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DRŽAVNI ZBOR
2625. Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih 

podjetij (ZBNIP)

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 bonitetnem nadzoru 

investicijskih podjetij (ZBNIP)

Razglašam Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih 
podjetij (ZBNIP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 13. julija 2021.

Št. 003-02-3/2021-141
Ljubljana, dne 21. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O BONITETNEM NADZORU INVESTICIJSKIH 

PODJETIJ (ZBNIP)

1. poglavje  
SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Vsebina, področje uporabe zakona  
in opredelitev izrazov

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja pravila o:
1. ustanovnem kapitalu borznoposredniških družb,
2. nadzorniških pooblastilih in orodjih za bonitetni nadzor 

Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) nad investicijskimi podjetji,

3. bonitetnem nadzoru agencije nad investicijskimi pod-
jetji v skladu s pravili iz Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih 
zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) 
št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič po-
pravljene s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/2033/EU), in

4. obveznostih agencije glede objav s področja bonitetne 
ureditve in nadzora investicijskih podjetij.

2. člen
(področje uporabe zakona)

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za borznoposre-
dniške družbe, ki so pridobile dovoljenje in so nadzorovane 
na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, ter za 
podružnice investicijskih podjetij držav članic v obsegu in kot 
določa ta zakon.

(2) Na glede na prejšnji odstavek se 4. in 5. poglavje tega 
zakona ne uporabljata za investicijska podjetja iz drugega in 
petega odstavka 1. člena Uredbe 2019/2033/EU. Navedena 
investicijska podjetja se nadzorujejo v skladu z drugim podod-
stavkom drugega in tretjim pododstavkom petega odstavka 
1. člena Uredbe 2019/2033/EU.

3. člen
(prenos in izvajanje predpisov Evropske unije)

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicij-
skih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Po-
pravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), (v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2019/2034/EU).

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe 
2019/2033/EU.

4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »podjetje za pomožne storitve« pomeni podjetje, ka-

terega osnovna dejavnost je lastništvo ali upravljanje pre-
moženja, izvajanje storitev obdelave podatkov ali podobna 
dejavnost, ki je pomožna glede na osnovno dejavnost enega 
ali več investicijskih podjetij;

2. »dovoljenje« pomeni dovoljenje investicijskega podjetja 
v skladu z 59. členom zakona, ki ureja trg finančnih instrumen-
tov (v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1);

3. »podružnica« pomeni podružnico, kakor je opredeljena 
22. členu ZTFI-1;

4. »tesna povezanost« pomeni tesno povezanost, kakor 
je opredeljena v 25. členu ZTFI-1;

5. »pristojni organ« pomeni javni organ ali organ države 
članice, ki je v skladu z nacionalnim pravom uradno priznan in 
pooblaščen za nadzor investicijskih podjetij v skladu z nacio-
nalnimi predpisi, ki prenašajo Direktivo 2019/2034/EU v okviru 
sistema nadzora, delujočega v tej državi članici, in v Republiki 
Sloveniji pomeni agencijo;

6. »trgovec z blagom in pravicami do emisij« pomeni 
trgovca z blagom in pravicami do emisij, kakor je opredeljen v 
150. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o boni-
tetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja 
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ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 
27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredba 
Komisije (EU) 2021/931 z dne 1. marca 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodo 
za opredelitev poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti z 
enim ali več pomembnimi povzročitelji tveganja za namene 
člena 277(5), formulo za izračun nadzorniške delte nakupnih in 
prodajnih opcij, razporejenih v kategorijo obrestnega tveganja, 
in metodo za določanje, ali je posel dolga ali kratka pozicija 
v primarnem povzročitelju tveganja ali v najpomembnejšem 
povzročitelju tveganja v dani kategoriji tveganja za namene 
člena 279a(3)(a) in (b) v okviru standardiziranega pristopa za 
kreditno tveganje nasprotne stranke (UL L št. 204 z dne 10. 6. 
2021, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU);

7. »obvladovanje« pomeni razmerje med obvladujočim 
podjetjem in odvisnim podjetjem, kakor je opredeljeno v 2. točki 
25. člena ZTFI-1, ali podobno razmerje med fizično ali pravno 
osebo in podjetjem;

8. »izpolnjevanje zahtev preskusa kapitala skupine« po-
meni skladnost obvladujočega podjetja v skupini investicijskih 
podjetij z zahtevami 8. člena Uredbe 2019/2033/EU;

9. »kreditna institucija« pomeni kreditno institucijo, ka-
kor je opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
575/2013/EU, in če ima sedež v Republiki Sloveniji, pomeni banko 
ali hranilnico, kakor sta opredeljeni v 4. členu Zakona o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3);

10. »izvedeni finančni instrumenti« pomeni izvedene fi-
nančne instrumente, kakor so opredeljeni v 29. točki prvega od-
stavka 2. člena Uredbe (EU) 600/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in 
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 
2014, str. 84), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/23 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o 
okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter 
spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) 
št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 
2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 600/2014/EU);

11. »finančna institucija« pomeni finančno institucijo, ka-
kor je opredeljena v 14. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
2019/2033/EU;

12. »politika prejemkov, nevtralna glede na spol« pomeni 
politiko prejemkov, nevtralno glede na spol, kakor je opredelje-
na v 24. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3;

13. »skupina« pomeni skupino, kakor je opredeljena v 
14. točki 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni 
list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13; v nadaljnjem besedilu: ZFK);

14. »konsolidirani položaj« pomeni konsolidirani položaj, 
kakor je opredeljen v 11. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
2019/2033/EU;

15. »nadzornik skupine« pomeni pristojni organ, odgo-
voren za nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala 
skupine obvladujočih investicijskih podjetij Unije in investicijskih 
podjetij pod nadzorom obvladujočih investicijskih holdingov 
Unije ali obvladujočih mešanih finančnih holdingov Unije;

