zavoda.

4. Študentske organizacije lokalnih skupnosti

80. člen
(opredelitev)

(1) Študentske organizacije lokalne skupnosti predsta-
vljajo društva, ki so ustanovljena v skladu z zakoni v Republiki 
Sloveniji in izpolnjujejo druge pogoje, določene s Študentsko 
ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti je organi-
zacija študentov, ki zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj 
obštudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne 
skupnosti.

(3) Na območju ene lokalne skupnosti lahko obstaja samo 
ena študentska organizacija lokalne skupnosti.

(4) Študentska organizacija lokalne skupnosti mora imeti 
sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.

(5) Lokalna skupnost, v kateri se lahko ustanovi študent-
ska organizacija lokalne skupnosti, obsega teritorialno območje 
ene ali večih upravnih enot, kot jih določa zakonodaja v Repu-
bliki Sloveniji, ki ureja državno upravo.

81. člen
(najvišji akt)

Temeljni akt društva, ki šteje za študentsko organizacijo 
lokalne skupnosti mora biti v skladu z zakonom, Študentsko 
ustavo in akti Študentske organizacije Slovenije ter oprede-
ljevati:

– ime in sedež društva, ki šteje za študentsko organizacijo 
lokalne skupnosti;

– cilje in načela;
– najvišje študentsko predstavniško telo;
– izvršilni organ društva;
– nadzorni organ društva;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja v skladu z akti Študentske organizacije 

Slovenije;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje društva.
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82. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija lokalne skupnosti opravlja 
dejavnosti iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi 
oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, 
ki izvaja te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti lahko za 
opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega 
člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

83. člen
(širitev delovanja)

Posamezna študentska organizacija lokalne skupnosti 
lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do 
ustanovitve samostojne študentske organizacije na tem ob-
močju.

5. Interesne oblike povezovanja študentov

84. člen
(opredelitev)

Interesna oblika povezovanja študentov:
– ima status društva v skladu z zakonom;
– je demokratično organizirana;
– deluje na področjih, ki so splošnega interesa za štu-

dente;
– ima najmanj 150 članov;
– ima najmanj 75 odstotkov vseh članov s statusom 

študenta;
– ima v izvršilnih in nadzornih organih večino članov s 

statusom študenta;
– izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na 

področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izo-
braževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.

VI. FINANCIRANJE

1. Splošne določbe

85. člen
(vir sredstev)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organi-
zacijske oblike pridobivajo sredstva za delovanje v skladu z 
zakonom o skupnosti študentov.

(2) Študentska organizacija Slovenije finančno posluje 
preko lastnega transakcijskega računa.

(3) Študentska organizacije Slovenije pridobiva sredstva 
za svoje delovanje in za delovanje svojih organizacijskih oblik 
iz naslova koncesijskih dajatev od prejemkov, izplačanih za 
začasna in občasna dela, ki jih zaračunavajo agencije za 
posredovanje občasnih in začasnih del v skladu s predpisi na 
področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu 
zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega 
odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov.

86. člen
(delež sredstev)

(1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prej-
šnjega člena se delijo med Študentsko organizacijo Slovenije 
in njene organizacijske oblike na naslednji način:

– 7 % se nameni za Študentsko organizacijo Slovenije;
– 61 % se nameni delovanju študentskih organizacij uni-

verz, in sicer:
– 34 % za delovanje Študentske organizacije Univerze 

v Ljubljani,
– 20,5 % za delovanje Študentske organizacije Univer-

ze v Mariboru in
– 6,5 % za delovanje Študentske organizacije Univerze 

na Primorskem;

– 32 % se nameni za delovanje študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti.

(2) Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije 
je dolžan najkasneje do vsakega 25. v mesecu po ključu iz 
tega člena in v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije 
razdeliti sredstva zbrana iz tretjega odstavka 85. člena tega 
akta na račune organizacijskih oblik Študentske organizacije 
Slovenije.

(3) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slo-
venije sredstva razdeljena v skladu s tem členom knjižijo med 
prihodke po denarnem toku.

87. člen
(proračun)

Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, 
zbrana na podlagi prve alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena tega akta, se namenjajo:

– 5 % za financiranje delovanja Študentske organizacije 
Slovenije in njenih organov ter za financiranje Dijaške orga-
nizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije;

– 2 % se nameni za delovanje zveze, ki združuje več kot 
50 % izmed vseh študentskih organizacij lokalnih skupnosti. 
Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti je lahko čla-
nica največ ene take zveze.

88. člen
(študentske organizacije univerz)

Študentske organizacije univerz pridobivajo sredstva za 
delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter drugih virov, 
določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

89. člen
(študentske organizacije lokalnih skupnosti)

(1) Študentske organizacije lokalnih skupnosti pridobivajo 
sredstva za delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter dru-
gih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

(2) Delitev sredstev, ki se delijo med študentske organi-
zacije lokalnih skupnosti v skladu s 86. členom tega akta, se 
opravi na podlagi Pravilnika o delitvi sredstev, ki ga sprejme 
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov 
vseh članov.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se lah-
ko za posamezno študentsko organizacijo lokalne skupnosti 
zamrznejo, če študentska organizacija lokalne skupnosti ne 
izpolnjuje pogojev, določenih s posebnim aktom iz 69. člena 
Študentske ustave, po postopku, ki ga ureja poseben akt iz 
69. člena Študentske ustave. Zamrznjena sredstva, v skladu 
s posebnim aktom iz 69. člena Študentska ustave, pripadejo 
Študentski organizaciji Slovenije.

90. člen
(pogodba)

(1) Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki 
opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, je 
dolžna skleniti pogodbo s Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Pogodba iz prvega odstavka mora vsebovati:
– pogodbene stranke;
– določitev organizacijskih enot organizacije, na katere 

se nanaša pogodba;
– prejemnike, višino sredstev in način zagotavljanja teh 

sredstev, ki jih mora odvajati organizacija oziroma organizacij-
ska enota;

– roke podajanja polletnih in letnih poročil o obsegu po-
slovanja;

– obveznosti in roke odvajanja sredstev organizacij ozi-
roma organizacijskih enot študentskim subjektom, določenim 
v tem aktu;

– pregleden prikaz in izkaz poslovanja po posameznih 
organizacijskih enotah;
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– dolžnost organizacije oziroma organizacijske enote, 
da je na vsaki napotnici in računu za opravljeno storitev jasno 
razviden kraj izdaje;

– način nadzora izvrševanja pogodbe;
– razloge za prekinitev pogodbe.
(3) Pogodba se sklene za čas trajanja koncesijske pogod-

be z možnostjo podaljšanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

91. člen
(prepoznavanje oblik organiziranja)

V skladu s tem aktom se priznajo kot organizacijske oblike 
Študentske organizacije Slovenije tiste organizacije, ki so kot 
take na dan sprejetja tega akta vpisane v register organizacij-
skih oblik Študentske organizacije Slovenije.

92. člen
(lokalna skupnost)

Kot lokalna skupnost po tem aktu se praviloma šteje 
območje upravnih enot Republike Slovenije, razen če ni s 
pravilnikom, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizaci-
je Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, določeno drugače.

93. člen
(objava aktov)

Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske 
oblike objavijo temeljni pravni akt v tridesetih dneh od sprejema 
te Študentske ustave na spletni strani organizacijske oblike ali 
na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.

94. člen
(začasna ureditev deleža sredstev)

(1) Ugotovi se, da so se zaradi nepreverjanja izpol-
njevanja pogojev za status, določeni študentski organizaciji 
lokalne skupnosti s strani Študentske organizacije Slovenije 
v študijskem letu 2013/2014 neupravičeno dodelila sredstva 
po 86. členu.

(2) Do sedaj zadržana sredstva zaradi neizpolnjevanja 
pogojev za status, študentski organizaciji lokalne skupnosti iz 
prvega odstavka 94. člena, se namenijo za delovanje Študent-
ske organizacije Slovenije, kakor tudi neupravičeno dodeljena 
sredstva iz prvega odstavka 94. člena, v primeru uspešne 
izterjave.

95. člen
(postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev 

Statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohra-

nitev statusa ŠOLS se prične na predlog Predsedstva ŠOS. 
Predsedstvo ŠOS v sklepu o začetku postopka, opredeli roke 
za izvedo postopkovnih opravil ter predpiše način poročanja o 
postopku. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohra-
nitev statusa ŠOLS izvede delovna skupina, ki jo na predlog 
predsednika Sveta ŠOLS imenuje Predsedstvo ŠOS.

(2) Delovna skupina o svojem delu poroča Predsedstvu 
ŠOS sproti in v končnem poročilu, ki ga pripravi med 15. in 
18. januarjem 2015. Predsedstvo ŠOS ima pravico do vpo-
gleda v dokazila posamezne ŠOLS o izpolnjevanju pogojev. 
Celotna dokumentacija se hrani na ŠOS.

96. člen
(zamrznitev sredstev v študijskem letu 2014/2015)
(1) V primeru, da posamezna ŠOLS ne izkaže izpolnje-

vanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS v roku, določenem 
v prejšnjem členu, ji Predsedstvo ŠOS zamrzne izplačilo sred-
stev skladno s Študentsko ustavo.

(2) Kolikor posamezna ŠOLS v naslednjih 2 mesecih, to je 
do 15. marca, še vedno ne izkaže izpolnjevanja pogojev, zamr-
znjena sredstva pripadejo ŠOS. V primeru, da pride do razlike v 
višini že izplačanih sredstev ŠOLS, do katerih zaradi neizpolnje-
vanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS, posamezna ŠOLS ni 
bila upravičena, in višini zamrznjenih sredstev, se ta razlika krije 
iz sredstev, ki bodo razdeljena ŠOLS ob naslednjem nakazilu po 
ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev posamezne ŠOLS.

97. člen
(izguba statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)
(1) Kolikor ŠOLS ne izkaže izpolnjevanja pogojev skladno 

s prejšnjim členom, ga Predsedstvo ŠOS izbriše iz registra 
OO ŠOS.

(2) ŠOS po izbrisu ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev za 
ohranitev statusa ŠOLS iz registra OO ŠOS zahteva vračilo 
neupravičeno pridobljenih sredstev. Povrnjena sredstva se raz-
delijo ŠOLS skladno s Študentsko ustavo.

98. člen
(uveljavitev)

Spremembe in dopolnitve Študentske ustave z dne 2. 4. 
2015 začnejo veljati naslednji dan po sprejetju, uporabljati pa 
se začnejo 1. 10. 2015.

Ljubljana, dne 2. aprila 2015

Študentska organizacija Slovenije
Žiga Schmidt l.r.

Predsednik

1339. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze 
na Primorskem

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Pri-
morskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 
85/11, 17/15), ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Sta-
tuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 
50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11, 96/11, 57/12 
in 29/14) sta Senat Univerze na Primorskem na 40. redni seji 
22. aprila 2015 in Upravni odbor Univerze na Primorskem 
na 34. redni seji 22. aprila 2015 v enakem besedilu sprejela 
naslednje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
S T A T U T A

Univerze na Primorskem

1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, 

št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 
21/11, 96/11, 57/12 in 29/14) se v 3. členu v drugem odstavku 
v napovednem stavku beseda »raziskovalnega« nadomesti z 
besedo »znanstvenega«, četrta alineja pa se spremeni tako, 
da se glasi:

»– odloča o zaposlovanju in izvolitvah v nazive visoko-
šolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev in o merilih za 
izvolitve v nazive,«.

2. člen
V 7. členu se v sedmem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Na Dan univerze oziroma v okviru obele-
ževanja tega dne se praviloma izvede Slovesna akademija s 
podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem.«.

V osmem odstavku se v drugem stavku črka »s« nado-
mesti s črko »z«. Tretji stavek pa se spremeni tako, da se glasi: 
»Določi se ga s študijskim koledarjem.«.
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3. člen
V 17. členu se četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– na univerzi izvoliti v naziv svoje visokošolske učitelje 

in sodelavce ter raziskovalce.«.

4. člen
V 23. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Delež sredstev, ki jih posamezna članica 
prispeva za izvajanje skupnih nalog, ki jih izvaja rektorat, se 
določi z merili, ki urejajo razporejanje javnih in drugih sredstev 
za financiranje dejavnosti univerze.«.

Za drugim stavkom se uvrsti nov tretji stavek, ki se glasi: 
»Merila ob predhodnem soglasju kolegija dekanov in direktor-
jev sprejme upravni odbor univerze.«.

V drugi alineji se za besedo »raziskovalno« doda besedilo 
»in umetniško«.

V tretji alineji se črta besedilo »in umetniško delo«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– protokol in promocija ter uresničevanje drugih nalog, ki 

se opredelijo kot skupne naloge na podlagi letnega programa 
dela.«.

5. člen
V 24. členu se v drugem odstavku za besedo »lahko« 

doda besedilo »v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Od-
lokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem«.

6. člen
V 25. členu se v drugem odstavku beseda »odloka« na-

domesti z besedo »Odloka«.

7. člen
V 28. členu se v prvem odstavku dvanajsta alineja spre-

meni tako, da se glasi:
»– sprejema akt o organiziranosti univerze, ki vključuje 

tudi sistemizacijo delovnih mest,«.
Devetnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi in usklajuje delo rektorata univerze,«.
V štiriindvajseti alineji se beseda »svetovalce« nadomesti 

z besedo »pomočnike«.
Osemindvajseta alineja se spremni tako, da se glasi:
»– zadrži uveljavitev ali izvajanje akta, ki ga je sprejel drug 

organ, če je sprejet v nasprotju z zakonom, statutom univerze 
ali drugim splošnim aktom oziroma drugim predpisom; če organ 
na zahtevo rektorja v določenem roku ne odpravi protipravnosti 
v aktu, ga rektor ne podpiše, ga razveljavi ali odpravi. V prime-
rih, ko gre za splošne akte univerze, pa rektor sproži postopek 
v skladu z ustavo in zakoni,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil iz pr-

vega odstavka tega člena s pisnim pooblastilom pooblasti 
prorektorja ali glavnega tajnika univerze.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Rektor lahko v posameznih primerih za zastopanje in 

predstavljanje univerze pisno pooblasti tudi druge osebe.«.

8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
Rektor lahko za posamezna strokovna področja imenuje 

pomočnike rektorja in jim s sklepom o imenovanju določi nalo-
ge. Hkrati so lahko imenovani največ štirje pomočniki rektorja.

Za pomočnika rektorja je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj 7. raven izobrazbe,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih 

mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja. 

Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njego-
vega mandata.

Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se sklene 
pogodba o zaposlitvi za določen čas.«.

9. člen
V 33. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedo 

»svetovalci« nadomesti z besedo »pomočniki«.
Tretji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Kolegij de-

kanov in direktorjev sestavljajo rektor ter dekani in direktorji 
članic univerze.«.

Tretji odstavek se črta.

10. člen
V 33.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zaupnikov je rektorjevo posvetovalno telo, ki lahko 

oblikuje mnenja k letnemu programu dela in letnemu poročilu 
ter strategijam razvoja univerze. Rektor v Svet zaupnikov ime-
nuje vsakokratne zastopnike pravnih oseb s področja gospo-
darstva, javnega sektorja ter občin.«.

V drugem odstavku se za besedo »zaupnikov« doda 
besedo »lahko«, za besedo »dejavnosti« pa se črta besedo 
»lahko«.

11. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rektorja volijo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter 

raziskovalci, zaposleni na univerzi. Volilno pravico imajo tudi 
študentje, in sicer eno petino od glasov vseh visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so zaposleni na 
univerzi.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve rektorja natančneje določa pravilnik, ki ureja voli-

tve rektorja univerze in ga sprejme senat univerze.«.

12. člen
34.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat univerze najkasneje šest mesecev pred potekom 

mandata rektorja oziroma najkasneje en mesec po dnevu, ko 
je rektorju funkcija prenehala pred potekom mandata, razpiše 
volitve za novega rektorja.

Za rektorja univerze je izvoljen kandidat, ki je v prvem 
krogu volitev prejel večino vseh veljavnih glasov.

Če senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za 
rektorja ni prejel večine vseh veljavnih glasov, se v roku 
osmih dni izvede drugi krog volitev, v katerem sodelujeta 
tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu prejela 
največ glasov.

V drugem krogu je za rektorja izvoljen tisti kandidat, ki 
prejme večino glasov volilnih upravičencev, ki so glasovali. V 
primeru enakega števila glasov se volitve med kandidatoma 
ponovijo po enakem pravilu, kot je določeno za drugi krog 
volitev.«.

13. člen
V 35. členu se v drugem odstavku v drugem stavku za 

besedo »članov« doda vejico in besedilo »a ne manj kot šest«.

14. člen
V 35.a členu se v drugem stavku besedilo »Eno petino 

članov« nadomesti z besedo »Člane« in črta besedo »pa«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu števila študentov se v primeru necelega šte-

vila število članov senata iz vrst študentov zaokroži navzgor.«.

15. člen
V 36. členu se v drugem odstavku besedo »in« nadomesti 

z besedo »ali«.

16. člen
V 37. členu se besedo »Šest« nadomesti z besedilom 

»Najmanj šest«.
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17. člen
V 38. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da 

se glasita:
»– sprejema letni program dela, letno poročilo in program 

razvoja univerze v enakem besedilu kot upravni odbor in spre-
mlja njihovo uresničevanje,

– sprejema statut univerze ter njegove spremembe in 
dopolnitve v enakem besedilu kot upravni odbor univerze,«.

Za štirinajsto alinejo se doda nova petnajsta alineja, ki 
se glasi:

»– kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in pri-
tožbah zoper sklepe, s katerimi senat članice odloči o vpisu v 
študijski program; za odločanje lahko senat pooblasti komisijo, 
pristojno za odločanje o pritožbah kandidatov ob vpisu v študij-
ske programe univerze,«.

V dosedanji petnajsti alineji, ki postane šestnajsta alineja, 
se besedilo »učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev« 
nadomesti z besedilom »visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
ter raziskovalcev«.

Dosedanje šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devet-
najsta in dvajseta alineja postanejo sedemnajsta, osemnajsta, 
devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja.

Dosedanji enaindvajseta in dvaindvajseta alineja, ki po-
staneta dvaindvajseta in triindvajseta alineja, se spremenita 
tako, da se glasita:

»– na predlog senata ali znanstvenega sveta članice voli 
visokošolske učitelje in raziskovalce v nazive v skladu z določili 
tega statuta,

– daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v 
naziv ali izvolitvijo v višji naziv za visokošolske učitelje in razi-
skovalce v skladu z določili tega statuta,«.

Dosedanje triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta, 
šestindvajseta, sedemindvajseta, osemindvajseta in devetin-
dvajseta alineja postanejo štiriindvajseta, petindvajseta, šest-
indvajseta, sedemindvajseta, osemindvajseta, devetindvajseta 
in trideseta alineja.

18. člen
44. člen se črta.

19. člen
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za izvolitve v nazive daje mnenja senatu uni-

verze v postopkih izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter raziskovalcev v skladu z merili za izvolitve v 
nazive v vseh disciplinah, ki so predmet študija, raziskovanja 
in umetniškega delovanja na univerzi.«.

V drugem odstavku se besedilo »učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev« nadomesti z besedilom »visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev«.

20. člen
V 46. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku vejico 

nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »in raziskovalno 
razvojni svetnik«.

V četrtem odstavku se v prvem stavku vejico za besedo 
»profesor« nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »ali raz-
iskovalno razvojni svetnik«.

21. člen
V 47.a členu se v prvem odstavku besedo »pripravlja« 

nadomesti z besedo »obravnava«, za besedo »predlog« doda 
besedilo »statuta univerze ter njegovih«, besedilo »statuta 
univerze in« pa nadomesti z besedo »ter«.

22. člen
V 49. členu se prvem odstavku v drugi alineji besedilo v 

oklepaju spremeni tako, da se glasi »(visokošolski učitelji in 
sodelavci ter raziskovalci)«.

23. člen
V 50. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– sprejema statut univerze ter njegove spremembe in 

dopolnitve v enakem besedilu kot senat,«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni program dela, letno poročilo in program 

razvoja univerze v enakem besedilu kot senat in spremlja nji-
hovo uresničevanje,«.

Drugi odstavek se črta.

24. člen
V 51. členu se na koncu prvega odstavka doda nov sta-

vek, ki se glasi:
»Člani upravnega odbora so lahko ponovno imenovani 

oziroma izvoljeni.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravni odbor ima predsednika in njegovega name-

stnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je 
predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost, namestnik 
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja, ali naspro-
tno.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

25. člen
V 52.a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v upravnem odboru preneha s potekom man-

data, prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je bil podlaga 
za imenovanje, s prenehanjem delovnega razmerja ali z od-
stopom.«.

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, 
tretji in četrti odstavek.

26. člen
V 60. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.

27. člen
V 64. členu se v prvem odstavku za besedo »delavcev« 

doda vejico in besedilo »ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v 
senat univerze,«.

Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V primerih predčasne razrešitve dekana imenuje rektor 

izmed visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev članice, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze, na predlog 
senata članice osebo, ki izvaja in opravlja naloge in pristojno-
sti dekana članice in izvede postopek volitev novega dekana, 
vendar najdlje za obdobje šestih mesecev.«.

28. člen
V 65. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– senatu članice predlaga v sprejem letni program dela 

članice in letno poročilo članice,«.

29. člen
V 66. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru odsotnosti dekana ga nadomešča prodekan, 

ki ga dekan za to pooblasti, sicer pa najstarejši prodekan. 
Pooblastilo dekana za nadomeščanje se lahko nanaša le na 
pristojnosti dekana, ki jih ima v skladu s tem statutom.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dekan članice lahko rektorju predlaga, da prodekana, ki 

ga nadomešča, pooblasti tudi za izvrševanje nalog iz pristojno-
sti rektorja, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti članice, za 
katere je v skladu s tretjim odstavkom 28. člena lahko poobla-
ščen dekan članice.«.

30. člen
V 67. členu se v prvem odstavku za besedo »začne« 

doda besedo »najmanj«.
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31. člen
V 68. členu se v tretjem odstavku za besedo članice doda 

vejico in besedilo »člane iz vrst študentov pa študentski svet 
članice«.

V četrtem odstavku se za besedo »senata« doda besedilo 
»in način izvolitve«.

V sedmem odstavku se besedo »imenovanje« nadome-
sti z besedo »izvolitev«, besedo »in« pa nadomesti z besedo 
»ali«.

32. člen
V 71. členu se v drugem odstavku četrta, peta in šesta 

alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja 

in sodelavca ter raziskovalca imenuje strokovne poročevalce, 
zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata,

– voli visokošolske učitelje in sodelavce ter raziskovalce v 
nazive oziroma predlaga senatu univerze kandidate za izvolitve 
v nazive v skladu z merili za izvolitve v nazive,

– sprejema letni program dela in letno poročilo članice,«.
V trinajsti alineji se obe besedi »študijskih« nadomesti z 

besedama »študentskih«.
Doda se nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah kandidatov 

za vpis v študijske programe članice; za odločanje lahko senat 
članice pooblasti komisijo, pristojno za odločanje o študentskih 
zadevah,«.