16. »matična država članica« pomeni matično državo čla-
nico, kakor je opredeljena v prvem odstavku 21. člena ZTFI-1;

17. »država članica gostiteljica« pomeni državo članico 
gostiteljico, kakor je opredeljena v drugem odstavku 21. člena 
ZTFI-1;

18. »ustanovni kapital« pomeni kapital, ki se zahteva za 
odobritev kot investicijsko podjetje in katerega znesek in sesta-
va sta določena v 11. in 12. členu tega zakona;

19. »investicijsko podjetje« pomeni investicijsko podjetje, 
kakor je opredeljeno v prvem odstavku 20. člena ZTFI-1;

20. »borznoposredniška družba« pomeni družbo, kakor je 
opredeljena v drugem odstavku 20. člena ZTFI-1;

21. »skupina investicijskih podjetij« pomeni skupino in-
vesticijskih podjetij, kakor je opredeljena v 25. točki prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 2019/2033/EU;

22. »investicijski holding« pomeni investicijski holding, 
kakor je opredeljen v 23. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
2019/2033/EU;

23. »investicijske storitve in posli« so investicijske storitve 
in posli, kakor so opredeljeni v 11. členu ZTFI-1;

24. »upravljalni organ« pomeni upravljalni organ, kakor je 
opredeljen v triindvajsetem odstavku 5. člena ZTFI-1;

25. »upravljalni organ v nadzorni funkciji« pomeni upra-
vljalni organ pravne osebe, ki je pristojen in odgovoren za 
nadzor in spremljanje vodenja poslov te pravne osebe, in v bor-
znoposredniški družbi pomeni neizvršne direktorje v enotirnem 
sistemu oziroma nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja;

26. »upravljalni organ v vodstveni funkciji« pomeni organ 
pravne osebe, ki je pristojen in odgovoren za vodenje poslov 
pravne osebe, in v borznoposredniški družbi pomeni izvršne 
direktorje v enotirnem sistemu oziroma upravo v dvotirnem 
sistemu upravljanja;

27. »mešani finančni holding« pomeni mešani finančni 
holding, kakor je opredeljen v 7. členu ZFK;

28. »mešani poslovni holding« pomeni obvladujoče pod-
jetje, ki ni finančni holding, investicijski holding, kreditna in-
stitucija, investicijsko podjetje ali mešani finančni holding v 
smislu ZFK, katerega odvisna podjetja obsegajo najmanj eno 
investicijsko podjetje;

29. »višje vodstvo« pomeni višje vodstvo, kakor je opre-
deljeno v štiriindvajsetem odstavku 5. člena ZTFI-1;

30. »obvladujoče podjetje« pomeni obvladujočo druž-
bo, kakor je opredeljena v sedemnajstem odstavku 5. člena 
ZTFI-1;

31. »odvisno podjetje« pomeni odvisno družbo, kakor je 
opredeljena v osemnajstem odstavku 5. člena ZTFI-1;

32. »sistemsko tveganje« pomeni sistemsko tveganje, ka-
kor je opredeljeno v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3;

33. »obvladujoče investicijsko podjetje Unije« pomeni 
obvladujoče investicijsko podjetje Unije, kakor je opredeljeno 
v 56. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/2033/EU;

34. »obvladujoči investicijski holding Unije« pomeni obvla-
dujoči investicijski holding Unije, kakor je opredeljen v 57. točki 
prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/2033/EU;

35. »obvladujoči mešani finančni holding Unije« pomeni 
obvladujoči mešani finančni holding Unije, kakor je opredeljen 
v 58. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/2033/EU;

36. »ožji družinski član« pomeni osebo, kakor je oprede-
ljena v 23. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3;

37. »kvalificirani delež« pomeni kvalificirani delež, kakor 
je opredeljen v 36. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
575/2013/EU;

38. »trgovalna knjiga« pomeni vse pozicije v finančnih 
instrumentih in blagu, ki jih ima investicijsko podjetje ali bor-
znoposredniška družba za namene trgovanja ali varovanje 
pozicij, ki jih ima za namene trgovanja, v skladu s 104. členom 
Uredbe 575/2013/EU;

39. »pozicije, namenjene trgovanju« pomenijo kar koli od 
naslednjega:

– pozicije za lastni račun in pozicije, ki izhajajo iz servisi-
ranja strank in vzdrževanja trga;

– pozicije, ki naj bi se kratkoročno ponovno prodale;
– pozicije, ki naj bi omogočile kratkoročni zaslužek na 

račun dejanskih ali pričakovanih razlik med njihovo prodajno in 
nakupno ceno ali na račun sprememb drugih cen ali obrestne 
mere.

2. poglavje  
PRISTOJNI ORGANI

5. člen
(pristojni organ in pooblastila)

(1) Pristojni organ za opravljanje nalog po tem zakonu ter 
nalog iz Uredbe 2019/2033/EU je agencija.
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(2) Agencija nadzoruje dejavnosti borznoposredniških 
družb in investicijskih podjetij ter kadar je ustrezno, investicij-
skih holdingov in mešanih finančnih holdingov za ocenjevanje 
skladnosti z zahtevami tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU.

(3) Če je to potrebno za dosego nadzora glede skladno-
sti z zahtevami po tem zakonu in Uredbi 2019/2033/EU ter 
za preiskovanje morebitnih kršitev navedenih zahtev pri bor-
znoposredniški družbi, investicijskem podjetju, investicijskem 
holdingu ali mešanem finančnem holdingu, lahko agencija pri 
njih opravi nadzor oziroma pregled poslovanja ter zahteva vsa 
ustrezna poročila in informacije.

(4) Borznoposredniška družba in investicijsko podjetje 
mora agenciji predložiti vse informacije, potrebne za oceno 
skladnosti borznoposredniške družbe in investicijskega pod-
jetja s tem zakonom in Uredbo 2019/2033/EU. Mehanizmi 
notranjih kontrol ter administrativni in računovodski postopki 
borznoposredniške družbe in investicijskega podjetja morajo 
omogočati, da lahko agencija kadar koli preveri spoštovanje 
navedenih določb.

(5) Borznoposredniška družba in investicijsko podjetje 
morata evidentirati vse svoje posle, sisteme in postopke, ki 
jih določa ta zakon ali Uredba 2019/2033/EU, tako da lahko 
agencija kadar koli oceni skladnost z določbami tega zakona 
in Uredbo 2019/2033/EU.

6. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nadzora)

(1) Agencija in osebe, ki delujejo v njenem imenu ali po 
njenem pooblastilu, pri izvajanju pristojnosti nadzora na podlagi 
tega zakona ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

(2) Šteje se, da je agencija pri izrekanju ukrepov nadzora 
in izvajanju drugih pristojnosti na podlagi tega zakona ravnala 
z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in okoliščin, 
s katerimi je razpolagala v času odločanja, lahko upravičeno 
štela, da so izpolnjeni pogoji za izrekanje ukrepov nadzora ali 
izvajanje drugih pristojnosti v skladu s tem zakonom in da so 
izrečeni ukrepi zakoniti.

(3) Agencija je odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri 
izvajanju nadzora in drugih pristojnosti agencije v skladu s tem 
zakonom delovale na podlagi pooblastila agencije po pravilih, 
ki urejajo odgovornost delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali 
v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi 
ravnanja osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila agencije, 
nastane škoda, lahko oškodovanec ne glede na določbe drugih 
zakonov zahteva povračilo škode izključno od agencije.

(4) Šteje se, da je oseba, ki je delovala v imenu agencije 
pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu s tem zakonom, 
ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in 
okoliščin, s katerimi je razpolagala v času svojega delovanja, 
ravnala kot dober strokovnjak.

7. člen
(pravica do uporabe zahtev iz Uredbe 575/2013/EU)
(1) Borznoposredniška družba, ki opravlja investicijske 

posle iz 3. točke prvega odstavka 11. člena ZTFI-1 ali opravlja 
investicijske storitve iz 6. točke prvega odstavka 11. člena 
ZTFI-1, lahko v skladu s točko c prvega pododstavka druge-
ga odstavka 1. člena Uredbe 2019/2033/EU, kadar je skupna 
vrednost konsolidiranih sredstev borznoposredniške družbe 
enaka ali ta presega pet milijard eurov, izračunano kot povpre-
čje preteklih 12 mesecev, in je izpolnjeno eno ali več od meril 
iz 1. do 3. točke tega odstavka, uporabi zahteve iz Uredbe 
575/2013/EU:

1. borznoposredniška družba dejavnosti iz 3. ali 6. točke 
prvega odstavka 11. člena ZTFI-1 izvaja v takšnem obsegu, da 
stečaj ali težave borznoposredniške družbe lahko povzročijo 
sistemsko tveganje;

2. borznoposredniška družba je klirinška članica, kakor 
je opredeljeno v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 
2019/2033/EU;

3. agencija z odločbo ugotovi, da je to upravičeno glede 
na velikost, naravo, obseg in zapletenost dejavnosti te borzno-
posredniške družbe, ob upoštevanju načela sorazmernosti in 
enega ali več od naslednjih dejavnikov:

– pomen borznoposredniške družbe za gospodarstvo Uni-
je ali Republike Slovenije;

– pomen čezmejnih dejavnosti borznoposredniške druž-
be;

– medsebojna povezanost borznoposredniške družbe s 
finančnim sistemom.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za trgovce z bla-
gom in pravicami do emisij, kolektivne naložbene podjeme ali 
zavarovalnice.

(3) Kadar agencija odloči, da se za borznoposredniško 
družbo v skladu s prvim odstavkom tega člena uporablja-
jo zahteve iz Uredbe 575/2013/EU, se ta borznoposredniška 
družba nadzira glede upoštevanja bonitetnih zahtev, kakor je 
določeno v drugem pododstavku drugega odstavka 1. člena 
Uredbe 2019/2033/EU.

(4) Kadar agencija prekliče odločitev, sprejeto v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, o tem takoj obvesti borznoposre-
dniško družbo. Vsaka odločitev, ki jo agencija sprejme na pod-
lagi prvega odstavka tega člena, se preneha uporabljati, kadar 
borznoposredniška družba ne dosega več praga iz navedene-
ga odstavka, izračunanega v obdobju 12 zaporednih mesecev.

(5) Agencija o vseh odločitvah, sprejetih na podlagi pr-
vega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, takoj obvesti 
Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: EBA).

(6) Za določitev meril iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
tega člena ter za zagotovitev njihove dosledne uporabe se 
upoštevajo delegirane uredbe Komisije, sprejete na podlagi 
šestega odstavka 5. člena Direktive 2019/2034/EU.

8. člen
(sodelovanje z drugimi organi)

Agencija sodeluje z državnimi organi ali organi, ki so v Re-
publiki Sloveniji pristojni za nadzor kreditnih ali finančnih insti-
tucij. Agencija, državni organi ali nadzorni organi iz prejšnjega 
stavka si nemudoma izmenjujejo vse informacije, ki jih imajo 
in so bistvene ali pomembne za opravljanje funkcij in nalog.

9. člen
(sodelovanje v okviru Evropskega sistema  

finančnega nadzora)
(1) Agencija svoje naloge in pristojnosti po tem zako-

nu, predpisih, izdanih na podlagi tega zakona, in po Uredbi 
2019/2033/EU izvaja tako, da pri tem uporablja poenotena 
nadzorna orodja in zbližuje nadzorne prakse.