Dosedanje štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta 
in osemnajsta alineja postanejo petnajsta, šestnajsta, sedem-
najsta, osemnajsta in devetnajsta alineja.

33. člen
V 72. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Senat članice ima komisije za študijske zadeve, štu-

dentske zadeve, znanstvenoraziskovalno in razvojno delo in 
komisijo, ki spremlja kakovost izobraževalnega, raziskovalnega 
in umetniškega dela.«.

34. člen
V 73. členu se v prvem odstavku druga vejica črta ter 

besedilo »znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni so-
delavci« nadomesti z besedilom »in sodelavci ter raziskovalci«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »svet« 
doda besedo »članice«.

35. člen
V 76. členu se za besedo »leta« doda besedilo »in so 

lahko ponovno izvoljeni«.

36. člen
V 78. členu se v drugi alineji za besedo »naziv« doda 

besedo »visokošolskih«.

37. člen
V 81. členu se v drugi alineji besedo »in« nadomesti z 

vejico in doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:
»– zbor raziskovalcev in«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

38. člen
V 83. členu se v prvem odstavku besedo »petih« nadome-

sti z besedo »štirih«, za besedo »članice« pa se doda besedilo 
»izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvolitev v senat univerze,«.

Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V primerih predčasne razrešitve direktorja imenuje rektor 

izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvolitev v senat univerze, na predlog znanstvenega sveta čla-
nice osebo, ki izvaja in opravlja naloge in pristojnosti direktorja 

članice in izvede postopek volitev novega direktorja, vendar 
najdlje za obdobje šestih mesecev.«.

39. člen
V 84. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– znanstvenemu svetu in upravnemu odboru članice 

predlaga v sprejem letni program dela članice in letno poročilo 
članice,«.

V deveti alineji se za besedo »delu« doda besedilo »zboru 
raziskovalcev članice,«.

40. člen
84.a člen se spremen tako, da se glasi:
»Članica ima lahko enega ali več pomočnikov direktorja. 

Število in delovno področje pomočnikov direktorja določi čla-
nica s pravili.

V primeru odsotnosti direktorja ga nadomešča pomočnik 
direktorja, ki ga direktor za to pooblasti, sicer pa najstarejši 
pomočnik direktorja. Pooblastilo direktorja za nadomeščanje 
se lahko nanaša le na pristojnosti direktorja, ki jih ima v skladu 
s tem statutom.

Direktor članice lahko rektorju predlaga, da pomočnika 
direktorja, ki ga nadomešča, pooblasti tudi za izvrševanje nalog 
iz pristojnosti rektorja, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti 
članice, za katere je v skladu s tretjim odstavkom 28. člena 
lahko pooblaščen direktor članice.«.

41. člen
V 85. členu se v prvem odstavku za besedo »začne« 

doda besedo »najmanj«.
Drugi odstavek se spremni tako, da se glasi:
»Če znanstveni svet članice do izteka mandata direktorja 

ne predlaga kandidata za direktorja, imenuje direktorja rektor 
izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvolitev v senat univerze.«.

42. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstveni svet je najvišji strokovni organ članice.
Znanstveni svet sestavljajo znanstveni delavci, ki so za-

posleni na univerzi in delo opravljajo na članici ter izpolnjujejo 
pogoje za izvolitev v senat univerze. Ima najmanj sedem čla-
nov.

Člane znanstvenega sveta voli zbor raziskovalcev članice.
Število članov in način izvolitve znanstvenega sveta do-

loči članica s pravili.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in mu 

predseduje.
Mandat članov znanstvenega sveta traja štiri leta in so 

lahko ponovno izvoljeni.
Znanstveni svet ima namestnika predsednika, ki ga izmed 

sebe izvolijo njegovi člani.
Članstvo v znanstvenem svetu preneha s potekom man-

data, s prenehanjem funkcije, ki je bila podlaga za izvolitev v 
znanstveni svet, v primeru prenehanja delovnega razmerja ali 
z odstopom.«.

43. člen
V 88. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spre-

mni tako, da se glasi »Znanstveni svet:«.
Doda se nova šesta alineja, ki se glasi:
»– v postopku izvolitve v naziv raziskovalca imenuje stro-

kovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti 
kandidata,«.

Dosedanja šesta alineja, ki postane sedma alineja, se 
spremeni tako, da se glasi:

»– voli raziskovalce v nazive oziroma predlaga senatu 
univerze kandidate za izvolitve v nazive v skladu z merili za 
izvolitve v nazive,«.

Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
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Dosedanja osma alineja, ki postane deveta alineja, se 
spremeni tako, da se glasi:

»– sprejema letni program dela in letno poročilo članice,«.
Dosedanje deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in 

štirinajsta alineja postanejo deseta, enajsta, dvanajsta, trinaj-
sta, štirinajsta in petnajsta alineja.

44. člen
Za 88. členom se doda novo poglavje z novima 88.a in 

88.b členom, ki se glasi:

»2.2.3 Zbor raziskovalcev

88.a člen
Zbor raziskovalcev članice sestavljajo vsi na univerzi za-

posleni, ki delo opravljajo na članici kot znanstveni delavci.

88.b člen
Zbor raziskovalcev voli člane znanstvenega sveta članice 

in predlaga znanstvenemu svetu članice enega kandidata za 
direktorja. Pravico do glasovanja za člane znanstvenega sveta 
in predloge za direktorja imajo vsi člani zbora raziskovalcev. 
Način volitev članov znanstvenega sveta določa članica s 
pravili.

Zbor raziskovalcev obravnava poročila direktorja o delu 
članice ter daje predloge in pobude znanstvenemu svetu.

Zbor raziskovalcev se sestane vsaj enkrat na leto.
Zbor raziskovalcev je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj 

polovica vseh članov zbora raziskovalcev. Zbor raziskovalcev 
sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.«.

45. člen
Naslov poglavja »2.2.3 Upravni odbor« se spremeni tako, 

da se glasi:
»2.2.4 Upravni odbor«.

46. člen
V 90. členu se za besedo »leta« doda besedilo »in so 

lahko ponovno izvoljeni«.

47. člen
V 90.b členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe,«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo 

»svetovnega«.

48. člen
V 90.d členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev članice in predstavni-

kov univerze traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni. Mandat predstavnika študentov stanovalcev 
študentskih domov traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.«.

49. člen
V 90.e členu se v prvem odstavku prva, druga in tretja 

alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– sprejema pravila o delovanju članice;
– sprejema letni program dela in letno poročilo članice;
– spremlja izvajanje letnega programa dela;«.

50. člen
V 90.j členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe,«.
V peti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo 

»svetovnega«.

51. člen
V 90.m členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov strokovnih delavcev članice in 

predstavnikov univerze traja štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Mandat predstavnika študentov 
traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.«.

52. člen
V 90.n členu se v prvem odstavku druga in tretja alineja 

spremenita tako, da se glasita:
»– sprejema letni program dela in letno poročilo članice;
– spremlja izvajanje letnega programa dela;«.

53. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednjo organiziranost:
– rektorat univerze in
– članice univerze.
Rektorat univerze je sestavljen iz:
– tajništva univerze,
– kabineta rektorja,
– univerzitetnih centrov in
– drugih služb.
Rektorat vodi in njegovo delo usklajuje rektor.
Organizacijske enote članice so: oddelki, katedre, razi-

skovalne skupine, inštituti, centri in tajništvo. Način oblikovanja 
in prenehanja ter vodenja organizacijskih enot članic uredijo 
članice s pravili.

Notranjo organiziranost univerze in članic določa akt o 
organiziranosti univerze.«.

54. člen
91.a člen se črta.

55. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedo »opravlja« nado-

mesti z besedo »izvaja«, črta se drugo vejico, besedilo »zlasti 
na področjih kot so določena v 23. členu« pa se nadomesti z 
besedilom »na področjih iz 23. člena«.

V drugem odstavku se besedilo »organizaciji univerze in 
članic« nadomesti z besedilo »organiziranosti univerze«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Tajništvo univerze vodi glavni tajnik univerze.«.

56. člen
92.a člen se črta.

57. člen
V 94. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge 

ustrezne smeri,«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo 

»svetovnega«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Mandat glavnega tajnika univerze je vezan na mandat 

rektorja.
Glavni tajnik je vodilni delavec, s katerim se sklene po-

godba o zaposlitvi za določen čas.«.

58. člen
V 95. členu se v prvem odstavku črta besedo »njegove«, 

za besedo »tajnik« pa doda besedilo »oziroma v njegovi od-
sotnosti rektor«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko delovno mesto glavnega tajnika ni za-

sedeno, lahko rektor imenuje pomočnika rektorja za vodenje 
tajništva univerze, vendar najdlje za obdobje enega leta.«.

59. člen
V 96. členu se v prvem stavku za besedo »naloge« doda 

besedilo »za članico, ki jih kot skupne naloge za članice na po-
dročjih iz 23. člena tega statuta ne opravlja tajništvo univerze«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Tajništvo članice je lahko notranje razdeljeno na službe 

in referate.«.

60. člen
V 98. členu se napovedni stavek spremni tako, da se 

glasi:
»Za zasedbo delovnega mesta tajnika članice se zahteva 

izpolnjevanje naslednjih pogojev:«.
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Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge 

ustrezne smeri,«.
V tretji alineji se črta prvo vejico in besedilo »vendar ne 

manj kot štiri leta«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo 

»svetovnega«.

61. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza lahko za opravljanje posameznih dejavnosti, ki 

so skupnega pomena, ustanovi univerzitetni center.
Univerzitetni centri se lahko organizirajo kot:
– univerzitetni center za raziskave in razvoj,
– univerzitetni center za doktorski in podoktorski študij,
– univerzitetni center za podporne dejavnosti,
– univerzitetna katedra.
Center se ustanovi s sklepom senata univerze. Organizi-

ranost in način delovanja ter financiranja se določi s pravilni-
kom, ki ga sprejme senat univerze.«.

62. člen
Črta se poglavje »5. Notranja organiziranost članic« in s 

tem tudi 105. člen.

63. člen
V 112.b členu se besedo »Senat« nadomesti z besedo 

»senat«.

64. člen
Za 114. členom se doda nov 114.a člen, ki se glasi:

»114.a člen
Izobraževalno delo po študijskih programih za pridobitev 

izobrazbe in po študijskih programih za izpopolnjevanje ter z 
različnimi oblikami neformalnega učenja (poletne šole, tečaji, 
programi usposabljanja, seminarji, delavnice ipd.) se lahko 
izvaja tudi prek spletnega učnega okolja, kot eštudij.

Postopek in način prilagoditve izvedbe izobraževalnega 
dela prek spletnega učnega okolja določata študijski program 
in pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.

65. člen
V 115. členu se v drugem odstavku besedilo »ki ga potrdi 

rektor, kadar gre za študijske programe v sodelovanju članic« 
nadomesti z besedilom »ko gre za skupne študijske programe 
članic univerze«.

66. člen
115.a člen se črta.

67. člen
V 117.a členu se besedo »pa« nadomesti z besedilom 

»lahko tudi«.

68. člen
V 118.c členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali je 

spremenil študijski program,«.

69. člen
V 123. členu se v drugem odstavku za besedo »naziv« 

doda besedo »visokošolskih«.

70. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstvenoraziskovalno delo na univerzi poteka v skla-

du z letnim programom dela in programom razvoja univerze.«.

71. člen
V 127. členu se v prvem odstavku besedilo »Učitelji, 

znanstveni delavci in sodelavci« nadomesti z besedilom »Vi-
sokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci«.

Drugi odstavek se črta.

72. člen
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci posre-

dujejo pristojnim službam tajništva univerze oziroma članic po-
datke o svojem znanstvenoraziskovalnem delu, ki so potrebni 
za sprotno vodenje kadrovskih in drugih evidenc.«.

73. člen
V 129. členu se v prvem odstavku besedilo »Učitelji, 

znanstveni delavci in sodelavci« nadomesti z besedilom »Vi-
sokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci«.

V tretjem odstavku se besedilo »učitelj, znanstveni dela-
vec in sodelavec« nadomesti z besedilom »visokošolski učitelj 
in sodelavec ter raziskovalec«.

74. člen
Spremeni se naslov poglavja »V. VISOKOŠOLSKI UČI-

TELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI TER RAZ-
ISKOVALNI SODELAVCI« tako, da se glasi:

»V. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER 
RAZISKOVALCI«.

75. člen
V 131. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »iz 

prakse«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če je sestavni del študijskega programa praktično izo-

braževanje v delovnem okolju, lahko pri izvajanju sodelujejo 
tudi strokovnjaki, ki nimajo ustreznega naziva, zaposleni v 
organizaciji, kjer se praktično izobraževanje izvaja.«.

76. člen
V 133. členu se v prvem odstavku črta besedo »(učitelji)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelji na visokošolskih strokovnih študij-

skih programih so tudi:
– višji predavatelj in
– predavatelj.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski sodelavci so:
– asistent,
– bibliotekar,
– strokovni svetnik,
– višji strokovni sodelavec,
– strokovni sodelavec in
– učitelj veščin.«.

77. člen
V 134. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Raziskovalci so znanstveni delavci in raziskovalni so-

delavci.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Raziskovalni sodelavci so:
– asistent,
– asistent z magisterijem,
– asistent z doktoratom in
– drugi raziskovalni sodelavci, opredeljeni z veljavno za-

konodajo.«.

78. člen
135. člen se črta.

79. člen
V 136. členu se v prvem odstavku vejico nadomesti z be-

sedo »in« in črta besedilo »in raziskovalnorazvojne svetnike«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in raziskovalne« in 

besedilo »ali znanstveni svet«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Organ, pristojen za izvolitve v nazive ter dobo izvolitve 

v naziv za druge znanstvene delavce, opredeljene z veljavno 
zakonodajo, določajo merila za izvolitve v nazive.«.
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80. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pisne vloge kandidata se v dobo izvolitve v 

naziv ne šteje obdobje več kot trimesečne neprekinjene odso-
tnosti zaradi koriščenja materinskega, očetovskega in oziroma 
ali starševskega dopusta oziroma obdobje več kot trimesečne 
neprekinjene bolniške odsotnosti.«.

81. člen
V 138. členu se v prvem odstavku besedilo »znanstvene-

ga delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca« 
nadomesti z besedilom »sodelavca ter raziskovalca«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat mora vložiti vlogo v službi univerze, ki je zadol-

žena za vodenje postopkov izvolitev v nazive. Vlogi mora prilo-
žiti ustrezne dokumente v skladu z merili za izvolitve v nazive.«.

82. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat ali znanstveni svet članice na poziv službe uni-

verze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive, 
imenuje na svoji prvi naslednji seji tri strokovne poročevalce za 
oceno kandidatove usposobljenosti in jim določi rok za izdelavo 
mnenj. Rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

Strokovni poročevalec je lahko visokošolski učitelj ali 
znanstveni delavec, ki ima enak ali višji naziv, kot je naziv, v 
katerega se voli kandidat.

Vsak strokovni poročevalec mora službi univerze, ki je 
zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive, v roku 
predložiti mnenje iz prvega odstavka tega člena.

Vsebina mnenja je uradna skrivnost.«.

83. člen
V 140. členu se v prvem odstavku besedilo »V primeru 

prve izvolitve v naziv ali izvolitve v višji naziv članica« nadome-
sti z besedilom »Služba univerze, ki je zadolžena za vodenje 
postopkov izvolitev v nazive,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za izvolitve v nazive na podlagi celotnega gra-

diva v roku dveh mesecev oblikuje mnenje o prošnji za izvolitev 
v naziv in svojo odločitev predloži senatu univerze, ki odloči o 
izvolitvi ali podaji soglasja k izvolitvi.«.

V tretjem odstavku se za besedo »naziv« črta vejico in be-
sedilo »in o tem obvesti senat oziroma znanstveni svet članice, 
pri kateri teče postopek za izvolitev v naziv«.

84. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat ali znanstveni svet članice na svoji prvi naslednji 

seji po prejemu soglasja senata univerze iz drugega odstavka 
prejšnjega člena odloči o izvolitvi kandidata v naziv za ustrezno 
področje.«.

85. člen
Za 142. členom se doda nov 142.a člen, ki se glasi:

»142.a člen
Podrobnejši postopek izvolitev v nazive je določen z merili 

za izvolitve v nazive, ki jih sprejme senat univerze.«.

86. člen
V 143. členu se črta besedilo »na senat univerze«.

87. člen
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pritožba se vloži pri službi univerze, ki je zadolžena za 

vodenje postopkov izvolitev v nazive.«.

88. člen
V 146. členu se v tretjem odstavku črta besedo »članici«.

89. člen
V 147. členu se besedilo »Če učitelj, znanstveni delavec 

ali sodelavec« nadomesti z besedilom »Če visokošolski učitelj 
in sodelavec ali raziskovalec«.

90. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Članica lahko za določen čas vključi v svoje izobraže-

valno, znanstvenoraziskovalno ali umetniško delo priznane 
učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na 
pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv. Navedene osebe, ki 
so vključene v izobraževalno delo, lahko izvedejo posamezen 
del predmeta oziroma predmetnega področja.«.

91. člen
V 152. členu se pred obe besedi »učitelja« doda besedi 

»visokošolskega«.

92. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelj in znanstveni delavec imata v šestih 

letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja 
v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev (sobotno leto).

Način uresničevanja pravice iz prejšnjega odstavka tega 
člena in dolžnosti iz tega naslova ureja pravilnik, ki ga sprejme 
senat univerze.«.

93. člen
155. člen se črta.

94. člen
Spremeni se naslov poglavja »8. Pravice in dolžnosti 

visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: učiteljev), znanstvenih 
delavcev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev v izobra-
ževalnem procesu« tako, da se glasi:

»8. Pravice in dolžnosti visokošolskih učiteljev in sode-
lavcev ter raziskovalcev v izobraževalnem in znanstvenoraz-
iskovalnem delu«.

95. člen
V 156. členu se v napovednem stavku besedilo »učite-

ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih in raziskovalnih 
sodelavcev« nadomesti z besedilom »visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev ter raziskovalcev«.

96. člen
V 157. členu se v napovednem stavku besedilo »Učitelj, 

znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec« 
nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelj in sodelavec ter 
raziskovalec«.

97. člen
V 158. členu se v napovednem stavku besedilo »Učitelj, 

znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec« 
nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelj in sodelavec ter 
raziskovalec«.

98. člen
V 159. členu se besedilo »Učitelj, znanstveni delavec in 

visokošolski in raziskovalni sodelavec« nadomesti z besedilom 
»Visokošolski učitelj in sodelavec ter raziskovalec«.

99. člen
V 160. členu se prvo vejico črta in besedilo »znanstvene 

delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce« nadomesti z 
besedilom »in sodelavce ter raziskovalce«.

100. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Med trajanjem delovnega razmerja zaposleni ne sme 

brez pisnega soglasja pristojnega organa univerze ali članice 



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 8. 5. 2015 / Stran 3677 

za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v 
dejavnost, ki jo dejansko opravlja zaposleni in pomenijo ali bi 
lahko pomenili za univerzo ali članico konkurenco.

Konkurenčno prepoved podrobneje ureja pravilnik, ki ga 
sprejme senat univerze.«.

101. člen
V 167. členu se v prvem odstavku za besedo »Študent« 

doda besedo »univerze«.

102. člen
V 169. členu se črta drugi stavek.

103. člen
V 172. členu se besedilo »računa od dne« nadomesti z 

besedilom »šteje od dneva«.

104. člen
V 190. členu se besedo »študijske« nadomesti z besedo 

»študentske«.

105. člen
Spremeni se naslov poglavja »2. Letni načrt financiranja« 

tako, da se glasi:
»2. Finančni načrti univerze in članic«.

106. člen
191. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančni načrt univerze skupaj s programom dela univer-

ze sestavlja letni program dela univerze. Letni program dela v 
enakem besedilu sprejmeta senat in upravni odbor univerze.«.

107. člen
192. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančni načrt članice skupaj s programom dela člani-

ce sestavlja letni program dela članice. Letni program dela v 
enakem besedilu sprejmeta senat oziroma znanstveni svet in 
upravni odbor članice univerze.«.

108. člen
V 193. členu se beseda »tajništvu« nadomesti z besedo 

»rektoratu«.

109. člen
194. člen se črta.

110. člen
V 197. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v skla-

du z merili iz pete alinee 50. člena tega statuta«.

111. člen
200.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut in drugi splošni akti ter njihove spremembe in 

dopolnitve se oblikujejo in sprejemajo po potrebi ali kadar to 
zahteva zakon ali drug predpis.

Predlog za začetek postopka sprejemanja sprememb in 
dopolnitev statuta ali drugega splošnega akta poda rektor uni-
verze po lastni presoji ali na pobudo organov univerze, delovnih 
teles organov univerze, članic univerze oziroma strokovnih 
služb univerze.

Predlog statuta ali drugega splošnega akta oziroma nji-
hove spremembe in dopolnitve pripravijo strokovne službe 
univerze. Obravnavajo jih delovna telesa organov univerze s 
področja, ki ga obravnava splošni akt. Predlog statuta oziroma 
njegovih sprememb in dopolnitev obravnava tudi statutarna 
komisija.«.

112. člen
200.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog statuta oziroma njegovih sprememb in dopolni-

tev se pred obravnavo na delovnih telesih organov posreduje v 
najmanj petnajstdnevno obravnavo članicam univerze.

Predlog drugih splošnih aktov univerze in njihovih spre-
memb in dopolnitev se tudi posreduje v obravnavo članicam 
univerze, pri čemer se določi primeren rok za obravnavo.

Predlog statuta ali drugega splošnega akta oziroma nji-
hovih sprememb in dopolnitev ki jih sprejema senat ali upravni 
odbor univerze, se pred sprejemom posreduje tudi v obravnavo 
kolegiju dekanov in direktorjev.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

113. člen
Splošni akti univerze se uskladijo s temi spremembami 

in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh spre-
memb in dopolnitev.

Pravilnik iz 92. člena teh sprememb in dopolnitev je po-
trebno sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh spre-
memb in dopolnitev.

114. člen
Članice morajo svoja pravila uskladiti s temi spremem-

bami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev.

115. člen
Svetovalcem rektorja preneha funkcija v roku 30 dni po 

uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.

116. člen
Določbe o štiriletnem mandatu direktorjev raziskovalnih 

članic se začnejo uporabljati za novo izvoljene direktorje teh 
članic oziroma z novim mandatom sedanjih direktorjev teh 
članic.