(2) Za namene prejšnjega odstavka agencija:
1. kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora 

(v nadaljnjem besedilu: ESFS) sodeluje v duhu zaupanja in 
popolnega medsebojnega spoštovanja, zlasti pri zagotavljanju 
izmenjave ustreznih, zanesljivih in izčrpnih informacij med člani 
ESFS;

2. sodeluje pri dejavnostih EBA in po potrebi v kolegijih 
nadzornikov iz 64. člena tega zakona in 328. člena ZBan-3;

3. si prizadeva za zagotovitev skladnosti s smernicami 
in priporočili, ki jih izda EBA na podlagi 16. člena Ured-
be (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzorne-
ga 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), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustano-
vitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zava-
rovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ 
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za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o 
trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o inde-
ksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih 
instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti 
investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informaci-
jah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 
2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1093/2010/EU) 
ter se odziva na opozorila in priporočila, ki jih izda Evropski 
odbor za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) 
na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makroboni-
tetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in 
ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 
št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) 2019/2176 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sis-
temom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za 
sistemska tveganja (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 146; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1092/2010/EU);

4. sodeluje z ESRB.
(3) Naloge in pooblastila agencije ne smejo vplivati na 

izvajanje nalog, ki jih ima ta kot članica EBA ali ESRB, ali 
nalog, ki jih agencija izvaja v okviru tega zakona in Uredbe 
2019/2033/EU.

10. člen
(evropska razsežnost nadzora)

Agencija pri opravljanju svojih nalog in zlasti v izrednih 
okoliščinah na podlagi informacij, ki so na voljo v tistem tre-
nutku, ustrezno upošteva morebiten vpliv svojih odločitev na 
stabilnost finančnega sistema v drugih državah članicah in 
celotni Uniji.

3. poglavje  
USTANOVNI KAPITAL

11. člen
(ustanovni kapital)

(1) Ustanovni kapital borznoposredniške družbe, ki se 
zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijske stori-
tve ali izvajanje investicijskega posla iz 3. ali 6. točke prvega 
odstavka 11. člena ZTFI-1, znaša 750.000 eurov.

(2) Ustanovni kapital borznoposredniške družbe, ki se 
zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijske stori-
tve ali izvajanje investicijskega posla iz 1., 2., 4., 5. in 7. točke 
prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, pri čemer borznoposredniški 
družbi ni dovoljeno upravljati denarja ali finančnih instrumentov 
strank, znaša 75.000 eurov.

(3) Ustanovni kapital borznoposredniške družbe, ki se 
zahteva za borznoposredniške družbe, ki niso borznoposredni-
ške družbe iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena, 
znaša 150.000 eurov.

(4) Ustanovni kapital borznoposredniške družbe, ki ima 
dovoljenje za opravljanje investicijskega posla iz 9. točke 
prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, kadar ta borznoposredni-
ška družba posluje ali sme poslovati za svoj račun, znaša 
750.000 eurov.

(5) Posedovanje pozicij v finančnih instrumentih, ki ne 
izhajajo iz trgovalne knjige, za namen vlaganja kapitala se ne 
šteje za opravljanje investicijskega posla iz 3. točke prvega 
odstavka 11. člena ZTFI-1.

12. člen
(sestava ustanovnega kapitala)

Ustanovni kapital borznoposredniške družbe je sestavljen 
v skladu z 9. členom Uredbe 2019/2033/EU.

4. poglavje  
BONITETNI NADZOR

4.1. Načela bonitetnega nadzora

4.1.1. Pristojnosti in dolžnosti matičnih držav članic  
in držav članic gostiteljic

13. člen
(pristojnost agencije in države članice gostiteljice)

Za bonitetni nadzor borznoposredniške družbe je pri-
stojna agencija. Ne glede na prejšnji stavek je pristojni organ 
države članice gostiteljice pristojen za bonitetni nadzor bor-
znoposredniške družbe, kadar ta zakon to določa. Če je to 
določeno s tem zakonom, je agencija pristojna za nadzor tudi 
nad investicijskimi podjetji držav članic, ki investicijske storitve 
in posle opravljajo na območju Republike Slovenije.

14. člen
(sodelovanje med pristojnimi organi držav članic)

(1) Agencija s pristojnimi organi držav članic tesno sode-
luje pri izvajanju nalog, za katere je pristojna na podlagi tega 
zakona in Uredbe 2019/2033/EU, zlasti in brez odlašanja z 
izmenjavo informacij o investicijskih podjetjih, ki med drugim 
obsegajo naslednje:

1. informacije o upravljavski in lastniški strukturi investi-
cijskega podjetja;

2. informacije o skladnosti investicijskega podjetja s ka-
pitalskimi zahtevami;

3. informacije o skladnosti investicijskega podjetja z zah-
tevami glede tveganja koncentracije in likvidnostnimi zahte-
vami;

4. informacije o administrativnih in računovodskih postop-
kih ter mehanizmih notranjih kontrol investicijskega podjetja;

5. vse druge relevantne dejavnike, ki lahko vplivajo na 
tveganja, ki jih predstavlja investicijsko podjetje.

(2) Agencija pristojnim organom države članice gostiteljice 
takoj sporoči vse informacije in ugotovitve o vseh morebitnih te-
žavah in tveganjih, ki jih pomeni borznoposredniška družba za 
zaščito strank ali stabilnost finančnega sistema v državi članici 
gostiteljici in ki jih je agencija ugotovila pri nadzoru dejavnosti 
borznoposredniške družbe.

(3) Agencija ukrepa na podlagi informacij, ki jih pošljejo 
pristojni organi države članice gostiteljice o borznoposredniški 
družbi, in sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje ali 
odpravljanje morebitnih težav ter tveganj iz prejšnjega odstav-
ka. Agencija pristojnim organom države članice gostiteljice na 
zahtevo podrobno pojasni, kako je upoštevala informacije in 
ugotovitve, ki so jih predložili pristojni organi države članice 
gostiteljice.

(4) Kadar agencija po prejemu informacij in ugotovitev pri-
stojnih organov matične države članice investicijskega podjetja 
o morebitnih težavah ter tveganjih, ki jih pomeni investicijsko 
podjetje za zaščito strank ali stabilnost finančnega sistema 
v Republiki Sloveniji in ki jih pristojni organi matične države 
članice investicijskega podjetja ugotovijo pri nadzoru dejavno-
sti investicijskega podjetja, meni, da pristojni organi matične 
države članice investicijskega podjetja niso sprejeli potrebnih 
ukrepov, kot so navedeni v prejšnjem odstavku, lahko agencija, 
po tem ko obvesti pristojne organe matične države članice in-
vesticijskega podjetja, EBA in ESMA, sprejme ustrezne ukrepe, 
da zaščiti stranke, za katere se opravljajo storitve, ali da zaščiti 
stabilnost finančnega sistema. Agencija lahko zadeve, v katerih 
je bila zahteva za sodelovanje, zlasti za izmenjavo informacij, 
zavrnjena ali ni bila obravnavana v razumnem roku, posreduje 
EBA.

(5) Agencija lahko v primerih, ko se ne strinja z ukrepi 
pristojnih organov države članice gostiteljice, ki so jih ti izrekli 
borznoposredniški družbi, zadevo posreduje EBA.
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(6) Za ocenjevanje pogoja iz točke c prvega pododstavka 
prvega odstavka 23. člena Uredbe 2019/2033/EU lahko agen-
cija od pristojnega organa matične države članice klirinškega 
člana zahteva informacije v zvezi z modelom kritja in merili, 
uporabljenimi za izračun zahteve po kritju za to borznoposre-
dniško družbo.

(7) Za določitev zahtev glede vrste in narave informacij iz 
prvega in drugega odstavka tega člena se upoštevajo delegi-
rane uredbe Komisije, sprejete na podlagi sedmega odstavka 
13. člena Direktive 2019/2034/EU.

(8) Za določitev standardnih obrazcev, predlog in po-
stopkov za zahteve glede izmenjave informacij za olajšanje 
nadzora investicijskih podjetij se upoštevajo izvedbene uredbe 
Komisije, sprejete na podlagi osmega odstavka 13. člena Di-
rektive 2019/2034/EU.

15. člen
(nadzor in pregledi poslovanja podružnic, ustanovljenih  

v drugi državi članici)
(1) Kadar borznoposredniška družba opravlja investicij-

ske storitve in posle v drugi državi članici s podružnico, sme 
agencija sama ali z osebami, ki jih pooblasti za ta namen, in po 
tem, ko je agencija obvestila pristojne organe države članice 
gostiteljice, opraviti preverjanje informacij iz prvega odstavka 
14. člena tega zakona s pregledom poslovanja ali nadzorom 
poslovanja podružnice borznoposredniške družbe.

(2) Kadar investicijske storitve in posle na ozemlju Re-
publike Slovenije s podružnico opravlja investicijsko podjetje 
države članice, agencija pristojnemu organu matične države 
članice tega investicijskega podjetja dovoli, da ta sam ali z 
osebami, ki jih pooblasti za ta namen, in po tem, ko agencijo 
ta pristojni organ matične države članice obvesti o tem, opravi 
preverjanje informacij iz prvega odstavka 14. člena tega zako-
na s pregledom poslovanja ali nadzorom poslovanja podružni-
ce investicijskega podjetja.

(3) Agencija je za namene nadzora v posameznih pri-
merih pristojna za izvajanje nadzora in pregledov poslovanja 
dejavnosti, ki jih izvajajo podružnice investicijskih podjetij na 
ozemlju Republike Slovenije, in da od podružnice zahteva in-
formacije o njenih dejavnostih, kadar meni, da so ta preverjanja 
in pregledi poslovanja ter informacije pomembni za stabilnost 
finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Pred izvedbo nadzora 
in pregledov poslovanja se agencija brez odlašanja posvetuje 
s pristojnimi organi matične države članice. Agencija po koncu 
nadzora oziroma pregledov poslovanja pristojnim organom 
matične države članice investicijskega podjetja takoj, ko je to 
mogoče, sporoči prejete informacije in ugotovitve, pomembne 
za oceno tveganja tega investicijskega podjetja.

4.1.2. Dolžnost varovanja zaupnih informacij in izmenjava

16. člen
(poklicna skrivnost in izmenjava zaupnih informacij)
(1) Agencijo in vse osebe, ki delajo ali so delale za agenci-

jo, vključno z osebami iz prvega odstavka 488. člena Zakona o 
trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – 
ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A; v nadalj-
njem besedilu: ZTFI), zavezuje obveznost varovanja poklicne 
skrivnosti za namene tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU. 
Zaupne informacije, ki jih agencija in osebe iz prejšnjega stavka 
prejmejo med opravljanjem svojih nalog, se lahko razkrijejo le 
v obliki povzetka ali zbirni obliki, tako da posameznih investicij-
skih podjetij ali oseb ni mogoče prepoznati. Ne glede na prejšnji 
stavek se za potrebe kazenskega postopka lahko razkrijejo 
vse zaupne informacije, ki jih agencija pridobi v skladu s tem 
zakonom. Kadar je bil zoper investicijsko podjetje uveden ste-
čajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, se lahko zaupne 
informacije, ki ne zadevajo tretjih oseb, razkrijejo v civilnem 
postopku ali postopku v gospodarskem sporu, kadar je tako 
razkritje potrebno za izvajanje tega postopka.