117. člen
Določbe 90.b člena, 90.j člena, 94. člena in 98. člena se 

uporabijo za nove zasedbe teh delovnih mest oziroma za nova 
imenovanja na te funkcije.

118. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem 

besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-5/15

prof. dr. Dragan Marušič l.r.
rektor

Univerze na Primorskem
Predsednik Senata 

Univerze na Primorskem

izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič l.r.
Predsednica

Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

1340. Pravilnik o izdajanju dovoljenj za izvajanje 
nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja 
s področja gradbeništva, kmetijstva 
in gozdarstva

P R A V I L N I K
o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog  

in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja 
gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva,

ki ga na podlagi 3., 4. in 13. člena Statuta Združenje 
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno 
stroko, 18. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih 
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cenilcev kmetijske stroke Slovenije in 13. člena Pravil Društva 
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gozdarstvo Slovenije 
sprejmejo strokovna združenja sodnih izvedencev in sodnih 
cenilcev s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva.

1. člen
vsebina, predmet

S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek dodelje-
vanja dovoljenja za delovanje sodnih izvedencev in sodnih ce-
nilcev za izvajanje nalog in opravil izvedenstva ali ocenjevanja 
stvarnega premoženja s področja nepremičnin v gradbeništvu, 
kmetijstvu in gozdarstvu v primerih, kadar dajejo izvide, mnenja 
in cenitve na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic 
ali za obrambo svojih pravic ali svojega ugleda in ne delujejo v 
postopkih za namene pravosodnih in upravnih organov ali za 
druge namene, določene s 7. členom Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/15).

2. člen
podeljevanje dovoljenj

(1) Dovoljenja za delovanje sodnim izvedencem in sodnim 
cenilcem gradbene, kmetijske in gozdarske stroke izdajajo 
strokovno Združenje SICGRAS za področje gradbeništva, stro-
kovno Združenje SICKMET za področje kmetijstva, strokovno 
Društvo SICGS za področje gozdarstva.

(2) Dovoljenje vsebuje:
– listino o imenovanju, ki jo sopodpišeta predsednik 

Upravnega odbora in predsednik zbora Združenja.
– pečat.
(3) Obliko listin in pečatov določi Upravni odbor Združe-

nja.

3. člen
komisije

(1) Za podeljevanje dovoljenja strokovno združenje usta-
novi petčlansko komisijo za podeljevanje dovoljenj (v nadalje-
vanju: komisija), ki jo iz vrst priznanih strokovnjakov in iz vrst 
članov posameznega strokovnega združenja, imenuje zbor 
Združenja za posamezno strokovno področje. Predsednika 
komisije imenuje med svojimi člani komisija.

(2) Za potrebe koordinacije Združenja ustanovijo skupno 
komisijo (v nadaljevanju: Skupna komisija), v katero posame-
zno združenje preko zbora Združenja predlaga po 1 člana in 
namestnika.

4. člen
pristojnosti komisije

(1) Komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:
– obravnava vloge iz 7. člena pravilnika in preverja pogoje 

za podelitev dovoljenja;
– sprejme sklep o podelitvi dovoljenja prosilcu;
– preverja izpolnjevanje pogojev za veljavnost dovoljenja 

iz 12. člena pravilnika;
– obravnava in preverja izpolnjevanje obveznosti iz 

9. člena pravilnika;
– v primeru manjše kršitve kodeksa ali strokovnih pravil 

izreče ukrep iz tretjega odstavka 13. člena pravilnika;
– pristojnim organom združenja predlaga izrek ukrepov v 

zvezi z dovoljenjem iz prvega in drugega odstavka 13. člena 
pravilnika;

– pošilja podatke sekretariatu strokovnega združenja za 
namen vzpostavitve, vodenja in posodabljanja evidence iz 
8. člena pravilnika;

– vzpostavi, vodi in analizira evidenco uporabe pečatov iz 
drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;

– spremlja izpolnjevanje pogojev nosilcev dovoljenj med 
njihovim delovanjem;

– obravnava kršitve nosilcev dovoljenj ter predlaga ukrepe 
v zvezi s kršitvami vključno z odvzemom dovoljenja;

– pristojnim organom združenja poroča in predlaga ukre-
pe v zvezi s pristojnostmi komisije;

– hrani vso dokumentacijo v zvezi z delom komisije, 
vključno z vlogami prosilcev s prilogami;

– podaja odgovore pristojnemu organu združenja v prime-
rih ugovora na zavrnilni predlog za podelitev dovoljenja;

– opravlja druge naloge, ki so potrebne za izvajanje tega 
pravilnika in za katere meni, da so pomembne za delo strokov-
ne komisije.

(2) Podrobnejše delovanje komisije določi komisija s po-
slovnikom komisije. K poslovniku komisije mora izdati soglasje 
pristojni organ združenja.

(3) Komisija o svojem delu in ugotovitvah sproti obvešča 
pristojne organe združenja, najmanj enkrat letno pa poda po-
ročilo o svojem delu. Člani komisije so za svoje delo odgovorni 
pristojnemu organu združenja, ki jih je imenoval.

5. člen
pristojnosti skupne komisije

Skupna komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:
– koordinira in obravnava skupne zadeve, ki se nanašajo 

na izvajanje določil tega pravilnika;
– skrbi za poenotenje izvajanja določil tega pravilnika;
– izvaja druga opravila, za katera meni, da so pomembna 

za izvajanje določil tega pravilnika.

6. člen
pogoji za pridobitev dovoljenja

Dovoljenje lahko pridobi član strokovnega Združenja, ki 
je vpisan v seznam sodnih izvedencev in sodnih cenilcev pri 
Ministrstvu za pravosodje in ki deluje v skladu s pravili strokov-
nega združenja.

7. člen
vloga

Kandidat pridobi dovoljenje na podlagi vloge.
Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v seznam sodnih izvedencev in sodnih 

cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni,

– izjava, da prosilec lahko naloge ocenjevanja oziroma 
izvedenstva opravlja neodvisno in nepristransko,

– izjavo, da ima v zadnjih 3 letih poravnano članarino, 
oziroma od dneva včlanitve za tiste člane, ki so včlanjeni v 
Združenje krajše obdobje,

– izjavo o soglasju s sklenitvijo zavarovanja za poslovno 
tveganje v skladu s 15. členom,

– izjavo, da dovoli uporabo osebnih podatkov za potrebe 
izvajanja določil tega pravilnika.

8. člen
evidenca

(1) O imetnikih dovoljenj, prenehanju dovoljenja in izdanih 
ukrepih 13. člena pravilnika se vodi evidenca, ki jo vodi stro-
kovno združenje.

(2) V evidenco se vpiše ime, priimek, strokovni naziv, 
naslov, leto rojstva, področje, za katerega je imenovan, in ve-
ljavnost trajanja dovoljenja ter morebitni izdan ukrep iz drugega 
odstavka 13. člena pravilnika za čas trajanja ukrepa.

(3) Strokovno združenje lahko v evidenco vpiše tudi drugo 
strokovno vsebino iz seznama, ki se o imetniku dokumenta 
vodi v seznamu Ministrstva za pravosodje in druge podatke, 
pomembne za zagotavljanje javnega interesa strokovnega 
združenja.

(4) Evidenca imetnikov dovoljenj je javna. Objavljena je 
na spletni strani strokovnega Združenja ali na drug ustrezen 
način. Obseg javno dostopnih podatkov določi Upravni odbor 
združenja.
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9. člen
obveznosti

Imetnik dovoljenja je pri izvajanju nalog izvedenstva in 
ocenjevanja nepremičnin dolžan ravnati v skladu s programom, 
statutom in kodeksom strokovnega Združenja, ki je izdalo do-
voljenje, pri čemer mora upoštevati zlasti veljavna strokovna 
pravila in priporočene cene iz cenika združenja.

10. člen
varstvo naročnikov

(1) Naročnik, za katerega je izvajal naloge s tem pravil-
nikom pooblaščeni izvedenec ali cenilec, lahko podeljevalcu 
dovoljenja naroči strokovno presojo ustreznosti izvida oziroma 
izvedenega strokovnega mnenja ali cenitve.

(2) O upravičenosti zahteve odloča komisija, ki izda ustre-
zen sklep.

11. člen
zavarovanje

(1) Imetniki dovoljenja so dolžni za poslovno tveganje 
skleniti zavarovanje. V primeru, da ne sklene zavarovanja ali če 
deluje v nasprotju s prisego in izjavo dano ob izdaji dovoljenja 
mu preneha veljati izdano dovoljenje oziroma licenca.

(2) Za potrebe zavarovanja bodo strokovna združenja 
organizirala skupni sklad poslovnega tveganja.

12. člen
veljavnost

(1) Veljavnost dovoljenja je časovno omejena na pet let 
in vezana na izpolnjevanje pogojev stalnega izobraževanja.

(2) Za stalno izobraževanje se šteje: najmanj pet izdela-
nih izvedeniških mnenj in/ali cenitvenih poročil, udeležba na 
najmanj petih strokovnih referenčnih posvetih ali delavnicah 
ali aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih in/ali aktivno de-
lovanje v organih strokovnega združenja. Podrobnejša merila 
določi komisija iz 3. člena pravilnika v soglasju s komisijo za 
izobraževanje strokovnega združenja.

13. člen
prenehanje dovoljenja in drugi ukrepi

(1) Dovoljenje preneha:
– na lastno željo,
– če imetnik dovoljenja izgubi status sodnega izvedenca 

ali sodnega cenilca iz zaradi hujše kršitve strokovnih oziroma 
etičnih pravil ali storitve kaznivega dejanja, zaradi česar je iz-
brisan iz seznama sodnih izvedencev in cenilcev pri Ministrstvu 
za pravosodje,

– če imetnik dovoljenja krši program, statut ali kodeks 
strokovnega združenja, zaradi katerega mu je bil izrečen ukrep 
odvzema dovoljenja ali izključitev iz članstva,

– v primeru prenehanja članstva v Združenju SICGRAS, 
Združenju SICKMET oziroma Društvu SICGS,

– v primeru smrti.

(2) Na predlog komisije iz 3. člena, častnega razsodišča ali 
drugega pristojnega organa posameznega strokovnega zdru-
ženja lahko strokovno združenje za hujšo kršitev kodeksa ali 
strokovnih pravil izreče ukrep odvzema ali začasnega odvzema 
dovoljenja. Začasni ukrep se lahko izreče za obdobje največ do 
enega leta. Postopek za odvzem ali začasni odvzem dovoljenja 
se vodi po postopku, ki velja za delo častnega razsodišča.

(3) Na predlog častnega razsodišča ali drugega pristojne-
ga organa posameznega strokovnega združenja lahko komisija 
iz 3. člena pravilnika za manjšo kršitev kodeksa ali strokovnih 
pravil izreče opozorilo. Opozorilo se lahko izreče za obdobje 
največ do enega leta.

PREHODNE DOLOČBE

14. člen
skrajšani postopek

Ob prvi podelitvi dovoljenja lahko strokovna združenja 
na podlagi sklepa zbora Združenja, podelijo dovoljenje vsem 
članom združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena pravilnika. 
V skrajšanem postopku prosilcem vlogi ni potrebno prilagati 
dokazila iz prve alineje 7. člena.

15. člen
zavarovanje

(1) Zavarovanje za poslovno tveganje iz 11. člena pravil-
nika je imetnik dovoljenja dolžan skleniti najkasneje v šestih 
mesecih po izdaji dovoljenja oziroma šest mesecev po usta-
novitvi sklada iz 11. člena tega pravilnika.

(2) Strokovno združenje ustanovi skupni sklad iz 11. čle-
na pravilnika, skupaj s pravili delovanja, v roku enega leta od 
sprejetja tega pravilnika. Za koordinacijo ustanavljanja med 
strokovnimi združenji je pristojna skupna komisija iz drugega 
odstavka 3. člena pravilnika.

16. člen
(1) Za izvajanje nalog tega pravilnika so pristojne komisije 

iz 3. člena tega pravilnika, ki so imenovane s strani organa 
posameznega strokovnega združenja.

(2) Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po 
enakem postopku kot pravilnik.

(3) Za razlago določil tega pravilnika je pristojen zbor 
članstva združenja.

(4) Zbor Združenja določi višino nadomestila za izdajo 
dovoljenja (licenco) in njegovega podaljšanja.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati za Združenje z dnem, ko ga 

posamezno združenje sprejme na skupščini oziroma zboru 
Združenja.

Ljubljana dne 23. aprila 2015

Predsednik zbora
Združenja SICGRAS

Franci Pintar l.r.
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BREŽICE

1341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev 
proračuna Občine Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZUPJSA, 40/11 – ZSVarPreA in 57/12) in 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 4. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno 

varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna 
Občine Brežice

1. člen
Črta se besedilo drugega stavka drugega odstavka 

7. člena Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev 
proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 65/13 – uradno 
prečiščeno besedilo) in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči 
iz sredstev proračuna Občine Brežice se poda na obrazcu, ki 
ga je za dodelitev izredne denarne socialne pomoči predpisalo 
ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve. Vloga 
za dodelitev pomoči ob rojstvu otroka in Vloga za dodelitev 
denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve se oddata 
na obrazcih, ki sta priloga tega odloka.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati obrazec 

Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči, obja-
vljena kot priloga k Odloku o socialno varstvenih pomočeh iz 
sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07). 
V veljavi ostaneta obrazca Vloga za dodelitev denarne pomoči 
ob rojstvu otroka, objavljena kot priloga k Odloku o socialno 
varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 27/07) ter Vloga za dodelitev denarne so-
cialne pomoči zaradi izgube zaposlitve, objavljena kot priloga 
k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno 
varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 22/11).

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2015
Brežice, dne 20. aprila 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za 
šport Brežice

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 

št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 
31/00 – ZPL, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 4. 2015 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju javnega zavoda  
Zavod za šport Brežice

I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE

1. člen
Črta se besedilo 12. člena Odloka o preoblikovanju jav-

nega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12 
in 47/13) in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v 
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovr-

stnih izdelkov
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 

pijačami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 

športno opremo
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim bla-

gom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 

pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s teksti-

lijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z dru-

gim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in 

tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.190 Drugo založništvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre-

mičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

OBČINE
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69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejav-

nosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in 

zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v 

najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posa-

mične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi 
ali spremeni.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2015
Brežice, dne 20. aprila 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1343. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji 
poslovnih prostorov v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list 
RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – odl. US in 
87/11 – ZMVNA), Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU1G, 50/14, 90/14 – ZDU1l in 14/15 – ZUUJFO), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 4. 
2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih 

prostorov v najem

1. člen
Prvi odstavek 27. člena Pravilnika o oddaji poslovnih 

prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12, 101/12 in 29/14) 
se spremeni tako, da glasi:

»(1) Za društva, klube, zveze in organizacije, ki se ukvar-
jajo z neprofitno dejavnostjo in imajo sedež v Občini Brežice ali 
to dejavnost izvajajo za občane Občine Brežice, se najemnina 
lahko zniža do 100 % mesečne najemnine.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35280004/2015
Brežice, dne 20. aprila 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DRAVOGRAD

1344. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd 
za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd 
na 5. seji dne 23. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Dravograd za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 

2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi-
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Dravograd za leto 2014. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je po-
dan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.
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3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2014 znašajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.670.875
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.780.305

70 DAVČNI PRIHODKI 6.135.660
700 Davki na dohodek in dobiček 4.895.809
703 Davki na premoženje 1.036.850
704 Domači davki na blago in storitve 203.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.644.646
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.335.246
711 Takse in pristojbine 2.311
712 Denarne kazni 7.749
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 32.911
714 Drugi nedavčni prihodki 266.429

72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.449
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.419
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolgoročnih sredstev 4.030

73 PREJETE DONACIJE 300
730 Prejete donacije iz domačih virov 300
732 Donacije za odpravo posledic 
naravnih nesreč 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.884.820
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 768.572
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 2.116.248

78 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EU 0
786 Prejeta sredstva iz proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.008.316
40 TEKOČI ODHODKI 2.549.142

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 514.244
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 78.352
402 Izdatki za blago in storitve 1.819.652
403 Plačilo domačih obresti 34.564
409 Rezerve 102.330

41 TEKOČI TRANSFERI 3.245.943
410 Subvencije 201.412
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.436.118
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 340.098
413 Drugi tekoči domači transferi 1.268.315

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.134.923
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.134.923

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.307
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi 33.346
432 Investicijski transferi 23.930

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 337.441

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 7.500

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.500
750 Prejeta vračila danih posojil 7.500
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 128.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 128.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 128.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v jav. skladih in dr. os. javnega prava

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) –120.500

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE 900.000

500 Domače zadolževanje 900.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 259.999
55 ODPLAČILA DOLGA 259.999

550 Odplačila domačega dolga 259.999
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.) 182.059

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 640.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.IX.) 337.441

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA –57.435

4. člen
Preveč porablljena sredstva proračunske rezerve v višini 

–59.837,23 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezer-
ve v leto 2015. Neporabljena sredstva proračunske rezerve za 
stanovanja v višini 56.800,39 EUR in poslovne prostore v višini 
1.059,42 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve 
za stanovanja oziroma poslovne prostore v leto 2015.

5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2014 v višini 

182.059,47 EUR se vključi v proračun Občine Dravograd za 
leto 2015 kot prenesena sredstva.

6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega 

računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja, so sestavni deli tega odloka.

7. člen
Zaključni račun Občine Dravograd brez prilog se objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge se objavijo na 
spletni strani Občine Dravograd.

Št. 410-0002/2013-31
Dravograd, dne 23. aprila 2015

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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ILIRSKA BISTRICA

1345. Obvezna razlaga 16. člena Statuta Javnega 
podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 

Na podlagi 115. člena Poslovnika o delu Občinskega 
sveta Občine Ilirska Bistrica, sprejetega na 24. seji občinskega 
sveta dne 25. 9. 2001 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 
29. 9. 2001) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 5. seji 
dne 23. 4. 2015 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

Določbe drugega odstavka 16. člena Statuta Javne-
ga podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o, (Uradni list RS, 
št. 42/10) v naslednjem besedilu: »V primeru, da v podjetju 
nastane skupna izguba v dejavnostih, ki so obvezne lokalne 
gospodarske javne službe v občini (vseh gospodarskih javnih 
službah skupaj), zaradi napačne politike cen, ki jih v naspro-
tju s predlogom direktorja sprejema ustanovitelj, ima podjetje 
pravico do pokritja skupne izgube v dejavnostih, ki so obvezne 
lokalne gospodarske javne službe v občini.«

Št. 013-1/2015
Ilirska Bistrica, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KOČEVJE

1346. Statut Občine Kočevje

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. in 99. člena 
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – 
popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni 
seji dne 23. 4. 2015 sprejel

S T A T U T
Občine Kočevje

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA

1. člen
(1) Občina Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina) je 

samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in 
obsega naslednja naselja:

Borovec pri Kočevski Reki, Breg pri Kočevju, Brezovica 
pri Predgradu, Bukova Gora, Cvišlerji, Čeplje, Črni Potok pri 
Kočevju, Dol, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Gorenje, 
Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenica, Griček pri Željnah, 
Hreljin, Hrib pri Koprivniku, Jelenja vas, Kačji Potok, Kleč, Klinja 
vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje, Kočevska 
Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kralji, Kuhlarji, Laze pri 
Oneku, Laze pri Predgradu, Livold, Mačkovec, Mahovnik, Mala 
Gora, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri Potok, 
Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha vas, Nemška Loka, Nove Loži-
ne, Novi Lazi, Ograja, Onek, Paka pri Predgradu, Podjetniško 
naselje Kočevje, Podlesje, Podstene, Polom, Predgrad, Preža, 
Primoži, Pugled pri Starem Logu, Rajhenav, Rajndol, Rogati 
Hrib, Sadni Hrib, Seč, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa, 

Spodnji Log, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, 
Suhi Potok, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj, Štalcerji, Topla Re-
ber, Trnovec, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrt, Zajčje Polje, 
Zdihovo, Željne.

(2) V okviru naselij, navedenih v prejšnjem odstavku, se 
nahajajo tudi območja nekdanjih opuščenih kočevarskih vasi, 
ki so podrobneje opredeljena v prostorskih dokumentih občine.

(3) Občina je pravna oseba javnega prava.
(4) Sedež občine je v Kočevju, Ljubljanska cesta 26.

2. člen
(1) Na območju občine so ustanovljene krajevne sku-

pnosti Kočevjemesto, Ivan OmerzaLivold, Kočevska Reka, 
Poljanska dolina, Šalka vas in Stara Cerkev.

(2) Krajevna skupnost Kočevjemesto ima sedež na Trgu 
zbora odposlancev 8, 1330 Kočevje in obsega mesto Kočevje 
in naselje Mahovnik.

(3) Krajevna skupnost Ivan OmerzaLivold ima sedež v 
Livoldu 18b, 1330 Kočevje in obsega naselja: Črni Potok pri 
Kočevju, Dolga vas, Kačji Potok, Knežja Lipa, Kočarji, Livold, 
Mozelj, Rajndol, Spodnji Log, Suhi Potok, Svetli Potok in Zajčje 
Polje.

(4) Krajevna skupnost Kočevska Reka ima sedež v Koče-
vski Reki 5, 1338 Kočevska Reka in obsega naselja: Borovec 
pri Kočevski Reki, Dolnja Briga, Gornja Briga, Gotenica, Koče, 
Kočevska Reka, Kuhlarji, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri Potok, 
Morava, Muha vas, Novi Lazi, Ograja, Podlesje, Preža, Primo-
ži, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Škrilj, Štalcerji in Zdihovo.

(5) Krajevna skupnost Poljanska dolina ima sedež v Pred-
gradu 2, 8342 Stari trg ob Kolpi in obsega naselja: Brezovica 
pri Predgradu, Bukova Gora, Čeplje, Dol, Hreljin, Jelenja vas, 
Kralji, Laze pri Predgradu, Nemška Loka, Paka pri Predgradu, 
Predgrad, Spodnja Bilpa, Vimolj pri Predgradu in Vrt.

(6) Krajevna skupnost Šalka vas ima sedež v Šalki vasi 50b, 
1330 Kočevje in obsega naselja: Cvišlerji, Griček pri Željnah, 
Hrib pri Koprivniku, Klinja vas, Koprivnik, Laze pri Oneku, Mač-
kovec, Onek, Podstene, Rajhenav, Stari Breg, Staro Brezje, 
Šalka vas in Željne.

(7) Krajevna skupnost Stara Cerkev ima sedež v Stari 
Cerkvi 34, 1332 Stara Cerkev in obsega naselja: Breg pri Ko-
čevju, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornje Ložine, Kleč, Koblarji, 
Komolec, Konca vas, Mala Gora, Mlaka pri Kočevju, Mrtvice, 
Nove Ložine, Podjetniško naselje Kočevje, Polom, Pugled pri 
Starem Logu, Seč, Slovenska vas, Smuka, Stara Cerkev, Stari 
Log, Topla Reber, Trnovec in Vrbovec.