(2) Agencija uporabi zaupne informacije, ki so bile zbrane, 
izmenjane ali posredovane na podlagi tega zakona ali Uredbe 
2019/2033/EU, samo za namene izvajanja svojih nalog in pri-
stojnosti, zlasti pa za naslednje namene:

1. spremljanje bonitetnih pravil iz tega zakona in Uredbe 
2019/2033/EU;

2. izrekanje ukrepov;
3. v postopkih s pravnimi sredstvi zoper odločitve agen-

cije;
4. v sodnih postopkih, uvedenih na podlagi 25. člena tega 

zakona.
(3) Fizične in pravne osebe ter drugi organi razen agen-

cije, ki prejmejo zaupne informacije na podlagi tega zakona 
in Uredbe 2019/2033/EU, te informacije uporabljajo samo za 
namene, ki jih izrecno navede agencija, ali v skladu s tem 
zakonom in ZTFI.

(4) Agencija lahko v zvezi z izmenjavo informacij:
1. izmenjuje zaupne informacije za namene drugega od-

stavka tega člena,
2. izrecno navede, kako je treba ravnati z njimi, ter
3. izrecno omeji vsako nadaljnje posredovanje navedenih 

informacij.
(5) Obveznost iz prvega odstavka tega člena agenciji ne 

preprečuje posredovanja zaupnih informacij Komisiji, če jih ta 
potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti.

(6) Agencija lahko EBA, ESMA, ESRB, centralnim ban-
kam držav članic, Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB) 
in Evropski centralni banki kot monetarnim organom in, kadar je 
primerno, pristojnim organom, odgovornim za nadzor nad pla-
čilnimi sistemi in sistemi poravnave, posreduje zaupne informa-
cije, kadar so te informacije potrebne za izvajanje njihovih na-
log. Agencija sme zaupne informacije posredovati tudi drugim 
osebam, ki so določene v prvem odstavku 488.a člena ZTFI.

17. člen
(dogovor o sodelovanju za izmenjavo informacij  

s tretjimi državami)
Za opravljanje nadzornih nalog na podlagi tega zakona in 

Uredbe 2019/2033/EU ter izmenjavo informacij lahko agencija 
pod pogojem, da za razkrite informacije velja jamstvo varova-
nja poklicne skrivnosti, ki je najmanj enakovredno jamstvu iz 
16. člena tega zakona, sklene dogovore o sodelovanju z nad-
zornimi organi tretjih držav ter organi tretjih držav, pristojnimi 
za naslednje naloge:

1. nadzor nad finančnimi institucijami in finančnimi trgi, 
vključno z nadzorom nad finančnimi subjekti z dovoljenjem 
za delovanje kot centralne nasprotne stranke, kadar so bile 
centralne nasprotne stranke priznane v skladu s 25. členom 
Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov 
(UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/731 z dne 26. januarja 
2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki 
jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži central-
nim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim 
osebam (UL L št. 158 z dne 6. 5. 2021, str. 1);

2. likvidacijo in stečaj investicijskih podjetij ter podobne 
postopke;

3. nadzor nad organi, udeleženimi pri likvidaciji in stečaju 
investicijskih podjetij ter podobnih postopkih;

4. izvajanje obveznih revizijskih pregledov finančnih insti-
tucij ali institucij, ki upravljajo jamstvene sheme;

5. nadzor nad osebami, zadolženimi za izvajanje ob-
veznih revizijskih pregledov računovodskih izkazov finančnih 
institucij;

6. nadzor nad osebami, dejavnimi na trgu s pravicami do 
emisij, za zagotovitev celovitega pregleda nad finančnimi in 
promptnimi trgi;
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7. nadzor nad osebami, dejavnimi na trgih izvedenih 
finančnih instrumentov za kmetijske proizvode, za zagotovitev 
celovitega pregleda nad finančnimi in promptnimi trgi.

18. člen
(odgovornost revizijske družbe v razmerju do agencije)

Revizijska družba, ki v borznoposredniški družbi opravlja 
revizijski pregled letnega poročila borznoposredniške družbe 
na individualni ali konsolidirani podlagi ali katero koli drugo 
zakonsko predpisano nalogo, mora agenciji takoj poročati o 
katerem koli dejstvu ali odločitvi v zvezi s to borznoposredniško 
družbo ali podjetjem, tesno povezanim s to borznoposredniško 
družbo, ki:

1. pomeni pomembno kršitev tega zakona in dru-
gih predpisov, sprejetih na podlagi tega zakona ter Uredbe 
2019/2033/EU;

2. lahko škodljivo vpliva na neprekinjeno delovanje bor-
znoposredniške družbe ali

3. lahko privede do zavrnitve izdaje mnenja o računovod-
skih izkazih, odklonilnega mnenja ali izražanja pridržkov.

4.1.3. Nadzorni ukrepi, preiskovalna pooblastila in pravica  
do pravnega sredstva

19. člen
(nadzorni in drugi ukrepi)

(1) Nadzorni ukrepi in sankcije, ki jih izreče agencija v 
zvezi s kršitvami tega zakona ali Uredbe 2019/2033/EU, mo-
rajo biti učinkoviti pri odpravi kršitev, odvračilni glede nadaljnjih 
kršitev ter sorazmerni z vrsto in obsegom ugotovljene kršitve.

(2) Za nadzor nad borznoposredniško družbo in podru-
žnico investicijskega podjetja države članice se, če ta zakon 
ne določa drugače, v zvezi s postopkom nadzora smiselno 
uporabljajo 340., 341., 347. do 349. in 493. člen ZTFI-1.