(8) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V 
pravnem prometu nastopa z neomejenimi pooblastili v okviru 
nalog, določenih v tem statutu.

(9) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem.

(10) Občina subsidiarno odgovarja za obveznosti krajev-
ne skupnosti.

3. člen
Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru usta-

ve in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje 
izvirne naloge določene s področnimi zakoni ter naloge, ki jih s 
soglasjem občine prenese v izvrševanje država.

4. člen
(1) Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini ne-

posredno in preko organov občine.
(2) Občina sodeluje s sosednjimi in z drugimi občinami 

zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega 
pomena. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva 
in v skladu z zakonom ustanavlja skupne organe ter organe 
skupne občinske uprave, ustanavlja in upravlja sklade, javne 
zavode, javna podjetja in ustanove.

(3) Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in 
uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega 
zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.
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(4) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

5. člen
(1) Občina ima žig, ki je okrogle oblike, premera 35 mm. 

Na zgornji strani je napis “občina Kočevje”, na spodnji strani pa 
“Občinska uprava” ali pa “Občinski svet”. Vsak oddelek ima svoj 
žig, ki je enak žigu občine, razen napisa na spodnji strani, kjer 
je navedeno ime oddelka. V sredini žiga je grb mesta Kočevje.

(2) Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna 
komisija imata svoj žig, ki je okrogle oblike, premera 35 mm, na 
sredini je napis “Kočevje”, v polkrogu na zgornji strani pa “Ob-
čina Kočevje” in pod njim “Občinska volilna komisija” oziroma 
“Posebna občinska volilna komisija”.

(3) Svoj žig imajo tudi krajevne skupnosti. Žig ima v zu-
nanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Kočevje, na 
spodnji polovici pa ime krajevne skupnosti.

6. člen
(1) Grb Občine Kočevje vsebinsko simbolizira Kočevje 

v času pridobitve mestnih pravic. Na njem je upodobljen sveti 
Jernej, zaščitnik mesta, z mečem v desni roki in knjigo v levi. V 
ozadju je utrdba, v ospredju pa pleten obrambni zid.

(2) Zastava občine je modra, bela, modra, s pokončno 
postavljenimi barvami, z grbom občine na beli podlagi.

7. člen
Praznik občine je 3. oktober, dan na katerega so bili leta 

1943 postavljeni temelji slovenske državotvornosti.

8. člen
V protokolarne namene uporablja župan ob posebno sve-

čanih trenutkih pozlačeno župansko ogrlico, ki jo sestavlja s 
členki povezanih 22 ploščic, na katerih so vgravirana imena 
županov Občine Kočevje. Na prsih ogrlico zaključuje obesek, 
v katerega je vdelan grb občine in napis “Občina Kočevje”.

9. člen
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim 

občanom, organizacijam in drugim, občinska priznanja in na-
grade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

10. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, 
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da:

– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

gospodarstvo v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše-
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 
občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– za socialno ogrožene gradi stanovanja in obnavlja 
objekte, ki so primerni za stanovanja,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kre-
ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih 

služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojnoizobraževalno ter 

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojnoizobraževalni zavod (javna osnovna 

šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom 
zagotavlja pogoje za njihovo delo,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred-
stva za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alinee in v okviru finanč-
nih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– podeljuje koncesije za izvajanje programov predšolske 
vzgoje in varstva ter za zdravstveno dejavnost,

– sodeluje z vzgojnoizobraževalnimi zavodi in zdravstve-
nim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojnoizobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov, ustvarja pogoje za 
izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega vastva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih in obletnicah.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov in skrbi za 

kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravljanje 
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
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– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

ru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in 
normativi:

– organizira reševalno pomoč v primeru požara,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo elementarnih in drugih 

naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 

štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 

varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema program varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko oziroma medobčinsko redarsko in 

inšpekcijsko službo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

11. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge:
– ugotavljanja javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic na nepremičninah občine v skladu z zakonom in v 
primeru razlastitve za potrebe občine,

– določanja namembnosti prostora,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– vodenja evidenc občinskih zemljišč in drugega premo-

ženja, zagotavljanja varstva naravnih in kulturnih spomenikov 
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

– zagotavljanja mrliško ogledne službe in
– urejanja drugih lokalnih zadev javnega pomena.

12. člen
(1) Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično 

funkcijo za svoje potrebe na podlagi zakona.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravlja-

nje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

13. člen
(1) Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni 

odbor, občinska volilna komisija in posebna občinska volilna 
komisija.

(2) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

(3) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

14. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav-
nikov medijev na javnih sejah občinskih organov in njihovih 

delovnih teles, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so 
podlaga za odločanje občinskih organov, z vpogledom v za-
pisnike občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter z za-
gotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja skladno 
z zakonom.

(3) Sklic seje OS in gradiva, zapisnike sej občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles in občinske akte se objavi na 
spletni strani Občine Kočevje.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebne pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik o delu občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: 
poslovnik OS) ter drugi akti, ki jih v skladu z zakonom, statutom 
ali poslovnikom sprejmejo organi občine.

(5) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

15. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

(2) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem 
sistemu, razen člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti, ki se voli po večinskem sistemu.

(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 
odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh za-

devah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 
25 članov, pri čemer je en član občinskega sveta predstavnik v 
občini naseljene romske skupnosti.

(2) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Man-
dat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na 
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni 
z zakonom določeno drugače.

(3) Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan 
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta in 
župana, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, 
pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov občinskega sveta.

17. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni zdru-

žljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z 
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako 
določa zakon. Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združlji-
va s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v 
državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci 
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo ozi-
roma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

(4) Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada 
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega 
telesa občinskega sveta.
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(5) Občinski svet s svojim aktom določi višino in merila 
za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih 
teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor 
tudi za člane svetov krajevnih skupnosti.

18. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine;
– sprejema odloke in druge občinske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske akte in druge akte razvoja občine;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema odlok o notranji organizaciji in delovnih podro-

čjih občinske uprave na predlog župana;
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrše-
vanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih;

– odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pri-
stojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski 
organ;

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja 
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja;

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
– ustanavlja delovna telesa občinskega sveta ter imenuje 

in razrešuje njihove člane;
– imenuje člane volilne komisije za izvedbo občinskih 

volitvev;
– odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti ob-

čine;
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
– razpisuje referendum;
– določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila 

za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje;

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb;

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom;

– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin;

– imenuje in razrešuje člane svetov javnih zavodov in 
podjetij, katerih ustanovitelj je občina;

– daje soglasje k imenovanju direktorjev zavodov, katerih 
ustanovitelj je občina, če s predpisi ni drugače določeno;

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

19. člen
Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se na-

naša na ožji del občine, pridobiti mnenje ožjega dela občine.

20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo 

županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku 
nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O 
sklicu seje občinskega sveta se obvesti medije.

(3) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(4) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 

začetku seje.
(5) Vsak član občinskega sveta ali delovno telo občin-

skega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v obravnavo 
in sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen 
proračuna, zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih občinski svet 
sprejme na predlog župana.

(6) Župan mora predloge delovnih teles občinskega sveta 
ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka 
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v 
poslovniku občinskega sveta.

(7) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani občinskega sveta.

(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki 
delovnih teles občinskega sveta ter direktor občinske uprave so 
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z ve-
čino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ni s predpisi 
določena drugačna večina.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glaso-
vanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z 
zakonom, poslovnikom občinskega sveta, ali če tako sklene 
občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov.

22. člen
(1) Župan predstavlja občinski svet in sklicuje ter vodi 

njegove seje. Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta 
pooblasti podžupana. Če nastopijo razlogi, da niti župan niti 
podžupan ne moreta voditi že sklicane seje občinskega sveta, 
jo vodi član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa sejo vodi najstarejši član občinskega sveta.

(2) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami tega statuta, poslovnika OS ter glede na potrebe 
odločanja na občinskem svetu, mora pa sklicati najmanj štiri 
redne seje v koledarskem letu. Podžupan lahko skliče sejo le 
na podlagi posamičnega pooblastila župana.

(3) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora 
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva 
za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku 
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani 
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje 
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red in nujno potreb-
no gradivo. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, 
predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

23. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega 

sveta zagotavlja občinska uprava.

24. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

določa zakon.

2.1. Odbori in komisije občinskega sveta

25. člen
(1) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in 

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 

občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
(3) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje.

(4) Za občasna delovna telesa se smiselno uporabljajo 
določbe tega statuta, ki se nanašajo na stalna delovna telesa 
občinskega sveta.

26. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za volitve, imenovanja in 

mandatna vprašanja.
(2) Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vpra-

šanja šteje sedem članov in jih občinski svet imenuje izmed 
svojih članov.
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(3) Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vpraša-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa 
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma 
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

27. člen
(1) Poleg komisije za volitve, imenovanja in mandatna 

vprašanja ima občinski svet naslednja stalna delovna telesa:
– Odbor za finance in gospodarstvo,
– Odbor za infrastrukturo in okolje,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Statutarnopravno komisijo,
– Komisijo za prošnje in pritožbe,
– Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti.
(2) Odbori in komisije imajo sedem članov, razen komisije 

za prošnje in pritožbe, ki ima pet članov.
(3) Organizacijo in delovno področje odborov in komisij 

določa poslovnik o delu občinskega sveta.

28. člen
(1) Predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta 

imenuje občinski svet izmed svojih članov. V vsa delovna tele-
sa, razen v komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vpra-
šanja, lahko občinski svet imenuje člane tudi izmed drugih ob-
čanov, vendar največ polovico članov. V komisiji za spremljanje 
položaja romske skupnosti mora biti izmed članov, imenovanih 
izmed občanov, večina pripadnikov romske skupnosti, živeče 
na območju Občine Kočevje. Predsednik delovnega telesa 
občinskega sveta je lahko le član občinskega sveta.

(2) Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni zdru-
žljivo s funkcijo župana in s članstvom v nadzornem odboru 
občine ter z delom v občinski upravi.

29. člen
(1) Delovna telesa občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Delovna telesa občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte s svojega 
delovnega področja, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob-
čine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

30. člen
(1) Na predlog posameznega člana občinskega sveta 

lahko občinski svet razreši predsednika delovnega telesa, po-
sameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delov-
no telo v celoti. Predlog mora najprej obravnavati komisija za 
volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.

(2) Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles 
občinskega sveta pripravi komisija za volitve, imenovanja in 
mandatna vprašanja.

(3) Razrešitev delovnega telesa v celoti ni možna brez 
sočasne izvolitve predsednika in članov novega delovnega 
telesa občinskega sveta.

3. Župan in podžupan

31. člen
(1) Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se 
opravijo v skladu z zakonom.

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 

na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na pod-
lagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči 
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov 
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko 
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

(5) Župan je upravičen do plače, če funkcijo opravlja po-
klicno ali do plačila, če funkcijo opravlja nepoklicno, in sicer v 
višini, ki jo določajo veljavni predpisi.

32. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan zlasti:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in za-

ključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvrševanje posameznih nalog izvrševanja občinskega 
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, 

če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 

občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-

čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih 
v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za 
te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje 
notranjih organizacijskih enot in vodje organa skupne občinske 
uprave, ob soglasju drugih županov občin soustanoviteljic,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave, in izvaja druge naloge predstojnika 
občinske uprave,

– vodi in organizira protokol občine,
– izvaja naloge, za katere ga pooblasti občinski svet,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

33. člen
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri 
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet 
vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko 
vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladno-
sti z ustavo in zakonom.

(2) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej 
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti 
razloge za zadržanje.

(3) Ob zadržanju izvajanja odločitev občinskega sveta 
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko 
župan začne postopek pri upravnem sodišču.

(4) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, 
ki je z zakonom prenesena na občino, župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve 
sveta.

34. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

zaščite in reševanja, ter civilne obrambe, predvsem pa:
– vodi zaščito, reševanja in pomoč,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnika civilne zaščite in člane štaba civilne 
zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 

naravnem okolju na območju občine,
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– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

35. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 

ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

36. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 

največ dva podžupana (v nadaljnjem besedilu: podžupan). 
Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razre-
šuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere 
jih župan pooblasti.

(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-
upan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

(4) Župan pooblasti enega podžupana, da v primeru pred-
časnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkci-
jo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice 
glasovanja na sejah občinskega sveta.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno.

(6) Podžupan je upravičen do plače, če funkcijo opravlja 
poklicno ali do plačila, če funkcijo opravlja nepoklicno, in sicer 
v višini, ki jo določajo veljavni predpisi.

37. člen
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan 

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član 
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa naj-
starejši član občinskega sveta.

(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta 
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

38. člen
(1) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občin-

skega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in 
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere 
tako določa zakon.

(2) Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, 
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter 
z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

(3) Funkcija podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načel-
nika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na de-
lovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila 
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo 
in strokovnostjo dela organov občine.

39. člen
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa, 

kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti. Glede plačila članov komisij 
oziroma delovnih teles iz prejšnjega stavka se smiselno upora-
bljajo določbe akta občinskega sveta, ki določa sejnine članov 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

40. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana 

določa zakon.
(2) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 

člana občinskega sveta.

(3) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predča-
sno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov man-
dat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

41. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občin-
ske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev ob-
činskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

42. člen
(1) Nadzorni odbor ima štiri člane in predsednika, ki jih 

imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Kandidate za člane in predsednika nadzornega 
odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za volitve, 
imenovanja in mandatna vprašanja.

(2) Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s funkci-
jo župana, podžupana in člana občinskega sveta, kakor tudi s 
članstvom v svetu ožjega dela občine, delom v občinski upravi 
in članstvom poslovodstva javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki pro-
računskih sredstev.

(3) Za člana nadzornega odbora je lahko imenovana ose-
ba, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in stalno prebivališče na 
območju Občine Kočevje. Predsednik NO in najmanj en član NO 
morata imeti VII. stopnjo izobrazbe pravne ali ekonomske smeri.

(4) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem raz-
rešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev 
se smiselno uporabljajo razlogi, ki veljajo za predčasno prene-
hanje mandata občinskih svetnikov. Razrešitev posameznega 
člana opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

43. člen
(1) Nadzorni odbor ima predsednika, ki predstavlja nad-

zorni odbor, vodi njegovo delo ter sklicuje in vodi njegove seje. 
V primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča predsednika 
član nadzornega odbora, ki ga določi predsednik.

(2) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzoča večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

(3) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine. Nad-
zorni odbor za seje uporablja prostore občine.

44. člen
(1) Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu.
(2) Nadzorni odbor opravlja nadzor po programu, ki ga 

določi sam. Program dela vsebuje letni program nadzora in 
predlog finančnega načrta, ki ju ob pripravi proračuna nadzorni 
odbor predloži županu.

(3) Nadzorni odbor lahko opravi nadzor pri subjektu iz 
tretjega odstavka 41. člena tega statuta, tudi na predlog občin-
skega sveta, najmanj tretjine članov občinskega sveta ali župa-
na. Nadzorni odbor opravlja nadzor kolegijsko, preko svojega 
člana ali preko izvedenca, ki ga na predlog nadzornega odbora 
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imenuje občinski svet. O načinu opravljanja nadzora odloča 
nadzorni odbor sam.

(4) Nadzirana oseba je dolžna omogočiti članu nadzor-
nega odbora oziroma izvedencu, ki se izkaže s pooblastilom, 
vpogled v dokumentacijo in normalno opravljanje nadzora.

(5) Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z obja-
vo dokončnih poročil na spletni strani Občine Kočevje.

45. člen
(1) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 

nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru 
programa dela pa predvsem izvaja nadzor:

– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih sku-
pnosti,

– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro-
računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

(2) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o 
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca 
januarja koledarskega leta za preteklo leto.

(3) Predsednik nadzornega odbora se mora udeležiti seje 
občinskega sveta, na kateri se obravnava poročilo nadzornega 
odbora, seje občisnkega sveta pa se lahko udeleži tudi kadar 
se obravnavajo zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so 
pomembne za njegovo delo.

46. člen
(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporab-

nikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in 
drugih) na podlagi preverjanja poslovnih poročil in zaključnih ra-
čunov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom prora-
čunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.

(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno do-
kumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na 
ugotovitve in dajati pojasnila.

47. člen
(1) Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov 

ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

48. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

49. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na 
podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzor-
nega odbora.

50. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora so upravičeni do 

sejnine in povračila stroškov v skladu z aktom, ki določa sejnine 
in povračila stroškov občinskih funkcionarjev, članov organov 
in članov delovnih teles. Izvedencu in drugim strokovnjakom 
pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogod-
bi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na 
podlagi pravilnika, ki določa tarife za sodne izvedence.

5. Občinska volilna komisija

51. člen
(1) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 

občinski organ, ki v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve 
in drugimi predpisi skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter 
varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(2) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije 
člani in njihovi namestniki. Predsednik občinske volilne komisije 
in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed 
drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani občinske volilne ko-
misije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih 
strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

(3) Naloge občinske volilne komisije so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandida-

tov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,
– določa volišča,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani 

občinskega sveta oziroma župan so izvoljeni ter daje poročila 
o izidu volitev,

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 
volitvami,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja 
lokalne volitve.

6. Posebna občinska volilna komisija

52. člen
(1) Občina ima posebno občinsko volilno komisijo kot 

samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom, ki ureja lo-
kalne volitve in drugimi predpisi skrbi za izvedbo volitev člana 
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.

(2) Posebno občinsko volilno komisijo sestavljajo predse-
dnik in trije člani in namestniki. Predsednik posebne občinske 
volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodni-
kov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani posebne 
občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po 
predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini 
ter občanov, pri čemer morata biti najmanj en član in en name-
stnik člana pripadnika v občini naseljene romske skupnosti.

(3) Naloge posebne občinske volilne komisije so, da:
– skrbi za zakonitost volitev člana občinskega svetapred-

stavnika romske skupnosti,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname 

kandidatov,
– določa volišča,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri član 

občinskega sveta – predstavnik romske skupnosti je izvoljen 
ter daje poročilo o izidu volitev,

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 
volitvami,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja 
lokalne volitve.

7. Občinska uprava

53. člen
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 

statutom in drugimi splošnimi akti občine opravlja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občin-
ske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge 
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

54. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb ob-

čanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli 
občine ustanovljene krajevne skupnosti.
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(2) Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, 
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjskofinančnem in 
pravnem smislu.

(3) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno 
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor ob-
čanov ožjega dela občine ali deset odstotkov volivcev s tega 
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom.

(4) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni nji-
hovo območje občinski svet s spremembo statuta po poprej 
ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti.

(5) Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih 
skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila ali 
ukinila skupnost.

(6) Krajevne skupnosti smiselno uporabljajo Statut Občine 
Kočevje.

55. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev 

v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-

gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem 
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in in-
vesticij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo 
pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in 
postavitev čistilnih naprav na svojem območju,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč in sodelu-
jejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih 
dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobra-
ževanje …),

– sodelujejo pri pripravi programa oskrbe s pitno vodo 
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij 
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (uredi-
tev in vzdrževanje sprehajalnih poti, hortikulturno urejanje …) 
in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje 
hitrosti …),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje 
njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in 
izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetij-
ski prostor (agromelioracije, komasacije), pri kateri bi prišlo do 
spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti, na področju urejanja prostora in 
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 
prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo mnenje k odločitvam o razpolaganju in upravlja-
nju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano v uporabo za 
opravljanje njihovih nalog,

– sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zado-
voljevanjem potreb občanov skladno s predpisi.

56. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obči-

ne, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne 
skupnosti praviloma samostojno:

– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem 
občine, ki jim je dano v uporabo,

– sodelujejo z občinskim štabom za civilno zaščito pri na-
logah s področja zaščite in reševanja ter pri oblikovanju politike 
občine na tem področju,

– izvajajo posamezne naloge na področju zaščite in re-
ševanja, ki jih določi občinski štab, na podlagi zakona in tega 
statuta,

– sodelujejo s prostovoljnimi gasilskimi društvi kot nosilci 
sistema zaščite in reševanja v krajevni skupnosti,

– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega ra-
zvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene de-
javnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne 
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, 
kadar je organizator občina,

– opravljajo druge naloge v smislu izboljšanja kvalitete 
življenja.

57. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v 

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statu-
tom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v 
svojem imenu in za svoj račun.

(3) Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti 
sklene predsednik krajevne skupnosti, katerih vrednost prese-
ga znesek, določen v vsakoletnem odloku o proračunu občine, 
so veljavni le ob pisnem soglasju župana. Pravni posli, sklenje-
ni v nasprotju s prejšnjim stavkom, so nični.

(4) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidi-
arno.

(5) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne 
skupnosti.

58. člen
(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani 

s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način 
izvolitve članov sveta določa zakon. Volitve v svet krajevne 
skupnosti razpiše župan.

(2) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, 
s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne sku-
pnosti.

(3) Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, 
podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec 
v občinski upravi.

(4) Mandat članov sveta krajevne skupnosti traja štiri leta.
(5) Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno 

prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno upo-
rabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela 
občine.

(6) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti se opravlja 
nepoklicno.

(7) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dosedanji 
predsednik najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta 
krajevne skupnosti. Če jo ne skliče v dvajsetih dneh, jo skliče 
župan. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot po-
lovici njegovih članov in je izvoljen predsednik.

(8) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed 
sebe izvolijo člani sveta.

(9) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja sku-
pnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne 
skupnosti.

(10) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge 
za svete krajevnih skupnosti opravlja občinska uprava.

(11) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika iz-
voli podpredsednika. Podpredsednik sveta krajevne skupnosti 
nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi 
predsednik.

(12) Predsednik in podpredsednik ter člani sveta so upra-
vičeni do sejnine in povračila stroškov v skladu z aktom, ki 
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določa sejnine in povračila stroškov občinskih funkcionarjev, 
članov organov in članov delovnih teles.

(13) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje 
odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov.

(14) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne 
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

(15) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet kra-
jevne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora skli-
cati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj 
polovica članov sveta krajevne skupnosti.

(16) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno 
uporablja poslovnik občinskega sveta, lahko pa svet sprejme 
tudi svoj poslovnik.

59. člen
(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu 

s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na-

našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine.

(3) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne 
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere 
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne 
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače 
določeno.

(4) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posame-
znih vprašanj poda pobudo za sklic zbora krajanov krajevne 
skupnosti.

(5) Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno upora-
bljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

60. člen
(1) Za sodelovanje med krajevnimi skupnostmi in občino 

se ustanovi sosvet župana kot njegov posvetovalni organ, ki 
ga sestavljajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti oziroma 
njihovi pooblaščenci.