(3) Za namene 54. člena, tretjega odstavka 55. člena in 
56. člena tega zakona ter Uredbe 2019/2033/EU lahko agencija 
od borznoposredniške družbe zahteva oziroma ji odredi, da:

1. ima kapital, ki presega zahteve iz 11. člena Uredbe 
2019/2033/EU, pod pogoji iz 57. člena tega zakona ali da pri-
lagodi kapital in likvidna sredstva, ki se zahtevajo v primeru po-
membnih sprememb v poslovanju borznoposredniške družbe;

2. okrepi ureditve, procese, mehanizme in strategije, ki se 
izvajajo v skladu s 26. in 28. členom tega zakona;

3. v roku enega letu od zahteve oziroma odredbe agencije 
predstavi načrt za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorni-
škimi zahtevami iz tega zakona oziroma Uredbe 2019/2033/EU, 
določi rok za izvedbo tega načrta ter zahteva izboljšave načrta 
v zvezi z obsegom uporabe in roki;

4. uporabi posebne politike oblikovanja rezervacij ali 
obravnavanja sredstev z vidika kapitalskih zahtev;

5. omeji njeno poslovanje, dejavnosti ali poslovno mrežo 
ali zahteva odsvojitev dejavnosti, ki pomenijo preveliko tvega-
nje za finančno stabilnost borznoposredniške družbe;

6. zmanjša tveganja, ki so povezana z dejavnostmi, pro-
dukti in sistemi borznoposredniške družbe, vključno z dejav-
nostmi, oddanimi v zunanje izvajanje;

7. omeji variabilne prejemke kot delež neto prihodkov, 
kadar ti prejemki niso v skladu z ohranjanjem trdne kapitalske 
osnove;

8. za povečanje kapitala uporabi čisti dobiček;
9. omeji ali prepove razdelitev dobička ali plačilo obresti 

delničarjem, družbenikom ali imetnikom instrumentov dodatne-
ga temeljnega kapitala, kadar omejitev ali prepoved ne pomeni 
nastopa dogodka neplačila borznoposredniške družbe;

10. je poročanje pogostejše in vsebuje dodatne elemen-
te v primerjavi s poročanjem, ki je določeno v tem zakonu in 
Uredbi 2019/2033/EU, vključno s poročanjem o kapitalu in 
likvidnostnih pozicijah;

11. sprejme posebne likvidnostne zahteve v skladu z 
59. členom tega zakona:

12. razkrije dodatne informacije;
13. zmanjša tveganja za varnost svojih omrežij in infor-

macijskih sistemov, da se zagotovijo zaupnost, celovitost in 
razpoložljivost njihovih procesov, podatkov in sredstev.

(4) Za namene 10. točke prejšnjega odstavka lahko agen-
cija odredi dodatno ali pogostejše poročanje za borznoposre-
dniške družbe le, kadar se informacije, ki jih je treba sporočati, 
ne podvajajo in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1. velja eden izmed primerov iz 1. in 2. točke 56. člena 
tega zakona;

2. agencija meni, da je treba zbrati dokaze iz 2. točke 
56. člena tega zakona;

3. dodatne informacije so potrebne za proces nadzorni-
škega pregledovanja in ovrednotenje iz 54. člena tega zakona.

(5) Za informacije se šteje, da se podvajajo, kadar agen-
cija že ima iste ali vsebinsko podobne informacije, kadar lahko 
te informacije pripravi agencija ali jih lahko agencija drugače 
pridobi in ne le tako, da jih zahteva od borznoposredniške druž-
be. Agencija ne zahteva dodatnih informacij, kadar ima na voljo 
informacije v drugačni obliki ali na drugačni ravni podrobnosti, 
kot so dodatne informacije, ki jih je treba sporočati, in ji ta dru-
gačna oblika ali podrobnost ne preprečuje priprave vsebinsko 
podobnih informacij.

(6) Nadzorni ukrepi iz tega člena vključujejo naslednje:
1. javno objavo, v kateri so navedeni odgovorna fizična 

ali pravna oseba, odgovorna borznoposredniška družba, inve-
sticijski holding ali mešani finančni holding in narava kršitve;

2. odredbo, ki od odgovorne fizične ali pravne osebe zah-
teva, da preneha tako ravnati in tega ravnanja ne ponovi več;

3. začasno prepoved opravljanja funkcij v borznoposre-
dniški družbi za člane upravljalnega organa borznoposredniške 
družbe ali katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za 
opravljanje funkcij v borznoposredniški družbi.

(7) Agencija pri določanju nadzornih ukrepov in sankcij za 
prekršek upošteva vse ustrezne okoliščine, med drugim zlasti:

1. resnost in trajanje kršitve;
2. stopnjo odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, odgo-

vornih za kršitev;
3. finančno trdnost fizičnih ali pravnih oseb, odgovornih za 

kršitev, vključno s skupnim prometom pravnih oseb ali letnim 
dohodkom fizičnih oseb;

4. pomen pridobljenih dobičkov ali preprečenih izgub od 
pravnih oseb, odgovornih za kršitev;

5. morebitne izgube, ki so jih zaradi kršitve utrpele tretje 
osebe;

6. raven sodelovanja z ustreznimi pristojnimi organi;
7. predhodne kršitve fizičnih ali pravnih oseb, odgovornih 

za kršitev;
8. morebitne sistemske posledice kršitve.
(8) Za odločanje o posamičnih zadevah po tem zakonu 

odloča agencija po postopku odločanja agencije v posamičnih 
zadevah, določenem v 15. poglavju ZTFI-1.

20. člen
(pristojnost agencije)

(1) Agencija je za potrebe izvajanja nadzora po tem zako-
nu in Uredbi 2019/2033/EU pristojna za nadzor in zbiranje in-
formacij ter ima naslednje pristojnosti za izvajanje svojih nalog:

1. pristojnost, da pri naslednjih fizičnih ali pravnih osebah, 
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v njej delujejo, opravi 
nadzor ter od njih zahteva informacije oziroma dokumentacijo:

– borznoposredniških družbah;
– podružnicah investicijskih podjetij držav članic;
– investicijskih holdingih, mešanih finančnih holdingih in 

mešanih poslovnih holdingih s sedežem v Republiki Sloveniji;
– osebah, ki so povezane s pravnimi osebami iz prve do 

tretje alineje te točke;
– tretjih osebah, ki so za pravne oziroma fizične osebe 

iz prve do četrte alineje te točke prevzele zunanje izvajanje 
operativnih funkcij ali dejavnosti;
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2. pristojnost, da v poslovnih prostorih pravnih oseb iz 
prejšnje točke in katerih koli drugih podjetij, vključenih v nadzor 
nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala skupine, kadar 
je agencija nadzornica skupine, opravi vse potrebne preglede 
poslovanja, če o tem predhodno uradno obvesti druge za to 
pristojne organe.