(2) Sosvet obravnava vprašanja, povezana z življenjem 
občanov v krajevnih skupnostih in njihovim sodelovanjem pri 
odločanju v občini, vprašanja enakomernega razvoja krajevnih 
skupnosti in daje županu mnenja in predloge v zvezi s tem.

61. člen
(1) Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga 

sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in 
pravice.

(2) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem go-
spodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem 
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo 
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

(3) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji pre-
neha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obve-
znosti na občino.

62. člen
(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občin-

skega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih 
oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja krajevne 
skupnosti.

(2) Za financiranje krajevnih skupnosti se uporabljajo do-
ločbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih 
uporabnikov občinskega proračuna.

(3) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja 
krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

(4) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti 
zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto 
oblikujejo in županu predlagajo njihovi sveti.

(5) Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega prora-
čuna, sprejme na predlog župana občinski svet.

(6) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih 
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

(7) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti 
je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.

(8) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne 
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

(9) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 
opravlja nadzorni odbor občine.

63. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega 

odbora občine, polovice članov sveta krajevne skupnosti ali 
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne sku-
pnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom 

zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi 
in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi 
občanov ali če se sredstva, ki so krajevni skupnosti dodeljena 
iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine 
krajevno skupnost, če ugotovi:

– da se svet krajevne skupnosti ne konstituira v roku dveh 
mesecev od izvolitve članov sveta,

– da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog,
– da ni kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti,
– oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa 

za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statu-
tom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV  
PRI ODLOČANJU V OBČINI

64. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

65. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo 
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) Občinski organi, v katere pristojnost posamezna za-
deva spada, so dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbo-
ra občanov.

(3) Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, 
stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upošteva-
ti, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku 
svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
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66. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za obmo-

čje ene ali več krajevnih skupnosti.
(2) Zbor občanov lahko skliče župan na lastno pobudo, na 

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na 

zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini, zbor občanov 
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj pet odstotkov vo-
livcev v tej krajevni skupnosti.

(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vse-
bovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obrav-
nava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo 
podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum 
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Žu-
pan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve 
ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se 
vroči vlagatelju zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v petnajstih 
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve, od dneva sklica 
pa do dneva izvedbe pa lahko preteče najmanj osem in največ 
trideset dni.

67. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-

terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno 
običajen način.

68. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katerega 
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo 
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

(3) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direk-
tor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o 
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občin-
ske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

69. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o potrditvi 

splošnih aktov občine, ki ga sprejema občinski svet, razen o 
proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s 
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in 
druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine.

70. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spreje-
mu splošnega akta občine.

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo 
volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma.

(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu 
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

71. člen
(1) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe-

renduma lahko poda vsak občan, politična stranka v občini ali 
svet krajevne skupnosti. Pobuda mora vsebovati opredeljeno 
zahtevo iz 75. člena tega statuta in obrazložitev, podprta pa 
mora biti s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo 
pobudi dajo volivci s podpisom na seznamu, ki vsebuje osebne 
podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov 
stalnega prebivališča.

(2) Pobudniki morajo pobudo predložiti županu najkasne-
je v roku petnajstih dni po sprejemu splošnega akta občine.

(3) Če župan meni, da pobuda za vložitev zahteve ni obli-
kovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju 
z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po pre-
jemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno 
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, 
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma 
obvesti pobudnika in občinski svet.

(4) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

72. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma 

z osebnim podpisovanjem na obrazcu pred pristojnim organom 
državne uprave. Župan s sklepom določi obrazec za podporo z 
osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za 
razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

(2) Osebno podpisovanje se izvaja pred pristojnim orga-
nom Upravne enote Kočevje.

(3) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo-
žena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev.

73. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh 

po sprejemu odločitve o predlogu župana ali člana občinskega 
sveta za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od 
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma, razen če v 
skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

(2) Občinski svet sprejme odločitev o razpisu referen-
duma na predlog župana ali člana občinskega sveta z večino 
glasov vseh svojih članov.

(3) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

(4) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo 
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo 
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na 
referendumu tako, da se bo obkrožilo "ZA" oziroma "PROTI", 
dan razpisa in dan glasovanja.

(5) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

74. člen
Pobuda volivcev in zahteva za razpis referenduma vse-

buje referendumsko vprašanje, ki se glasi »Ali ste za to, da se 
uveljavi (navesti naslov akta), ki ga je sprejel občinski svet na 
seji dne ____________?«.

75. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine.
(2) Če je splošni akt občine potrjen, ga mora župan obja-

viti skupaj z objavo izida referenduma.
(3) Če je splošni akt občine zavrnjen, se splošni akt ne 

objavi.
(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil 

splošni akt občine zavrnjen, zavezuje občinski svet, ki je splo-
šni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca 
njegovega mandata.
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76. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

77. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih 
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referen-
dum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem 
statutom posamezno vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, 
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

78. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 

za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 

zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

79. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih 

vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-

du z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

80. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum 
o splošnem aktu občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

6. Financiranje oblik neposrednega sodelovanja občanov 
pri odločanju

81. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

82. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva, deleži na kapitalu 
pravnih oseb in pravice.

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar.

(3) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja žu-
pan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slo-
venije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju 
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki 
naložbe odloča župan skladno s predpisi.

(4) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja ob-
čine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župa-
na sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in 
stvarnega premoženja. Sprejeti letni program prodaje izvršuje 
župan.

(5) Če ni z zakonom drugače določeno, se za ravnanje z 
nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti občine smisel-
no uporabljajo predpisi, ki veljajo za ravnanje z nepremičnim in 
premičnim premoženjem v lasti države.

(6) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba pred-
hodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-
ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

83. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upraviče-

na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

84. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski 
svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občin-
skemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren 
župan.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo 
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za 
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani 
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne 
proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževa-
nja.

85. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov proračuna občine.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti 
oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov 
proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.

86. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

87. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnimi akti občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
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(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za iz-
vrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana 
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju pro-
računa v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in 
informacije, določene z zakonom.

88. člen
(1) Proračun občine in njegove spremembe se sprejemajo 

z odlokom. Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za 
zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, 
začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagota-
vljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna 
pooblastila za izvrševanje proračuna.

(2) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

(3) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izva-
janjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

89. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skla-
du z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri mesece.

(3) Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(4) Postopke sprejemanja proračuna natančneje uredi 
občinski svet s poslovnikom občinskega sveta.

90. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-

zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.

(2) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati 
občinskemu svetu v mesecu juliju.

91. člen
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, 

pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga 
predloži občinskemu svetu v sprejem.

(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti 
župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

92. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki so 

predvidene v občinskem proračunu pod pogoji, ki jih določa 
zakon.

93. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 

ali soustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo 
poroštvo s soglasjem ustanovitelja.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica 
je občina, odloča na predlog župana občinski svet, skladno s 
predpisi.

94. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje oddelek, pristojen 

za finance.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

95. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 

sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila in sklepi.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-

storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. Postopek 
za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega 
sveta.

(3) Župan izdaja kot interne akte odredbe, pravilnike, 
navodila, priporočila, odločbe in sklepe.

(4) Organi občinske uprave izdajajo upravna navodila, 
odločbe in sklepe.

96. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 

občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

97. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, po enakem postopku, kot je 
predpisan za sprejem odloka, se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

98. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela, ustanavlja javne službe ter zadeve iz prenese-
ne pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

99. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

100. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njunega izvrševanja.

101. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše ravnanja ozi-

roma delovanja, ki se nanašajo na nedoločen obseg oseb 
oziroma krog oseb, ki jih ni mogoče v naprej opredeliti.

102. člen
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 

sklep.

103. člen
Statut, poslovnik, odloki in drugi predpisi občine morajo biti 

objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Dodatno 
pa se objavijo tudi na spletnih straneh Občine Kočevje.

2. Posamični akti občine

104. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča 

občinska uprava o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz 
prenesene državne pristojnosti.

105. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto-
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pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV  
IN ORGANIZACIJ

106. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se pose-
ga v ustavni položaj in v pravice občine.

107. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim 

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi 
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

108. člen
Občina lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

109. člen
Občina lahko sodeluje v upravnem ali sodnem postopku 

kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh 
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice 
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

110. člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje za-

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne 
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci 
občinske uprave.

(2) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno-
stjo in strokovnostjo njihovega dela.

(3) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje 
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti.

(4) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

111. člen
(1) Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občin-

skim funkcionarjem in članom organov in delovnih teles Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13) je treba uskladiti z določbo 
dvanajstega odstavka 58. člena tega statuta najkasneje v roku 
petih mesecev po uveljavitvi tega statuta.

(2) Odlok iz tretjega odstavka 62. člena tega statuta 
sprejme OS najkasneje v roku petih mesecev po uveljavitvi 
tega statuta.

112. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 

Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 
117/02, 43/03 in 44/05) in statuti krajevnih skupnosti.

113. člen
(1) Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tretjega odstavka 42. člena tega statuta se 

začnejo uporabljati z začetkom novega mandata.

Št. 0076/20152100
Kočevje, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

1347. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje 
za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – 
ZDTB, 127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/ZIPRS1314A, 101/13 
in 101/13 – ZIPRS1415) in 27. člena Statuta Občine Kočevje 
(Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 
43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji 
dne 23. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje 

za leto 2014.

2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2014 je realiziran v 

naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov Realizacija 

2014
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 18.205.730,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.749.211,72

70 DAVČNI PRIHODKI 10.634.452,60
700 Davki na dohodek in dobiček 9.682.218,00
703 Davki na premoženje 603.197,24
704 Domači davki na blago in storitve 349.037,36
706 Drugi davki 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.114.759,12
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.600.290,64
711 Takse in pristojbine 9.028,71
712 Globe in druge denarne kazni 2.190,59
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 249.764,27
714 Drugi nedavčni prihodki 253.484,91

72 KAPITALSKI PRIHODKI 257.802,62
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 63.247,55
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 194.555,07

73 PREJETE DONACIJE 0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,0
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74  TRANSFERNI PRIHODKI 3.744.714,02
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.882.209,72
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.862.504,30

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 454.002,40
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 454.002,40

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.750.985,44
40 TEKOČI ODHODKI 3.995.936,30

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 968.993,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 148.329,75
402 Izdatki za blago in storitve 2.799.856,40
403 Plačila domačih obresti 68.756,78
409 Rezerve 10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.089.872,36
410 Subvencije 1.114.339,45
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.103.191,62
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 579.799,58
413 Drugi tekoči domači transferi 2.292.541,71

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.560.523,87
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 8.560.523,87

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 104.652,91
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 51.201,66
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 53.451,25

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.II) –1.545.254,68
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV 
(750+751+752) 4.214,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.214,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev 4.214,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.V.) 4.214,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 844.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 844.000,00

500 Domače zadolževanje 844.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 486.903,17
55 ODPLAČILA DOLGA 486.903,17

550 Odplačilo domačega dolga 486.903,17
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) –1.183.943,85

X. NETO ZADOLŽEVANJE 357.096,83
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.VIII.IX=III.) 1.545.254,68
XII. STANJE NA RAČUNIH NA DAN  

31. 12. 2012 1.826.896,07

3. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 

2014 je 642.952,22 €, od tega namenska sredstva v višini 
464.404,86 € in nenamenska sredstva v višini 178.547,36 €.

Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2014 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Kočevje za leto 2015.

4. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Ko-

čevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV

Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2014 39.272,57
I. Oblikovanje sredstev rezerv 10.000,00
II. Poraba sredstev rezerv 32.000,00
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2015 17.272,57

Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2014 v znesku 
17.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 
2015.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014 

sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa finan-
ciranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Kočevje za leto 2014. Bilance so sestavni del tega odloka. Se-
stavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 
ter o njihovi realizaciji v tem letu.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne ve-
ljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega 
računa Občine Kočevje za leto 2014 se objavi na spletni 
strani, www.kocevje.si.

Št. 450-1/2015-2200/15
Kočevje, dne 24. aprila 2015

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

1348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
za parceli v k.o. 1601 – Čeplje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJCB, 111/05 – Odl. 
US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07), 27. člena 
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – po-
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pravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 83. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 
in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne 
23. 4. 2015 spreje

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli  

v k.o. 1601 – Čeplje

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepre-

mičnine:
– k.o. 1601 – Čeplje: parc. št. 2784/3, v izmeri 173 m² in 

parc. št. 2784/11, v izmeri 503 m².

2. člen
Nepremičnini parc. št.
– k.o. 1601 – Čeplje: parc. št. 2784/3, v izmeri 173 m² in 

parc. št. 2784/11, v izmeri 503 m² 

postanejo lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 
Kočevje, matična številka: 5874238000 do celote (1/1).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0321/20142106
Kočevje, dne 24. aprila 2015

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

KRANJ

1349. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na 
zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 – Babni vrt

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 22. 4. 
2015 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na 

zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 – Babni vrt

1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 – 

Babni vrt preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega 
dobra.

2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 

– Babni vrt, se vpiše na Mestno občino Kranj.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 47848/201541/33
Kranj, dne 23. aprila 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

1350. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini parc. št. 888/10, 879/34, 889/0, 
876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77, k.o. 2100 
– Kranj

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 
22. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini parc. št. 888/10, 879/34, 889/0, 
876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77,  

k.o. 2100 – Kranj

1. člen
Javno dobro na nepremičnini parc. št. 888/10, 879/34, 

889/0, 876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77, k.o. 2100 – 
Kranj, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega 
dobra.

2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini parc. št. 888/10, 

879/34, 889/0, 876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77, k.o. 
2100 – Kranj, se vpiše na Mestno občino Kranj.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 47842/201541/32
Kranj, dne 22. aprila 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

KRANJSKA GORA

1351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ura-
dno prečiščeno besedilo ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 
27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 
40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno 
prečiščeno besedilo ZGO1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 
14/05 – popravek, 92/05 – ZJCB, 111/05 – odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud1, 
76/10 – ZRud1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranj-
ska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine 
Kranjska Gora na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. 

št. 2041/2, k.o. 2171 – Dovje.

II.
Pri nepremičnini parc. št. 2041/2, k.o. 2171 – Dovje, se 

izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.



Stran 3698 / Št. 32 / 8. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije

III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 47852/20145
Kranjska Gora, dne 24. aprila 2015

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

KRŠKO

1352. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 – odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zako-
na o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 
Uredbe Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 
in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 23. 4. 
2015, sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Krško

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 67/07 in 41/14) se 7. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»Župan občine Krško z odločbo imenuje komisijo za vo-
denje postopka javnega razpisa, ki je sestavljena iz predstav-
nikov Občine Krško in predstavnikov gospodarskih združenj 
iz območja občine Krško. Komisija na podlagi tega pravilnika 
in javnega razpisa pripravi razpisno dokumentacijo, odpira 
vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele 
in popolne vloge ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz 
javnega razpisa, opravlja oglede na terenu, pripravi zapisnike 
in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega občinska 
uprava sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o 
izboru prejemnikov sredstev, zoper katere je možna pritožba 
na župana Občine Krško. Občina Krško s prejemniki sredstev 
sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obvezno-
sti. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe 
ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-9/2007-O403
Krško, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

1353. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2015

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 
– prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je 
Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 23. 4. 2015, sprejel

S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1/2015

I.
Ukine se javno dobro na naslednji nepremičnini:
– parc.št. 1247/32, vpisani v k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 3068/3, vpisani v k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 387/3, vpisani v k.o. 1347 – Kališovec.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 47810/2015O507
Krško, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LJUBLJANA

1354. Odlok o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 
v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 
111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 4. 2015 sprejel

O D L O K
o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8  

v Ljubljani za kulturni spomenik  
lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota 

dediščine (EŠD 30087) Ljubljana – Hiša Komenskega 8 (v 
nadaljnjem besedilu: spomenik).

Spomenik obsega parcele številka 2490, 2491 (številka 
stavbe 549), 2492 (številka stavbe 566) in 2516, vse katastrska 
občina 1737 – Tabor.

2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena: V hiši je bival eden izmed najpomembnejših 
zbiralcev slovenskega narodnega gradiva, kronist svojega časa 
ter znan slovenski fotograf Fran Vesel (1884–1944); za časa 
svojega življenja je imel Fran Vesel na Komenskega ulici 8 v 
Ljubljani bogato knjižnico ter vsebinsko raznoliko zbirko gradi-
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va iz kulturnoumetniškega življenja tistega časa; hiša je bila 
družabno zbirališče Veselovih prijateljev, med katerimi je bilo 
kar nekaj pomembnih kulturnikov tistega časa, kot na primer 
Oton Župančič, Ivan Cankar, Hinko Smrekar, Avgust Berthold 
in drugi; z oporoko je Fran Vesel hišo na Komenskega ulici 8 
dodelil v uporabo slovenskim likovnim ustvarjalcem.

Varovane sestavine spomenika so: Zasnova historicistič-
ne hiše z na ulico orientiranimi glavnimi prostori in pomožnimi 
na začelni strani; historicistična fasada z neobaročnimi prvina-
mi; historicistično stavbno pohištvo, tlaki in domnevne poslika-
ve ostenij v notranjščini ter vrt na začelni strani hiše.

3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih in zgodovinskomemorialnih vrednot 

v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– podreditev vseh posegov v spomenik ohranjanju neokr-

njenih izvirnih prvin zunanjščine in notranjščine spomenika ter 
notranje opreme v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, 
strukturi in barvni podobi;

– redno vzdrževanje spomenika s pripadajočim vrtom ter 
krajinsko arhitekturno zasnovo z vegetacijskimi in grajenimi 
prvinami;

– prepoved spreminjanja varovanih elementov spome-
nika; če je spomenik ali njegov varovani del okrnjen, je treba 
zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja;

– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih 
objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infra-
strukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti 
nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo 
spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega 
zavoda;

– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru 
večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo, vključ-
no s krajinskim načrtom za ureditev vrta;

– v sklopu večjih prenov zagotovitev ustrezne namembno-
sti dela hiše, kjer bo prikazano življenje in delo Frana Vesela;

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 
varovanja spomenika ter pravic lastnika.

4. člen
Za vse posege v spomenik je potrebno predhodno pri-

dobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).

5. člen
Spomenik se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba 

nepremičnega spomenika arhitekturnega in zgodovinskega 
pomena.

6. člen
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem 

načrtu v merilu 1:1000 in vrisane na topografskem načrtu v me-
rilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, 
hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 6228/20156
Ljubljana, dne 20. aprila 2015

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

Priloga
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1355. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJCB, 93/05 – ZVMS, 111/05 
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 5. seji 20. aprila 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremični-

nah s parc. št. 2231/30 v izmeri 115 m2, k.o. 2636 – Bežigrad 
(ID 6042756), parc. št. 665/6 v izmeri 41 m2, k.o. 1730 – Moste 
(ID 1972909), in parc. št. 1854/9 v izmeri 200 m2, k.o. 1775 
– Sostro (ID 5878233), vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno 
javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 47801141/201412
47801020/201416
4780226/200917
Ljubljana, dne 20. aprila 2015

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1356. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe 
o določitvi območij za pešce

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
15/12) in prvega odstavka 22. člena Odloka o urejanju prome-
ta v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13 
in 110/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji 
20. aprila 2015 sprejel

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi 

območij za pešce
1. člen

V Odredbi o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, 
št. 110/13) se v 2. členu v tabeli:

– za vrstico, ki določa območje za pešce z imenom »Me-
stni trg«, doda nova vrstica, ki se glasi:

»Miklošičeva cesta od Nazorjeve 
ulice do Miklošičeve ceste s hišno 
številko 5

dovoljen omejen lokalni 
promet«

– črta vrstica, ki se glasi:
»Slovenska cesta od Gosposvetske 
ceste do Šubičeve ulice

dovoljen omejen lokalni 
promet«

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2015-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2015

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1357. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe 
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje parkirnina

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
15/12) in tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju pro-
meta v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13 
in 110/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji 
20. aprila 2015 sprejel

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi 

javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
1. člen

V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 110/13, 4/14 – popr. in 
94/14), se v 2. členu v tabeli:

– za vrstico, ki določa javno parkirno površino »NUK II. (Emonska cesta) – parkirišče za osebna in bivalna vozila«, doda 
nova vrstica, ki se glasi:

»Masarykova ulica
(med Resljevo cesto in Kotniko-
vo ulico) – parkirišče za osebna 
vozila

pon.–ned.
pon.–ned.

P–11

P–2 AB2**
7.00–19.00 ure

(ni)
19.00–7.00 ure

(ni)
(ni)

mesečno«

– za vrstico, ki določa javno parkirno površino »Gosarjeva ulica (FDV) – parkirišče za osebna vozila«, doda nova vrstica, ki 
se glasi:

»Povšetova ulica – parkirišče 
za osebna vozila

pon.–ned.
pon.–ned.

P–35

P–3 AB6**
7.00–19.00 ure

(ni)
19.00–7.00 ure

(ni)
(ni)

mesečno«

– vrstica, ki določa javno parkirno površino »P+R Dolgi most (Tržaška cesta) – parkirišče za osebna vozila«, spremeni tako, 
da se glasi:

»P+R Dolgi most
(Tržaška cesta) – parkirišče za 
osebna vozila, bivalna vozila 
in avtobuse)

pon.–pet.
pon.–ned.
pon.–pet.
pon.–pet.

P+R9

P–35

P–BV–28

B–211

(ni)
7.00–19.00 ure
6.00–20.00 ure
7.00–19.00 ure

(ni)
19.00–7.00 ure
20.00–6.00 ure
19.00–7.00 ure

0.00–24.00 ure
(ni)
(ni)

(ni)«
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– za vrstico, ki določa javno parkirno površino »P+R Ježica (Obvozna cesta) – parkirišče za osebna vozila«, doda nova 
vrstica, ki se glasi:

»P+R Barje
(Barjanska cesta) – parkirišče 
za osebna vozila, bivalna 
vozila in avtobuse)

pon.–pet.
pon.–ned.
pon.–pet.
pon.–pet.

P+R9

P–35

P–BV–28

B–211

(ni)
7.00–19.00 ure
6.00–20.00 ure
7.00–19.00 ure

(ni)
19.00–7.00 ure
20.00–6.00 ure
19.00–7.00 ure

0.00–24.00 ure
(ni)
(ni)

(ni)«

dena gradnja večnamenskega objekta za oskrbno – servisno 
dejavnost, ki naj bi služila zgolj prebivalcem na območju zazi-
dalnega načrta.

Pobudnik – Evgenija Lazarini, Smlednik 138, 1216 Smle-
dnik želi na zemljiščih zgraditi tri stanovanjske objekte, enakih 
gabaritov in oblikovanja kot je za stanovanjske objekte oprede-
ljeno v zazidalnem načrtu.

Na zemljiščih parc. št. 1023/123 in 1023/124, obe k.o. 
Smlednik, je po veljavnem odloku predvidena izgradnja dveh 
stanovanjskih objektov.

Pobudnik – Adria gradnje d.o.o., Cankarjeva ul. 62, 5000 
Nova Gorica želi na zemljiščih zgraditi tri stanovanjske objekte, 
enakih gabaritov in oblikovanja kot je za stanovanjske objekte 
opredeljeno v zazidalnem načrtu.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in podlag)

V postopku priprave spremembe odloka se lahko na 
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov 
ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage.

Strokovne rešitve za spremembo odloka pripravita izbra-
na načrtovalca, in sicer Kaliopa d.o.o., Ljubljana in Ravnikar 
Potokar, arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana. Sprememba odloka 
se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljav-
ne prostorske zakonodaje.

Sprememba odloka bo vsebovala tekstualni in grafični 
del.

Sprememba odloka se bo izdelala v analogni in v digitalni 
obliki.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi sprememb odloka morajo s svojimi smerni-
cami za načrtovanje in mnenji k predlogu sprememb odloka 
sodelovati pristojni nosilci urejanja prostora ter udeleženci.

Nosilci urejanja prostora:
Upravljavci javne komunalne infrastrukture:
– Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Marka 

Vadnova 1, 4000 Kranj (vodovodno omrežje),
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Marka Vadnova 3a, 4000 

Kranj (elektro omrežje),
– Telekom Slovenija d.d., Sektor za upravljanje omrežja, 

Center za vzdrževanje omrežja, Stegne 19, 1210 Ljubljana 
Šentvid (telekomunikacijsko omrežje),

– Petrol plin d.o.o, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana (plino-
vodno omrežje),

– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode.

Področje varovanja in omejitev:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS 

za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana (varstvo okolja in narave),

– Zavod za gozdove Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 
Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za pro-
stor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje razvoja 
poselitve),

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, 
Prule 27, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje),

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstevni inšektorat RS, Enota 
Ljubljana, Vilharjeva c. 33, 1000 Ljubljana.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2015-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2015

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MEDVODE

1358. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPPA, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 18. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja 
ŠS 10/13 Brezovec

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo  

in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdo-

bje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, 
št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 43/97, 
88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 
103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13, 47/14) se zemljišča, 
ki so predmet obravnave sprememb in dopolnitev nahajajo 
znotraj območja urejanja S 10/13 (ZN), ki se ureja z Odlokom 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec 
(Uradni list RS, št. 14/00, 14/11).

Zazidalni načrt v območju urejanja predvideva gradnjo 
59 stanovanjskih hiš in večnamenski objekt za oskrbno – ser-
visno dejavnost. Naselje je prometno, komunalno in energetsko 
popolnoma opremljeno.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega  

prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev odloka se nanaša na zemljišča 

parc. št. 1023/160, 1023/161, 1023/164, 1023/165, 1023/123 
in 1023/124, vsa k.o. Smlednik.

3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev  

občinskega prostorskega akta)
Na zemljiščih parc. št. 1023/160, 1023/161, 1023/164 in 

1023/165, vsa k.o. Smlednik, je po veljavnem odloku predvi-
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V skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga 
na ministrstvo, pristojno za okolje za pridobitev odločbe o mo-
rebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje 
(CPVO).

Po sprejemu sklepa o začetku priprave sprememb odlo-
ka pripravljavca pozoveta pristojne nosilce urejanja prostora, 
da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne po-
dajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko 
ureditvijo.

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi dru-
gih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v sklepu, se lete 
pridobijo po istem postopku.

7. člen
(postopek in roki izdelave spremembe OLN)

Za pripravo spremembe OLN so opredeljeni naslednji 
okvirni roki:

AKTIVNOST ROK IZDELAVE NOSILEC
1. sklep o začetku priprave spremembe ZN april 2014 župan Občine Medvode
2. izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OLN 15 dni po sprejetju sklepa izdelovalca sprememb ZN
3. pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in 

odločitev Ministrstva za okolje in prostor o izdelavi CPVO
15 dni pripravljavec, oziroma po 

pooblastilu izdelovalca 
spremembe ZN

4. izdelava strokovnih podlag v času pridobivanja smernic 
– 15 dni

izdelovalca sprememb ZN

5. izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN 10 dni po pridobitvi vseh 
smernic

izdelovalca sprememb ZN

6. obravnava na občinskem svetu Občinski svet Občine 
Medvode

7. obvestilo javnosti o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 7 dni pred razgrnitvijo Občina Medvode
8. javna razgrnitev, javna obravnava 15 dni Občina Medvode
9. predaja pripomb in predlogov 5 dni po zaključeni javni 

razgrnitvi
Občina Medvode

10. opredelitev izdelovalcev do pripomb in predlogov 5 dni od predaje pripomb izdelovalca sprememb ZN
11. izdelava stališč do pripomb 5 dni od opredelitve 

načrtovalca
izdelovalca sprememb ZN

12. obvestilo lastnikom o stališčih do njihovih pripomb in 
predlogov

po uskladitvi stališč med 
izdelovalcema, Občino 
Medvode in investitorjema

Občina Medvode

13. izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN 10 dni izdelovalca sprememb ZN
14. pridobivanje mnenj na predlog sprememb in dopolnitev ZN 15 dni pripravljavca, oziroma po 

pooblastilu izdelovalca 
sprememb ZN

15. izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OLN 
za sprejem

po uskladitvi mnenj izdelovalca sprememb ZN

16. sprejetje usklajenega predloga odloka na seji občinskega sveta Občinski svet Občine 
Medvode

17. objava odloka v Uradnem listu RS po sprejetju odloka Občina Medvode
18. izdelava končnega elaborata po objavi odloka izdelovalca sprememb ZN

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave spremembe OLN)

Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in 
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, 
vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka PVO 
(kolikor bo ta potrebna), celovito izdelavo sprememb ZN, bosta 
financirala pobudnika sprememb ZN.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave.

Št. 35026/0019
Medvode, dne 17. aprila 2015

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

MOKRONOG - TREBELNO

1359. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 
48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Mokronog  Trebelno 
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mo-
kronog - Trebelno na 4. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
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S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Mokronog - Trebelno

1. člen
Občinski svet Občine Mokronog  Trebelno potrjuje Ela-

borat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog  Tre-
belno, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje 
Komunala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7606 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20 6,3783 EUR/mesec (za ostale 
velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 5. 2015.

Št. 354-0013/2015
Mokronog, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Mokronog  Trebelno

Anton Maver l.r.

SLOVENJ GRADEC

1360. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Slovenj Gradec za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 38/10, 
107/10, 11/11 – UPB4, (14/13 popr.) in 16. člena Statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 
53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. redni seji 
dne 15. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec  

za leto 2014
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 
Slovenj Gradec za leto 2014.

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za 
leto 2014:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto Naziv konta Realizacija 
2014

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 15.717.142,72
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.877.155,00

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 11.371.406,87
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 9.319.773,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.599.219,53
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 452.414,34
706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.505.748,13
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.041.285,61
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.423,48
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 43.193,68
713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 11.076,75
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 405.768,61

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 771.147,61
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 356.551,41
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED. 414.596,20

73 PREJETE DONACIJE (730) 12.163,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 12.163,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.056.677,11
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. 
INSTITUC. 401.333,90
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 655.343,21

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.232.428,19
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 4.953.225,33
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.279.586,60
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST 201.352,51
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 3.338.814,63
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 112.618,87
409 REZERVE 20.852,72

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 6.122.481,78
410 SUBVENCIJE 39.686,01
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, 
GOSPODINJSTVOM 2.939.144,98
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZ. IN USTANOVAM 528.559,49
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 2.611.422,87
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 3.668,43

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.135.931,94
420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 4.135.931,94

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 20.789,14
431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN 
FIZ. OS., KI NISO PRORAČ. UPOR. 0,00
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 20.789,14

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/ 
PRESEŽEK (I.II.) 484.714,53

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 310.003,73
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 310.003,73

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 219.200,00
440 DANA POSOJILA 219.200,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITAL. 
DELEŽEV (IV.V.) 90.803,73

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.339.800,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.339.800,00
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 852.021,38

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 852.021,38

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.V.VIII.) 1.063.296,88

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 487.778,62
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) –484.714,53
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA 

DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 641.553,96

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova raz-
delitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni 
del zaključnega računa.

3. člen
Ta zaključni račun začne veljati osmi dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-15/2015
Slovenj Gradec, dne 15. aprila 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 
Slovenj Gradec d.o.o.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 
75/97), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) in 17. ter 98. člena Statuta 
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) sta Občinski svet 
Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 15. 4. 2015 in 
Občinski svet Občine Mislinja na 2. dopisni seji dne sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 
Slovenj Gradec d.o.o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slo-

venj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/12 – uradno preči-
ščeno besedilo UPB1, 62/14) se v 5. členu med »Dejavnosti 
gospodarskih javnih služb«, dodajo naslednje dejavnosti:

»42.110 Gradnja cest
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu.«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in Uradnem glasilu slovenskih občin in velja naslednji dan po 
zadnji objavi.

Št. 01416/2006
Slovenj Gradec, dne 15. aprila 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

Št. 014-05/2014
Mislinja, dne 23. aprila 2015

Član občinskega sveta v začasnem 
opravljanju funkcije župana

Občine Mislinja
Bojan Borovnik l.r.

SODRAŽICA

1362. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 
– ZDTB, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 
– ZIPRS1415A, 14/15 – ZIPRS1415D) in Statuta Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine 
Sodražica na 4. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Sodražica za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za 
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrto-
vanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-5/15
Sodražica, dne 24. aprila 2015

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

VIPAVA

1363. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Vipava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list 
RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 6. re-
dni seji dne 23. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Vipava

1.
1. Marjan Stopar, Kosovelova 25, 5271 Vipava – pred-

sednik
2. Bojana Lavrenčič, Podnanos 108, 5272 Podnanos – 

namestnica predsednika
3. Bogoslav Trošt, Podbreg 15, 5272 Podnanos – član
4. Miloš Jež, Slap 92, 5271 Vipava – namestnik člana
5. Ivan Počkar, Vrhpolje 48 a, 5271 Vipava – član
6. Milan Poljšak, Zemono 9 a, 5271 Vipava – namestnik 

člana
7. Petra Bratina, Podraga 11, 5272 Podnanos – članica
8. Marjan Prelc, Na hribu 14, 5271 Vipava – namestnik 

članice.

2.
Ta sklep velja takoj.

Št. 040-0001/2015
Vipava, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes l.r.
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VLADA
1364. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob 

nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o pomoči  

ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetij-

stvu (Uradni list RS, št. 45/14 in 65/14) se peti odstavek 4. čle-
na spremeni tako, da se glasi:

»(5) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dode-
ljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu 
s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene 
v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture 
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
717/2014/EU.«.

2. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »I., II. ali III.« 

nadomesti z besedilom »I. ali II.«.

3. člen
V drugem odstavku 11. člena se v prvi in drugi alineji 

število »5.000« nadomesti s številom »3.000«, v tretji alineji se 
število »3.700« nadomesti s številom »2.200«, četrta alineja 
se črta.

V tretjem odstavku se število »1,7« nadomesti s številom 
»0,40«.

V četrtem odstavku se število »1.220« nadomesti s šte-
vilom »1.460«.

4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija mora še pred odobritvijo pomoči preveriti 

višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upra-
vičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in 
ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem 
sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za 
spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za fi-
nance.«.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-21/2015
Ljubljana, dne 7. maja 2015
EVA 201523300083

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1365. Odlok o razglasitvi Ruske kapelice pod 
Vršičem za kulturni spomenik državnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 
– odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem  
za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi 

enota dediščine: Vršič – Ruska kapelica (EŠD 855).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen pomen za 

Republiko Slovenijo, ker je avtentični objekt na lokaciji tabori-
šča ruskih ujetnikov med prvo svetovno vojno in na območju 
pokopališča žrtev vojne.

(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spome-
nik z zgodovinskimi, arhitekturnimi in umetnostnimi vrednotami.

(4) Ruska kapelica je varovana z namenom, da se ohrani 
zgodovinska lokacija in objekt ter nadgradi pieteten odnos do 
žrtev prve svetovne vojne.

2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik držav-

nega pomena, so:
– Ruska kapelica iz leta 1917 je edina tovrstna ruska 

pravoslavna kapelica na ozemlju Slovenije.
– Kapelica z grobnico in grobovi je pieteten spomin na 

žrtve prve svetovne vojne in plazov, zlasti ruske vojne ujetnike 
na Vršiču.

– Kapelica je simbol ruskoslovenskega prijateljstva.

3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parcelo št. 825/35, 

k. o. 2169 – Kranjska Gora.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem 

načrtu (uveljavljen 16. februarja 2004, Uradni list RS, št. 19/04, da-
toteka z dne 18. novembra 2014, izvorno merilo 1:5760) in vrisana 
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.

(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita mi-
nistrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen
Varovane sestavine spomenika so:
– avtentična lokacija objekta na gozdni jasi (taborišča 

ruskih vojnih ujetnikov),
– pravoslavna kapelica s spominsko in sakralno funkcijo,
– gabariti stavbe,
– les kot osnovni material stavbe,
– lesen oltar z nastavkom za ikonostas,
– grobovi okoli kapelice,
– grobnica ob kapelici.

5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in varovanje stavbe v celoti, njene lokacije, 

dimenzij (tlorisa in gabaritov), materialov,
– ohranjanje namembnosti kapelice,
– ohranjanje oltarja kapelice,
– ohranjanje grobnice in grobov,
– ohranjanje vedut na spomenik z vzdrževanjem in ohra-

njanjem obsega parkovnega gozda,
– redno vzdrževanje objekta in zunanjih površin,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 

razen v primeru nujne fizične zaščite spomenika ali njegovih 
delov,
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– prepoved trajnega umetnega osvetljevanja spomenika,
– prepoved vodenja ali paše živali in prepoved krmljenja 

divjadi v območju spomenika,
– prepoved postavljanja kakršnih koli trajnih, pomožnih 

ali začasnih objektov, znakov, označb, vključno z reklamnimi 
napisi, prometnimi znaki ali drogovi za infrastrukturo v območju 
spomenika,

– morebitne informativne table se postavljajo tako, da so 
likovno podrejene kapelici in od nje oddaljene najmanj deset 
metrov ter imajo predhodno kulturnovarstveno soglasje pristoj-
nega zavoda,

– vzdrževalna dela ali prireditve se izvajajo tako, da ne 
vplivajo negativno na stanje spomenika.

6. člen
Lastnik in upravljavec spomenika morata omogočati brez-

plačno dostopnost spomenika javnosti. Javni dostop ne sme 
ogrožati varovanih sestavin spomenika.

7. člen
Spomenik se ob vhodu na območje označi s predpisano 

oznako, tako da ne krni likovne podobe ali posameznih delov 
spomenika.

8. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa 

drugače, je treba predhodno dobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-

stojen za kulturno dediščino.

KONČNI DOLOČBI

10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v ze-

mljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičnini, 
navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 620003/2015
Ljubljana, dne 7. maja 2015
EVA 201433400035

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1366. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Sevilli, v Kraljevini Španiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Sevilli, v Kraljevini Španiji

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Sevilli, v Kralje-

vini Španiji, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega celotno avtono-
mno pokrajino Andaluzijo.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja 
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko 
Slovenijo in konzularnim območjem.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5010016/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 201418110140

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1367. Sklep o imenovanju častne konzulke 
Republike Slovenije v Sevilli, v Kraljevini 
Španiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častne konzulke Republike 

Slovenije v Sevilli, v Kraljevini Španiji
I

Za častno konzulko Republike Slovenije v Sevilli, v Kralje-
vini Španiji se imenuje Beatriz Alejandra Lucena Jurado.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5010158/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 201418110141

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1368. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo 

v humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravi-
lih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o določanju cen zdravil za uporabo  

v humani medicini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja:
– merila, način ter postopek za oblikovanje in določanje 

najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil 
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za uporabo v humani medicini, ki se financirajo iz javnih sred-
stev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih sredstev 
(v nadaljnjem besedilu: cene zdravil);

– merila, postopek ter način za spreminjanje oziroma 
usklajevanje (v nadaljnjem besedilu: usklajevanje) najvišje do-
voljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;

– obvezne sestavine vloge za določanje najvišje dovolje-
ne cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;

– stopnjo prometa, na kateri se določajo oziroma spremi-
njajo cene zdravil;

– način objavljanja in posredovanja cen zdravil;
– obdobje veljavnosti najvišje dovoljene cene in izredne 

višje dovoljene cene zdravil.

2. člen
Poleg definicij in izrazov, opredeljenih v 6. členu Zakona 

o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: 
zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji izrazi:

1. Zavezanec za oblikovanje cen zdravil (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec) je:

– imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma nje-
gov predstavnik;

– imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil za zdra-
vilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam 
esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;

– imetnik začasnega dovoljenja za promet z zdravilom za 
zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v se-
znam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;

– imetnik dovoljenja za vnos paralelno uvoženega zdra-
vila;

– imetnik potrdila o prejemu obvestila o paralelni distribu-
ciji zdravil na podlagi določb 118. člena zakona.

2. Najvišja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je 
določena na podlagi tega pravilnika, in se lahko uporablja v 
prometu na debelo.

3. Izredna višja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, 
ki je določena na podlagi tega pravilnika in se lahko upora-
blja v prometu na debelo ter presega najvišjo dovoljeno ceno 
zdravila.

4. Primerjalna cena zdravila je podatek, ugotovljen na 
podlagi:

– cen zdravil v primerjalnih državah, preračunanih iz javno 
objavljenih podatkov, ali

– cen zdravil v drugih državah članicah Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU) in državah podpisnicah Sporazuma 
o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: 
EGP).

5. Proizvajalčev element cene zdravila na debelo (v na-
daljnjem besedilu: PEC) je strukturni del najvišje dovoljene 
cene zdravila na debelo oziroma izredne višje dovoljene cene 
zdravila na debelo, ki predstavlja administrativno priznane stro-
ške proizvajalca zdravila, izračunane na podlagi primerjalne 
cene zdravila.

6. Oznaka "CIP kupec" pomeni, da so v ceno zdravila na 
debelo vključeni administrativno priznani stroški proizvajalca 
ter prevoz in zavarovanje blaga do končnega kupca in delež 
za kritje stroškov prometa na debelo.

7. Administrativno priznani stroški proizvajalca so stroški 
proizvodnje zdravil, ki jih Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: 
JAZMP) prizna po tem pravilniku pri določanju cen zdravil na 
debelo.

8. Prisotnost zdravila na trgu v Republiki Sloveniji pomeni 
prisotnost zdravila, ugotovljena v skladu s 24. členom zakona.

9. Prisotnost zdravila na trgu v primerjalnih državah po-
meni navedbo zdravila v publikacijah iz drugega odstavka 
11. člena tega pravilnika.

10. Prisotnost zdravila na trgu v drugih državah članicah 
EU in državah podpisnicah Sporazuma o EGP pomeni navedbo 
zdravila v spletnih virih organov, pristojnih za cene in plačeva-
nje zdravil iz javnih sredstev teh držav.

11. Skupni letni promet zdravila na drobno v vseh njegovih 
farmacevtskih oblikah in jakostih v vrednosti je skupna letna 
vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in doplačil, vključno z lekarniškimi storitvami in davkom na 
dodano vrednost v koledarskem letu.

12. Skupni letni promet zdravila v količini je skupno letno 
število pakiranj zdravila v vseh farmacevtskih oblikah in jako-
stih zdravila, ki jih je zavezanec imel v prometu na debelo v 
koledarskem letu.

13. Skupni letni promet zdravila na ravni proizvajalca 
v vrednosti je skupna letna vrednost prodaje zdravil v vseh 
njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih v koledarskem letu, 
skladna s podatki, ki jih zavezanec sporoča JAZMP na podlagi 
24. člena zakona.

14. Originalno zdravilo je zdravilo, ki je ne glede na vrsto 
postopka pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:

– 44. členom zakona oziroma tretjim odstavkom 8. člena 
Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za upo-
rabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 
67), zadnjič spremenjene z Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Di-
rektive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco (UL L št. 299 
z dne 27. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2001/83/ES),

– 47. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive 
2001/83/ES, če zavezanec izkaže pravice originalnega proi-
zvajalca,

– 49. členom zakona oziroma 10.b členom Direktive 
2001/83/ES ali

– 50. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive 
2001/83/ES pred iztekom podatkovne zaščite.

15. Obrazec v elektronski obliki je obrazec na elektronski 
predlogi, naloženi s spletne strani JAZMP.

16. Kalkulativni elementi proizvodne cene zdravila so 
materialni stroški, stroški dela, stroški energije in drugi poslovni 
stroški.

3. člen
(1) Ne glede na izraze, opredeljene v 6. členu zakona, se 

v tem pravilniku uporabljajo naslednji izrazi:
1. Generično zdravilo je zdravilo, ki je ne glede na vrsto 

postopka:
a) pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
– 45. členom zakona oziroma prvim odstavkom 10. člena 

Direktive 2001/83/ES ali
– 52. členom zakona oziroma 16.a členom Direktive 

2001/83/ES ali
b) pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
– šestim odstavkom 45. člena zakona oziroma tretjim 

odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES;
– 47. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive 

2001/83/ES, ali
– 50. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive 

2001/83/ES po izteku podatkovne zaščite originalnega zdravila, 
pri čemer zavezanec ne izkazuje dokazil o originalnem izvoru 
zdravila v smislu določb prejšnje točke tega člena;

2. Podobno biološko zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo do-
voljenje za promet v skladu s šestim odstavkom 45. člena zako-
na oziroma četrtim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES 
in ustreza definiciji iz 58. točke 6. člena zakona.

(2) Izrazi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
tudi za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev oziroma 
so namenjena za financiranje iz javnih sredstev in v Republiki 
Sloveniji nimajo dovoljenja za promet, imajo pa:

– dovoljenje iz tretje alineje tretjega odstavka 20. člena 
zakona;

– dovoljenje za uvoz oziroma vnos zdravil, za zdravilo, ki 
nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam esenci-
alnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona,

– dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom ali
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– potrdilo o prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravil 
na podlagi določb 118. člena zakona.

4. člen
Ta pravilnik določa cene zdravil v prometu na debelo brez 

davka na dodano vrednost CIP kupec.

II. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE NAJVIŠJIH 
DOVOLJENIH IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH  

CEN ZDRAVIL

5. člen
(1) Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in dolo-

čajo na podlagi:
1. primerjav cen zdravil v primerjalnih državah,
2. primerjav cen zdravil v drugih državah članicah EU in 

državah podpisnicah Sporazuma o EGP, če zdravila ni na trgih 
primerjalnih držav ali

3. primerjav cen zdravil v drugih evropskih državah, če 
zdravila ni na trgu v državah iz 1. in 2. točke tega odstavka.

(2) Izredne višje dovoljene cene zdravil se določajo na 
podlagi meril, postopkov in načina iz tega pravilnika.

6. člen
(1) Datum začetka veljavnosti najvišje dovoljene cene 

zdravila se določi z odločbo in ne sme presegati 90 dni od 
prejema popolne vloge. Če v tem roku ni odločeno, je datum 
začetka veljavnosti te cene dan po izteku tega roka.

(2) Datum začetka veljavnosti izredne višje dovoljene cene 
zdravila se določi z odločbo. Če v 90 dneh od prejema popolne 
vloge oziroma v podaljšanem 60 dnevnem roku o predlagani 
izredni višji dovoljeni ceni zdravila odločba ni izdana, je datum 
začetka veljavnosti te cene dan po izteku navedenih rokov.

(3) Kadar zaradi preobremenjenosti z vlogami za določa-
nje izrednih višjih dovoljenih cen JAZMP predvidi podaljšanje 
postopka v 60 dnevnem roku iz prejšnjega odstavka, o tem pred 
iztekom 90 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka izda sklep.

(4) Če odločba iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
ni izdana v rokih iz tega člena se zdravilo lahko trži po ceni, kot 
je bila v vlogi predlagana, vendar najdlje do izdaje nove odloč-
be, izdane na podlagi vloge, vložene v rokih iz prvega odstavka 
23. člena tega pravilnika.

7. člen
(1) Najvišja dovoljena cena zdravila velja do uveljavitve 

nove najvišje dovoljene cene zdravila.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek najvišja dovoljena cena 

zdravila preneha veljati 30. dan po preteku roka za oddajo vlog 
iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika, če zavezanec v 
tem roku ne odda vloge.

(3) Določena izredna višja dovoljena cena zdravila lahko 
velja največ eno leto.

8. člen
(1) Če se dovoljenje za promet zdravila prenese na druge-

ga zavezanca, se za zadevno zdravilo uporablja cena, ki je že 
določena, in nova vloga za določitev najvišje dovoljene cene in 
izredne višje dovoljene cene zdravila ni potrebna, če ta ostane 
nespremenjena.

(2) Zavezanec JAZMP sporoči podatke o prenosu do-
voljenja najpozneje v petnajstih dneh od prejema odločbe o 
prenosu.

1. Merila, postopek in način za oblikovanje in določanje 
najvišjih dovoljenih cen zdravil

9. člen
(1) Zavezanci vložijo pri JAZMP vlogo za določitev najviš-

jih dovoljenih cen zdravil v pisni in elektronski obliki za zdravila 
iz prvega odstavka 158. člena zakona, ki so financirana iz 

javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih 
sredstev.

(2) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka je izpolnjen 
obrazec B1 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki v 
pdf in xls formatu. Vlogi je treba priložiti dokazila o podatkih, 
navedenih v vlogi.

(3) Zavezanec za cene zdravil, ki je oseba javnega prava, 
ustanovljena v Republiki Sloveniji in:

– ni proizvajalec, JAZMP predloži tudi dokumentacijo, iz 
katere je razvidna proizvajalčeva prodajna cena, po kateri oseba 
javnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, kupuje zdravilo;

– je proizvajalec zdravila v celoti ali delno, JAZMP predlo-
ži tudi specifikacije in vsote kalkulativnih elementov proizvodne 
cene zdravila.

10. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in določajo na 

podlagi izračuna vrednosti PEC, ki ni višja od najvišje dovoljene 
vrednosti PEC, in dodanega deleža oziroma določene vrednosti, 
namenjene kritju stroškov prometa na debelo (v nadaljnjem be-
sedilu: delež veletrgovine), v skladu z izračunom cene zdravila 
na debelo v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen
(1) Vrednost PEC se izračuna na podlagi primerjalne 

cene zdravil.
(2) Osnova za izračun primerjalne cene zdravil so cene 

zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev v primerjalnih drža-
vah Avstriji, Franciji in Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: primer-
jalne države). Za ugotavljanje vrednosti PEC se uporabljajo 
zadnje izdaje tiskanih ali elektronskih publikacij oziroma pripa-
dajoči spletni viri z navedbo primerjalnih cen zdravil in datuma 
zajema podatkov:

– Avstrija: Erstattungskodex, izdajatelj Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (publikacija ali 
spletni vir) izračun iz cene zdravila na drobno;

– Francija: Vidal, izdajatelj Vidal France (neposredni sple-
tni vir ali izdajateljev licenčni vir) izračun iz cene zdravila na 
drobno oziroma uporaba cenovnega standarda UCD, kadar 
cena na drobno ni podana in zdravilo izključno oziroma pre-
težno in v okviru svojih storitev uporabljajo osebe, ki izvajajo 
zdravstveno dejavnost na sekundarni ali terciarni ravni;

– Nemčija: LauerTaxe, izdajatelj LauerFischer GmbH 
(elektronska izdaja ali spletni vir); ali cenik ABDA Datenbank, 
izdajatelj Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 
(elektronska izdaja ali spletni vir); izračun iz cene zdravila na 
debelo z upoštevanjem najnižje cene zdravila na debelo, ki se 
nanaša na javno financiranje zdravila.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri primerjalni dr-
žavi Avstriji za zdravila, ki jih publikacija Erstattungskodex 
ne navaja, uporablja publikacija Warenverzeichnis, izdajatelj 
Österreichische ApothekerVerlagsgesellschaft m.b.H. (spletni 
vir), izračun iz cene zdravila na drobno, financirane iz javnih 
sredstev brez davka na dodano vrednost.

(4) Cene iz publikacij primerjalnih držav se za posamezno 
primerjalno državo preračunajo na naslednji način:

– za Nemčijo se cene preračunajo tako, da se uporabi 
Enačba 1, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;

– za Francijo se cene preračunajo tako, da se uporabita 
Enačba 2 in Tabela 1, ki sta v Prilogi 2 tega pravilnika;

– za Avstrijo se cene preračunajo tako, da se uporabi 
Tabela 2, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanci kot primer-
jalne cene zdravil pri zdravilih, ki se v primerjalnih državah 
prodajajo izvajalcem zdravstvenih storitev neposredno mimo 
veletrgovcev, neposredno upoštevajo cene, navedene v publi-
kaciji primerjalne države.

(6) Zavezanci v primeru iz prejšnjega odstavka predložijo:
– izjavo o obstoju tega načina prodaje zdravil;
– preračun cene v skladu s tem pravilnikom z upošteva-

njem dejanske prodajne cene na debelo in z obrazložitvijo za 
vsako od primerjalnih držav ter

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverband_der_%C3%B6sterreichischen_Sozialversicherungstr%C3%A4ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverband_der_%C3%B6sterreichischen_Sozialversicherungstr%C3%A4ger
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– dokazilo o dejanski prodajni ceni na debelo, ki, če pred-
stavlja plačilni dokument, ne sme biti starejše od treh mesecev.

12. člen
(1) Vrednost PEC originalnega zdravila se ugotovi na 

podlagi primerjalne cene zdravila, ki je za originalno zdravilo 
najnižja preračunana cena enakega zdravila v katerikoli od 
primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno na trgu le v eni ali v 
dveh primerjalnih državah, se upoštevajo le preračunane cene 
v teh državah. Vrednost PEC originalnega zdravila lahko dose-
ga največ 100 odstotkov primerjalne cene zdravila.

(2) Vrednost PEC generičnega zdravila se ugotovi na 
podlagi cen generičnih zdravil v primerjalnih državah na na-
slednji način:

– če je generično zdravilo prisotno na trgu v vseh primer-
jalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje srednjih 
vrednosti preračunanih cen v teh državah. Srednja vrednost 
preračunanih cen v posamezni primerjalni državi je aritmetična 
sredina vrednosti najnižje in najvišje preračunane cene. Če 
je v posamezni državi prisotno le eno generično zdravilo, se 
upošteva preračunana cena tega. Vrednost PEC generičnega 
zdravila lahko dosega največ 72 odstotkov primerjalne cene;

– če je generično zdravilo prisotno na trgu v dveh primer-
jalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje srednjih 
vrednosti preračunanih cen v teh dveh primerjalnih državah. 
Srednja vrednost preračunanih cen v posamezni državi je 
aritmetična sredina vrednosti najnižje in najvišje preračunane 
cene. Če je v posamezni državi prisotno le eno generično 
zdravilo, se upošteva cena tega. Vrednost PEC generičnega 
zdravila lahko dosega največ 72 odstotkov primerjalne cene;

– če je generično zdravilo prisotno na trgu le v eni primer-
jalni državi ali če v primerjalnih državah na trgu ni generičnega 
zdravila, lahko vrednost PEC generičnega zdravila dosega 
največ 68 odstotkov primerjalne cene originalnega zdravila iz 
prejšnjega odstavka;

– če je generično zdravilo prisotno na trgu le v eni primer-
jalni državi, v kateri ni originalnega zdravila, je primerjalna cena 
zdravila povprečje najvišje in najnižje vrednosti preračunane 
cene v tej državi. Če je v tej državi prisotno le eno generično 
zdravilo, se upošteva njegova cena. Vrednost PEC generične-
ga zdravila lahko dosega največ 72 odstotkov primerjalne cene.

(3) Vrednost PEC podobnega biološkega zdravila se ugo-
tovi na podlagi primerjalne cene zdravila, ki je, kadar:

– je enako podobno biološko zdravilo prisotno na trgih 
primerjalnih držav, najnižja preračunana cena enakega zdra-
vila v katerikoli od primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno 
na trgu le v eni ali v dveh primerjalnih državah, se upoštevajo 
le preračunane cene v teh državah. Vrednost PEC podobnega 
biološkega zdravila lahko dosega največ 92 odstotkov primer-
jalne cene zdravila;

– enakega podobnega biološkega zdravila ni na trgih 
primerjalnih držav, enaka mediani proizvajalčevih cen tega 
podobnega biološkega zdravila v vseh drugih državah članicah 
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih 
se po podatkih zavezanca zdravilo trži. V primeru parnega šte-
vila teh držav se primerjalna cena zdravila ugotovi kot srednja 
vrednost proizvajalčevih cen dveh primerjalnih držav, ki sta po 
položaju v sredini nabora. Vrednost PEC podobnega biolo-
škega zdravila lahko dosega največ 92 odstotkov primerjalne 
cene zdravila;

– enakega biološko podobnega zdravila ni na trgih primer-
jalnih držav in tudi ne na trgih drugih držav članic EU oziroma 
držav podpisnic Sporazuma o EGP, se primerjalna cena tega 
zdravila ugotovi kot primerjalna cena referenčnega biološkega 
zdravila, ki mu je zadevno biološko zdravilo podobno. Vrednost 
PEC podobnega biološkega zdravila lahko dosega največ 68 
odstotkov primerjalne cene zdravila. Če obstajajo razlike v 
učinkovitosti zdravila, se dodatno upoštevajo tudi podatki o 
razliki v učinkovitosti zdravila, navedeni v Evropskem poročilu 
o oceni zdravila (EPAR) oziroma v dokumentih organov, pristoj-

nih za vrednotenje zdravstvenih tehnologij v državah članicah 
EU, ki se izračuna z enačbo:

PEC (BPZ) = PEC (RBZ)*0,68* 
(delež učinkovitosti BPZ po EPAR),

kjer pomenijo:
PEC (BPZ) – PEC biološko podobnega zdravila
PEC (RBZ) – PEC referenčnega biološkega zdravila.

13. člen
(1) V primeru različnega števila enot odmerjanja zdravila v 

pakiranju, se za vsako posamezno primerjalno državo posebej 
upoštevajo po številu enot primerljiva pakiranja. Primerjalna 
cena zdravila se nato preračuna na število enot odmerjanja pri 
zdravilu zavezanca.

(2) Primerjalna cena zdravila se za vsako posamezno 
primerjalno državo posebej ugotavlja za vsako farmacevtsko 
obliko posebej. Če v primerjalnih državah ni enake farmacevt-
ske oblike, se lahko primerja sorodna farmacevtska oblika 
(npr. tableta – dražeja), pri čemer farmacevtskih oblik zdravil 
z nadzorovanim sproščanjem učinkovin ni mogoče enačiti s 
farmacevtskimi oblikami s hitrim sproščanjem.

(3) Primerjalna cena zdravila se ugotavlja za vsako jakost 
posebej. Če v nobeni od primerjalnih držav ni iste jakosti, se 
smiselno uporabi preračun iz cen ostalih jakosti.

14. člen
Vrednost PEC paralelno uvoženega ali paralelno distri-

buiranega zdravila se ugotovi s primerjavo preračunanih cen 
zdravila, na katerega dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji 
se je skliceval imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila ali 
imetnik potrdila iz tretjega odstavka 118. člena zakona, na na-
čin, da je primerjalna cena paralelno uvoženega ali paralelno 
distribuiranega zdravila enaka preračunani ceni zdravila, na 
katero se to zdravilo sklicuje. Vrednost PEC lahko dosega 
največ 100 odstotkov primerjalne cene zdravila.

15. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega 

pravilnika vloga, če v primerjalnih državah ni niti generičnega 
niti originalnega zdravila, vsebuje naslednje sestavine:

– obrazloženi predlog najvišje dovoljene cene zdravila 
na debelo;

– podatek o dosedanji veljavni ceni zdravila na debelo 
oziroma najvišji dovoljeni ceni zdravila in podatke o njeni struk-
turi (delež, namenjen pokritju stroškov izdelave, ki vključujejo 
tudi stroške, ki izhajajo iz zahtev pristojnih organov na podlagi 
predpisov, ki urejajo zdravila, cene zdravil, kritja zdravil iz zdra-
vstvenega zavarovanja in stroškov trgovine na debelo), če so 
bile te cene določene;

– podatke o proizvajalčevih cenah in cenah zdravil na 
debelo brez davka na dodano vrednost CIP kupec v drugih 
državah članicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma 
o EGP oziroma če zdravilo ni prisotno na trgu v teh državah, 
ustrezne podatke za druge evropske države, v katerih je po 
podatkih zavezanca to zdravilo prisotno na trgu, z navedbo vira 
in na obrazcu B3 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki 
v pdf in xls formatu;

– podatke o financiranju zdravila iz javnih sredstev v 
drugih državah članicah EU oziroma državah podpisnicah Spo-
razuma o EGP, v katerih je po podatkih zavezanca to zdravilo 
prisotno na trgu;

– dokazila o podatkih iz vloge.
(2) Vrednost PEC se ugotovi kot mediana proizvajalčevih 

cen na podlagi podatkov zavezanca v drugih državah članicah 
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih 
se po podatkih zavezanca zdravilo trži in je financirano iz jav-
nih sredstev. Če zdravilo ni prisotno na trgu držav članic EU in 
držav podpisnic Sporazuma o EGP, se vrednost PEC ugotovi 
kot mediana proizvajalčevih cen v drugih evropskih državah, v 
katerih je zdravilo prisotno na trgu.
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(3) Najvišja dovoljena cena zdravila je enaka vrednosti 
PEC iz prejšnjega odstavka, povečana največ za dodani delež 
veletrgovine, na podlagi tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

2. Merila in elementi odločanja za določanje izredne višje 
dovoljene cen zdravil

16. člen
(1) Zavezanec lahko vloži vlogo za določitev izredne višje 

dovoljene cene zdravila, kadar:
– ima zdravilo določeno najvišjo dovoljeno ceno oziroma 

je zavezanec pri JAZMP istočasno vložil vlogo za določitev 
najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;

– na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z enako učinko-
vino, farmacevtsko obliko in enako jakostjo, katerega veljav-
na cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene cene 
zdravila;

– na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z isto terapev-
tsko indikacijo in enakim farmakološkim mehanizmom, katere-
ga veljavna cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene 
cene zdravila in

– vrednost skupnega letnega prometa zdravila v vseh 
njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih, ob upoštevanju nji-
hove cene, veljavne na dan vloge, ne presega 400.000 eurov 
za preteklo koledarsko leto oziroma vrednost skupnega letnega 
prometa ne presega 100.000 eurov za preteklo koledarsko leto 
pod pogojem, da vrednost skupnega letnega prometa v prete-
klem letu ne presega indeksa rasti 150 na letni ravni.

(2) Ne glede na določbo četrte alinee prejšnjega odstavka 
lahko zavezanec vloži vlogo za določitev izredne višje dovolje-
ne cene zdravila, kadar skupni promet z zdravilom v zadnjem 
koledarskem letu presega 400.000 eurov, kadar na trgu ni 
ustreznega nadomestnega zdravila.

(3) Vloga za določitev izredne višje dovoljene cene zdra-
vila se vloži pri JAZMP v dveh pisnih izvodih in v elektronski 
obliki.

(4) Vloga za določitev izredne višje dovoljene cene za 
zdravila, ki niso uvrščena v seznam esencialnih ali nujno po-
trebnih zdravil iz 17. člena zakona, vsebuje:

– utemeljitev predloga, da najvišja dovoljena cena zdra-
vila na podlagi meril iz tega pravilnika zavezancu ne omogoča 
preskrbe trga v Republiki Sloveniji, vključno s podatki o dejan-
skih stroških, ki dodatno bremenijo zdravilo in so podlaga za 
zahtevo za izredno višjo dovoljeno ceno zdravila;

– informativni izračun najvišje dovoljene cene zdravila 
na debelo na podlagi meril iz tega pravilnika na obrazcu B1 iz 
Priloge 1 tega pravilnika v pdf in xls formatu;

– izračun predlagane izredne višje dovoljene cene zdra-
vila na obrazcu B2 iz Priloge 1 tega pravilnika v pdf in xls 
formatu;

– podatke o obsegu prodaje vseh farmacevtskih oblik, 
jakosti in pakiranj zdravila v Republiki Sloveniji za obdobje 
zadnjih treh let do vložitve vloge, pri čemer se za zdravila, ki so 
na trgu krajše obdobje od zahtevanega oziroma šele prihajajo 
na trg, navede predviden obseg prodaje;

– podatke o proizvajalčevih cenah in o cenah na debelo 
istega zdravila, financiranega iz javnih sredstev ter podatke o 
količinskem prometu s tem zdravilom v drugih državah članicah 
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih 
se po podatkih zavezanca zdravilo trži, z navedbo vira, ali po-
datke za zdravila, ki se ne tržijo v državah članicah EU oziroma 
državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v drugih evropskih 
državah, kjer se zdravilo trži, na obrazcu B3 iz Priloge 1 v xls 
formatu;

– analizo vpliva na javna sredstva za zdravila, pri kate-
rih je v državah članicah EU oziroma državah podpisnicah 
Sporazuma o EGP od vključitve zadnje dodane terapevtske 
indikacije v dovoljenje za promet, preteklo več kot deset let, 
za druga zdravila pa tudi farmakoekonomsko analizo, obe pa 
sta pripravljeni na podlagi upoštevanih podatkov za Republiko 

Slovenijo, oziroma na podlagi podatkov iz drugih držav članic 
EU oziroma držav podpisnic Sporazuma o EGP, ki so ustrezno 
metodološko in podatkovno prevedeni z upoštevanjem podat-
kov za Republiko Slovenijo;

– oceno relativne terapevtske vrednosti zdravila ali ustre-
zno oblikovane farmakoepidemiološke podatke, ki vključujejo 
upoštevne podatke za Republiko Slovenijo.

(5) Za zdravila, katerih promet na drobno, v vseh njegovih 
farmacevtskih oblikah, jakostih in pakiranjih, prisotnih na trgu 
v Republiki Sloveniji, ne presega 50.000 eurov na letni ravni v 
preteklem koledarskem letu, k vlogi ni treba predložiti analiz in 
podatkov iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka.

(6) Za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa 
dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil ali začasno dovoljenje 
za promet z zdravilom in so uvrščena v seznam esencialnih 
ali nujno potrebnih zdravil iz 17. člena zakona, k vlogi ni treba 
predložiti podatkov iz pete, šeste in sedme alineje četrtega 
odstavka tega člena.

17. člen
JAZMP pri odločitvi o izredni višji dovoljeni ceni zdravila 

upošteva:
– mnenje komisije iz četrte alineje petega odstavka 4. čle-

na zakona (v nadaljnjem besedilu: komisija);
– ugotovljen javni interes na področju zdravja;
– ugotovljeno oceno tveganja zaradi morebitnih motenj v 

preskrbi z obravnavanim zdravilom z ekonomsko utemeljitvijo 
oziroma dokazljive, neizogibne in nesorazmerne stroške, ki bi 
nastali zaradi izpolnjevanja obveznosti javnih storitev.

18. člen
(1) Komisija se v svojem mnenju, oblikovanem na podlagi 

podatkov iz popolne vloge, podatkov o zdravilu in drugih podat-
kov, ki odražajo stanje razvoja znanosti in stroke, opredeli do:

– pomena zdravila v okviru nacionalnih zdravstvenih pri-
oritet, upoštevajoč njegovo nujnost, pomembnost in nenado-
mestljivost;

– javnozdravstvenega tveganja, ki bi nastalo zaradi mo-
tene preskrbe z zdravilom, vključno z njegovim ekonomskim 
vidikom;

– vpliva na javnofinančna sredstva zaradi odobritve izre-
dne višje dovoljene cene zdravila.

(2) Komisija vrednoti podatke iz popolne vloge na podla-
gi tega pravilnika in pripravi mnenje, v katerega vključi svoje 
ugotovitve, izražene v obliki točkovanja, pri katerem upošteva 
naslednja merila:

1. relativna terapevtska vrednost, ki pomeni dodatno učin-
kovitost z izboljšanjem zdravstvenih izidov (ocenjuje se kot sto-
pnja strinjanja komisije z utemeljenostjo zahtevka za določitev 
izredne višje dovoljene cene zdravila na intervalu 1–5 točk);

2. stroškovna učinkovitost zdravila oziroma so podane 
ustrezne finančnoekonomske utemeljitve v primerjavi z drugi-
mi možnimi načini zdravljenj (ocenjuje se kot stopnja strinjanja 
komisije z utemeljenostjo zahtevka za določitev izredne višje 
dovoljene cene zdravila na intervalu 1–5 točk);

3. uravnoteženost predlagane izredne višje dovoljene 
cene zdravila s cenami zadevnega zdravila v drugih državah 
članicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, 
upoštevajoč bistvene značilnosti primerjanih trgov, in sicer:

– 5 točk – predlog več kot 10 odstotkov pod mediano cene 
zdravila na primerjanih trgih;

– 4 točke – predlog med 5 in 10 odstotki pod mediano 
cene zdravila na primerjanih trgih;

– 3 točke – predlog na intervalu med 0 in 5 odstotki pod 
mediano cen zdravila na primerjanih trgih;

– 2 točki – znotraj 5 odstotnega presežka mediane cen 
zdravila na primerjanih trgih;

– 1 točka – več kot 5 odstotno preseganje mediane cen 
zdravila na primerjanih trgih;

4. obstoj specifičnih dejavnikov, pomembnih za umešča-
nje obravnavanega zdravila v nacionalne zdravstvene progra-
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me, skladno s podanimi prioritetami in etičnimi vidiki (ocenjuje 
se kot stopnja strinjanja komisije z utemeljenostjo zahtevka 
za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila na intervalu 
1–5 točk).

(3) Pri vrednotenju podatkov iz vlog za zdravila, ki nimajo 
dovoljenja za promet, imajo pa dovoljenje za vnos oziroma 
uvoz zdravil ali začasno dovoljenje za promet z zdravilom in so 
uvrščena v seznam esencialnih oziroma nujno potrebnih zdravil 
iz 17. člena zakona, komisija upošteva merila iz 1. in 4. točke 
prejšnjega odstavka.

19. člen
(1) Komisija se v svojem mnenju, poleg opredelitev iz 

prejšnjega člena, opredeli do višine predlagane izredne višje 
dovoljene cene zdravila, na enega od naslednjih načinov:

1. s pozitivnim mnenjem predlaga izredno višjo dovoljeno 
ceno zdravila, kot je bila predlagana v vlogi, kadar je vsota 
točk iz drugega odstavka prejšnjega člena enaka ali večja od 
18 za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet ali dovolje-
nje s paralelno uvoženim zdravilom ter 10 ali več za zdravila, 
ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa dovoljenje za vnos 
oziroma uvoz ali začasno dovoljenje za promet z zdravilom in 
so uvrščena v seznam iz 17. člena zakona, ali

2. s pozitivnem mnenjem predlaga izredno višjo dovoljeno 
ceno zdravila, ki je nižja od predlagane v vlogi, in sicer v višini, 
ki se izračuna z enačbo:

PEC(DIVDC) = PEC(NDC) + DT/MT *  
(PEC(PIVDC)PEC(NDC)) * (min(PEC(mediana(ER)) 

/ PEC(PIVDC); (PEC(PIVDC) – PEC(NDC)) / 
max(PEC(mediana(ER)); PEC(NDC))),

kjer pomenijo:
PEC(DIVDC) – določen PEC izredne višje dovoljene cene
PEC(PIVDC) – predlagan PEC izredne višje dovoljene 

cene
PEC(NDC) – PEC najvišje dovoljene cene
DT – število doseženih točk
MT – možno število točk
PEC(mediana(ER)) – mediana proizvajalčevih cen v dr-

žavah članicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma 
o EGP, kjer se zdravilo trži, in sicer:

– če so na voljo podatki le iz dveh držav, se upošteva 
aritmetična sredina cen teh dveh držav;

– če je na voljo samo podatek iz ene države, se upošteva 
podatek za to državo;

– če je ta država Republika Slovenija, se upošteva naj-
višja dovoljena cena;

3. s pozitivnim mnenjem predlaga, da se določi izredna 
višja dovoljena ceno zdravila, in sicer v višini, ki jo ugotovi in 
utemelji komisija, pri čemer sorazmerno upošteva tudi izid 
ocenjevanja iz drugega odstavka prejšnjega člena;

4. z negativnim mnenjem predlaga, da se izredna višja 
dovoljena cena zdravila ne določi.

(2) Če komisija da negativno mnenje, ga utemelji, pri 
čemer navede opredelitve iz prvega odstavka prejšnjega člena 
in število doseženih točk iz vrednotenja podatkov iz vloge iz 
drugega odstavka prejšnjega člena.

20. člen
(1) JAZMP ugotavlja prisotnost javnega interesa na po-

dročju zdravja glede na prisotnost zdravila na trgu v okviru 
nacionalnih zdravstvenih prioritet z upoštevanjem podatkov 
o zdravilu, njegovi porabi, stroških zdravljenja ob primerjavi s 
stroški zdravljenja z zdravili za isto indikacijsko področje v okvi-
ru iste skupine zdravil na področju zadevne farmakoterapije, 
pridobljenih na podlagi protokolov o izmenjavi podatkov med 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ZZZS).

(2) JAZMP lahko pri ugotavljanju javnega interesa na 
področju zdravja za obravnavano zdravilo v programih zdra-

vstvenega varstva, financiranih iz javnih sredstev, zaprosi po-
dročni razširjeni strokovni kolegij ali klinični oddelek oziroma 
pridobi izjave treh zdravnikov specialistov, dejavnih na področju 
zadevne farmakoterapije.

21. člen
JAZMP lahko pred odločanjem o najvišji dovoljeni ceni 

zdravila in izredni višji dovoljeni ceni zdravila od ZZZS zahteva 
podatke o vplivu predlagane cene na javnofinančne odhodke 
na ravni posameznih zdravil, skupin zdravil oziroma področja 
zadevne farmakoterapije.

III. USKLAJEVANJE NAJVIŠJIH DOVOLJENIH CEN 
ZDRAVIL IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH CEN ZDRAVIL

22. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se usklajujejo z določbami 

tega pravilnika dvakrat letno.

23. člen
(1) Za uskladitev cen zavezanci oblikujejo najvišje do-

voljene cene zdravil v skladu z merili iz tega pravilnika in pri 
JAZMP vložijo vlogo za uskladitev najvišjih dovoljenih cen 
zdravil, in sicer v obdobju:

– od 1. marca do vključno 1. aprila tekočega leta in
– od 1. septembra do vključno 1. oktobra tekočega leta.
(2) Vloga za uskladitev najvišjih dovoljenih cen zdravil 

vsebuje zahtevek za določitev usklajene najvišje dovoljene 
cene zdravila, seznam zdravil in predlog najvišjih dovoljenih 
cen zdravil z izračunom, danim na obrazcu B1 iz Priloge 1, v 
pisni in elektronski obliki.

(3) V vlogi za uskladitev najvišjih dovoljenih cen zdravil se 
uporabljajo naslednje izdaje predpisanih publikacij:

1. v obdobju iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega 

leta oziroma Warenverzeichnis: podatki iz spletnega vira z 
datumom zajema v februarju tekočega leta;

– Francija: Vidal, datum zajema podatkov v februarju 
tekočega leta;

– Nemčija: LauerTaxe ali ABDA Datenbank: izdaja 15. fe-
bruar tekočega leta;

2. v obdobju iz druge alinee prvega odstavka tega člena:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega 

leta in dopolnitev 1. julij tekočega leta oziroma Warenverzei-
chnis: podatki iz spletnega vira z datumom zajema v avgustu 
tekočega leta;

– Francija: Vidal, datum zajema podatkov v avgustu te-
kočega leta;

– Nemčija: LauerTaxe ali ABDA Datenbank: izdaja 
15. avgust tekočega leta.

(4) Najvišje dovoljene cene zdravil se usklajujejo na način 
iz tega člena tudi v obdobju, ko je zdravilu dovoljenje za promet 
že poteklo in je lahko v skladu z zakonom v prometu do izteka 
roka uporabnosti zdravila, vendar največ 18 mesecev.

(5) Izredne višje dovoljene cene zdravil in najvišje dovo-
ljene cene zdravil lahko JAZMP zniža pred potekom njihove 
veljavnosti na podlagi vloge zavezanca, v kateri v pisni in 
elektronski obliki v pdf in xls formatu navede:

– predlagano znižano najvišjo dovoljeno ceno zdravila na 
obrazcu B1 oziroma predlagano znižano izredno višjo dovolje-
no ceno zdravila na obrazcu B2 iz Priloge 1 tega pravilnika in

– datum uveljavitve predlagane znižane cene.

IV. OBJAVLJANJE IN POSREDOVANJE CEN

24. člen
(1) JAZMP najmanj enkrat mesečno objavlja najvišje do-

voljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil, ki 
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jih je določila na podlagi tega pravilnika, na svoji spletni strani 
z navedbo:

– nacionalnega identifikatorja zdravila;
– imena in predstavitve zdravila;
– splošnega imena zdravila;
– klasifikacijske oznake zdravila;
– imena zavezanca;
– najvišje dovoljene cene zdravila oziroma izredne višje 

dovoljene cene zdravila;
– datuma začetka veljavnosti cene zdravila;
– režima izdaje zdravila;
– statusa zdravila (originalno, generično ali podobno bi-

ološko);
– drugih upoštevnih podatkov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru iz prve ali-

nee prvega odstavka 16. člena tega pravilnika in ko izredna viš-
ja dovoljena cena zdravila ni bila določena, najvišja dovoljena 
cena zdravila brez predhodnega soglasja zavezanca, ne objavi.

(3) JAZMP enkrat letno Evropski komisiji sporoči veljavne 
najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene 
zdravil.

(4) JAZMP posreduje ZZZS, ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in NIJZ najmanj 
enkrat mesečno najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje 
dovoljene cene zdravil skupaj z vrednostmi PEC in odstotki 
primerjalne cene v elektronski obliki.

(5) JAZMP posreduje ZZZS podatke o zdravilih iz dru-
gega odstavka 7. člena do 25. aprila oziroma do 25. oktobra 
tekočega leta.

(6) ZZZS v elektronski obliki pošilja JAZMP in ministrstvu 
cene zdravil na debelo, dogovorjene na podlagi prve alineje 
prvega odstavka 159. člena zakona in datume začetka veljav-
nosti teh cen, in sicer na njuno zahtevo.

(7) NIJZ posreduje JAZMP, ministrstvu in ZZZS najmanj 
enkrat letno podatke o porabi zdravil in stroških za zdravila.

(8) JAZMP posreduje ministrstvu podatke, ki jih je prejela 
od osebe javnega prava, ustanovljene v Republiki Sloveniji, na 
podlagi tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, najpozneje 

v 30 dneh od njihovega prejema oziroma ob vsaki uskladitvi 
najvišje dovoljene cene zdravila za zdravilo, za katero je zave-
zanec oseba javnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji.

25. člen
Zavezanci o najvišjih dovoljenih cenah zdravil in izre-

dnih višjih dovoljenih cenah zdravil, ki se oblikujejo v skladu 
s tem pravilnikom, obvestijo poslovne subjekte, ki imajo 
dovoljenje za promet z zdravili na debelo oziroma dovoljenje 
za proizvodnjo zdravil ter imajo z njimi sklenjene pogodbe o 
sodelovanju, takoj oziroma najpozneje v osmih dneh po do-
ločitvi najvišje dovoljene cene zdravil oziroma izredne višje 
dovoljene cene zdravil in najmanj treh delovnih dneh pred 
njeno prvo uporabo na trgu.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Vloge, ki so bile prejete do dneva uveljavitve tega pravilni-

ka, in o njih do tega dneva še ni bilo odločeno, se obravnavajo 
v skladu s tem pravilnikom.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini 
(Uradni list RS, št. 102/10, 6/12, 16/13 in 71/13).

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-20/2015
Ljubljana, dne 5. maja 2015
EVA 201527110010

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Priloge
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Priloga 1

Obrazec B3

NAVEDBA CEN ZDRAVILA V DRŽAVAH ČLANICAH EU/EGP OZIROMA V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH

Zavezanec:

Datum (dd.mm.LLLL):

Ime zdravila

in pakiranje:

Delovna šifra:

Tabela a. Cene v državah članicah EU/EGP Tabela b. Cene v drugih evropskih državah

DRŽAVA ČLANICA

proizva-

jalčeva 

cena 

EUR

cena na 

debelo 

EUR št
ev

. e
n

o
t*

ko
lič

.p
ro

m
et

 

v 
0

0
0

 e
n

o
t

o
p

o
m

b
a*

*
*

DRŽAVA

proizva-

jalčeva 

cena 

EUR

cena na 

debelo 

EUR št
ev

. e
n

o
t*

ko
lič

.p
ro

m
et

 

v 
0

0
0

 e
n

o
t

o
p

o
m

b
a*

*
*

 Avstrija  Albanija

 Belgija  Andora

 Bolgarija  Belorusija

 Ciper  Bosna in Hercegovina

 Češka  Črna gora

 Danska  Kosovo

 Estonija  Rep. Makedonija

 Finska  Moldavija

 Francija  Monako

 Grčija  Rusija

 Hrvaška  San Marino

 Irska  Srbija

 Islandija  Švica

 Itali ja  Turčija

 Latvija  Ukrajina

 Lihtenštajn  Vatikan

 Litva

 Luksemburg

 Madžarska

 Malta

 Nemčija

 Nizozemska

 Norveška

 Poljska

 Portugalska

 Romunija

 Slovaška

 Slovenija

 Španija

 Švedska

 Združeno kraljestvo

* število odmernih enot v pakiranju

***zaporedna številka opombe; morebitne opombe  zavezanci podajo na posebnem listu z označenimi zaporednimi 

številkami iz tabel (a) oz. (b) tega  obrazca

**aktualni letni količinski promet z zdravilom izražen v 000 prodanih enot-pakiranj zdravila
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PRILOGA 2 
 

A: 
Enačba 1. Izračun primerjalne cene - Nemčija. Preračun iz veleprodajnih cen (vir: Lauer 
Taxe ali ABDA Datenbank) 
 

Primerjalna cena (Nemčija) = MAX (C - 38,50 ;  (C - 0,70) / 1,0315)  EUR, 
 
kjer sta:  
C - veleprodajna cena v Nemčiji (iz podatkovnega polja EK v publikaciji Lauer-Taxe ali iz 
podatkovnega polja [Apo_Ek] v publikaciji ABDA Datenbank); 
MAX (a; b) – višja od postavk a in b. 
 
 
B: 
Tabela 1. Vrednosti faktorjev  za preračun primerjalne cene (Francija) iz cen zdravil na 
drobno v publikaciji (vir: Vidal – spletni vir ali izdajateljev licenčni vir)  glede na  pripadajoče 
cenovne razpone. 
 
C [EUR] f2  f3  f1  

0 - 1,14 0,00000 0,30 1,0000 

1,15 - 2,54 -0,21165 0,30 1,2550 

2,55 - 30,69 -0,21420 0,00 1,3218 

30,70 - 180,16 3,67795 0,00 1,1518 

180,17 - 525,29 7,42735 0,00 1,1268 

525,30 -1661,67 7,42795 30,06 1,0600 

1661,68 -  97,42795 30,06 1,0000 

 
Enačba 2. 
Primerjalna cena (Francija) = ( C/f4 – f2 – f3) /  f1 
kjer so: 
C  -  cena zdravila na drobno z DDV (Francija)  iz publikacije (Francija: Vidal – spletni vir ali 
izdajateljev licenčni vir)  
f1, f2, f3  - vrednosti faktorjev za preračun iz Tabele 1 
f4 -  vrednost faktorja  za preračun  (f4 = 1,021)  
 
 
C: 
Tabela 2. Izračun primerjalne cene - Avstrija.  Preračun iz maloprodajnih cen (vir: 
Erstattungskodex – publikacija ali spletni vir ali Warenverzeichnis - spletni vir). 
 

Zavarovalniška cena v EUR Faktor za preračun Izračun primerjalne cene 

C f Formula 

do 9,58 0,6320 C * f 

9,59 0,6408 C * f 

9,60 - 13,69 0,6488 C * f 

13,70 0,6540 C * f 

13,71 - 18,38 0,6584 C * f 
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18,39 0,6643 C * f 

18,40 - 26,99 0,6704 C * f 

27,00 0,6780 C * f 

27,01 - 39,59 0,6856 C * f 

39,60 0,6963 C * f 

39,61 - 76,06 0,7070 C * f 

76,07 0,7135 C * f 

76,08 - 76,79 0,7200 C * f 

76,80 0,7347 C * f 

76,81 - 122,99 0,7493 C * f 

123,00 - 123,01 0,7652 C * f 

123,02 - 141,59 0,7811 C * f 

141,60 0,7948 C * f 

141,61 - 170,99 0,8085 C * f 

171,00 0,8232 C * f 

171,01 - 216,82 0,8379 C * f 

216,83 0,8437 C * f 

216,84 - 219,99 0,8496 C * f 

220,00 0,8657 C * f 

220,01 - 370,99 0,8817 C * f 

371,00 0,8906 C * f 

371,01 - 377,03 0,8995 C * f 

od 377,04 dalje 1,0390 C / f - 23,74 EUR 
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PRILOGA 3 
 
 
Izračun cene zdravila na debelo. 
 
Cena zdravila v prometu na debelo se izračuna z uporabo enačbe tako, da se  
proizvajalčevemu elementu cene prišteje delež veletrgovine, ki  je vsota nespremenljivega in 
spremenljivega dela: 
 
Cena zdravila na debelo = PEC + P1 + MIN (PEC * P2 ; P3) EUR, 
 
pri čemer so: 
-  cena zdravila na debelo: najvišja dovoljena cena ali izredna višja dovoljena cena; 
- PEC: proizvajalčev element cene;  
- P1 + MIN (PEC * P2 ; P3): delež veletrgovine;  
- MIN(a;b): manjša od dveh vrednosti a in b v oklepaju enačbe 
- P1  nespremenljivi del deleža veletrgovine  
- P2  najvišji dovoljeni odstotek vrednosti PEC za izračun spremenljivega dela    
  deleža veletrgovine (%)  
- P3  najvišja dovoljena vrednost spremenljivega  deleža veletrgovine   
 
Vrednosti parametrov P1, P2 in P3 v zgornji enačbi so: 
- P1           0,50       EUR 
- P2           1,1          % 
- P3           27,00     EUR 
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POPRAVKI

1369. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju 
ter posebni rabi javnih površin

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o čiščenju in urejanju ter posebni rabi  
javnih površin

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju 
in urejanju ter posebni rabi javnih površin, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 29/15 z dne 28. 4. 2015 se besedilo:

– v 2. členu prvega odstavka pravilno glasi: »Spontani 
ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira 
javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gle-
dalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah.«;

– v 2. členu drugega odstavka se pravilno glasi: »Upo-
raba opreme za ozvočenje, priključene na električni vir ali na 
generatorski vir, ni dovoljena. Dovoljeno je le ozvočenje za 
akustične instrumente in vokal, ki deluje s pomočjo baterijskega 
napajanja.«

Št. 011-0009/2014
Piran, dne 24. marca 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

1370. Redakcijski popravek Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sodražica 
(OPN S 07)

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list 
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji 
dne 23. 4. 2015 sprejel

R E D A K C I J S K I   P O P R A V E K
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Sodražica (OPN S 07)  
(Uradni list RS, št. 49/11, 50/14)

1. člen
Popravi se 57. člen, tako da se glasi:

(površine razpršene poselitve – A)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – povr-

šine razpršene poselitve« veljajo naslednji podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji:
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1 Vrste posegov in njihova namembnost
A
Razpršena 
poselitev

A odo
Osamele domačije

A vao
Domačije v odprtem vaškem okolju
A vas
Domačija v strnjenem okolju

Osnovna dejavnost

Objekti razpršene poselitve so legalno zgrajeni 
v odprtem prostoru na zemljiščih, ki so v 
prostorskih aktih opredeljena kot stavbna 
zemljišča.

Območja kmetij, zaselkov, raztresenih in 
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih naselij. 
Na območju kmetij je treba ohraniti prvotno 
strukturo in tipiko gradnje.

Spremljajoče 
dejavnosti

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu 
s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pisarniške 
in poslovne dejavnosti osebnih storitev in 
druge storitvene dejavnosti (površina prostorov 
za dejavnost ne sme presegati 30 % BTP 
posameznega objekta).

Izključujoče 
dejavnosti

Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina na debelo.
Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih stavb.

2 Vrste objektov:

Zahtevni in manj 
zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti: Dopustni objekti in dejavnosti:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe,
12111 Stavbe za kratkotrajno nastanitev: 

samo gostišče, planinske koče in 
zavetišča,

12111 Stavbe za kratkotrajno nastanitev: 
samo penzion, gostišče, planinske 
koče in zavetišča,

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe; 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: 
samo na prometno dostopnih legah,

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(do 160,00 m2 BTP dela objekta),

24110 Športna igrišča: samo igrišča za 
športe na prostem,

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
skladu s predpisi.

12420 Garažne stavbe: samo gasilski 
domovi,

12510 Industrijske stavbe: samo delavnice 
(do 160 m2 BTP objekta ali dela 
objekta),

Nezahtevni:

Vsi objekti kot majhna stavba:
– ograje, nižje od 2,0 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina 
ne presega 1,5 m,
– pomožni infrastrukturni objekti z izjemo 
baznih postaj,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo;

Vsi objekti kot majhna stavba kot A.odo ter:
– pomožni kmetijskogozdarski objekti,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno 
dejavnost površine do vključno 80 m2.

Enostavni:

Objekti kot majhna stavba v okviru domačij.
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo 
na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot.
Spominska obeležja.

Vsi objekti kot majhna stavba kot A.odo ter:
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični 
ponudbi ali prireditvam;

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske 
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 

3
4

Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov
Za območja A odo,A vao in A vas se prevzamejo določila za SK.

Št. 35001/06
Sodražica, dne 24. aprila 2015

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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1371. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica 

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10 in 101/10) in Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86 in 
28/86, Uradni list RS, št. 77/98 in 47/06) je Občinski svet Obči-
ne Škofljica na 4. izredni seji dne 23. 4. 2015 sprejel

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 

(RS 5) Lavrica  
(Uradni list SRS, št. 15/86 in 28/86, Uradni list RS, 

št. 77/98 in 47/06)

1. člen
Obvezna razlaga določil 7. člena Odloka o zazidalnem 

načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, 
št. 15/86 in 28/86, Uradni list RS, št. 77/98 in 47/06) se nana-
ša na dopolnilno gradnjo poslovnostanovanjskih objektov ob 
Dolenjski cesti.

2. člen
Skladno s 7. členom, ki določa, da so dovoljeni po-

slovnostanovanjski objekti s storitvenimi dejavnosti, gostin-
stvom, trgovino in dejavnostmi drobnega gospodarstva, se 
besedna zveza spremeni v stanovanjskoposlovni objekt, kjer 
je namen gradnje primarno stanovanjski z možnostjo zgoraj 
navedenimi poslovnimi dejavnostmi.

3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-007/2015
Škofljica, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

1372. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 
5. izredni seji, dne 23. 4. 2015, sprejel tehnični popravek Odlo-
ka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica 
(Uradni list RS, št. 48/05 – UPB in 19/08)

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja 

VS 9/10 Škofljica

1. člen
V Odloku št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremem-

bah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje ureja-
nja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škoflji-
ca (Uradni list RS, št. 19/03) se v 3. členu, drugi stavek točke 4, 
besedila spremeni tako, da se glasi: »max. št. stanovanj je 204«.

2. člen
V 4. členu Odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za ob-
močje urejanja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja 
VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 19/03), se na koncu prvega 
stavka črta pika in vstavi vejica ter doda naslednje besedilo: 
»ki je namenjena izvajanju družbenih in centralnih dejavnosti.«

3. člen
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00708/2015
Škofljica, dne 23. aprila 2015

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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