(2) Na podlagi pooblastil iz 1. in 2. točke prejšnjega od-
stavka lahko agencija:

1. zahteva, da osebe iz 1. točke prejšnjega odstavka 
predložijo zahtevano dokumentacijo;

2. pregleda poslovne knjige in dokumentacijo oseb iz 
1. točke prejšnjega odstavka ter naredi kopije teh poslovnih 
knjig in evidenc oziroma izpiske iz njih;

3. pridobi pisne ali ustne izjave oseb iz 1. točke prejšnjega 
odstavka ali njihovih predstavnikov ali zaposlenih;

4. opravi razgovor s katero koli drugo zadevno osebo, da 
bi zbrala informacije o predmetu preiskave.

21. člen
(objava nadzornih ukrepov)

(1) Agencija na svoji spletni strani brez nepotrebnega 
odlašanja objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah 
za prekršek, izrečenih v skladu z 19. in 74. do 77. členom tega 
zakona, ki so dokončni (upravne odločbe) oziroma pravnomoč-
ni (prekrški). Pri tem agencija objavi tudi informacije o vrsti in 
naravi kršitve ter identiteti fizične ali pravne osebe (identifika-
cija pravne osebe vsebuje tudi identifikator LEI), ki se ji izreče 
sankcija ali v zvezi s katero se sprejme nadzorni ukrep. Infor-
macije se objavijo po tem, ko je bila ta oseba obveščena o teh 
nadzornih ukrepih ali sankcijah, in če je taka objava potrebna 
in sorazmerna.

(2) Informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekr-
šek, izrečenih v skladu z 19. in 74. do 77. členom tega zakona, 
ne vključujejo informacije o identiteti kršitelja v katerem koli od 
naslednjih primerov:

1. kadar se nadzorni ukrep ali sankcija za prekršek naloži 
fizični osebi in se ugotovi, da objava osebnih podatkov te osebe 
ne bi bila sorazmerna s težo kršitve;

2. kadar bi objava ogrozila stabilnost finančnih trgov ozi-
roma bi ogrozila interese uspešne izvedbe predkazenskega ali 
kazenskega postopka;

3. kadar bi objava povzročila nesorazmerno škodo vple-
tenim investicijskim podjetjem ali fizičnim osebam.

(3) Če agencija ob izdaji odločbe oceni, da so v zvezi z 
objavo identitete kršitelja podani razlogi iz prejšnjega odstavka, 
hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrepe nadzora, odloči 
tudi, da se identiteta kršitelja ne objavi. Za oceno, ali je podan 
razlog iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki se nanaša na interese 
uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka, 
agencija, če je s predkazenskim ali kazenskim postopkom 
seznanjena, predhodno pridobi mnenje pristojnega državnega 
tožilca, ki agencijo pri oceni zavezuje.

(4) Informacije, objavljene v skladu s tem členom, ostane-
jo javno dostopne na spletni strani agencije najmanj pet let po 
njihovi objavi. Podatki, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, veljajo za osebne podatke, se obravnavajo 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

22. člen
(obveščanje EBA)

Agencija obvesti EBA o nadzornih ukrepih in sankcijah 
za prekršek, izrečenih v skladu z 19. in 74. do 77. členom tega 
zakona, morebitnih postopkih s pravnimi sredstvi zoper te 
nadzorne ukrepe in sankcije za prekršek ter izidu teh pravnih 
sredstev.

23. člen
(sistem sprejemanja prijav o kršitvah)

(1) Agencija v skladu s 431. členom ZTFI-1 vzpostavi 
učinkovit in zanesljiv sistem sprejemanja prijav o kršitvah do-
ločb tega zakona ali kršitvah določb Uredbe 2019/2033/EU.

(2) Agencija zagotovi:
1. da ti mehanizmi vključujejo interne postopke za spre-

jem in obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v 
zvezi s sprejetimi prijavami, izvedenih dejavnostih ter vzposta-
vitvijo varnih komunikacijskih kanalov;

2. ustrezno zaščito zaposlenih v investicijskih podjetjih, 
ki prijavijo kršitve v investicijskem podjetju, pred povračilnimi 
ukrepi, diskriminacijo ali drugimi vrstami nepravične obravnave, 
ki bi jih storilo investicijsko podjetje;

3. ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale 
prijavo zoper investicijsko podjetje, in oseb, ki so domnevno 
odgovorne za kršitev, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov;

4. jasna pravila, ki v vseh primerih zagotavljajo, da se 
podatki o osebah, ki so podale prijavo kršitev v investicijskem 
podjetju, obravnavajo kot zaupni, razen v primerih, ko drug za-
kon zahteva razkritje teh podatkov v okviru nadaljnjih preiskav 
ali poznejših upravnih ali sodnih postopkov.

24. člen
(sistem obveščanja o kršitvah v borznoposredniških družbah)

(1) Borznoposredniška družba mora v skladu s 432. čle-
nom ZTFI-1 vzpostaviti sistem obveščanja o kršitvah tega 
zakona oziroma kršitvah določb Uredbe 2019/2033/EU, ki omo-
goča zaposlenim, da po neodvisnih in samostojnih poročeval-
skih linijah interno poročajo o kršitvah tega zakona in Uredbe 
2019/2033/EU.

(2) Borznoposredniška družba lahko za ta namen upo-
rabi tudi sisteme, ki so že vzpostavljeni v okviru neodvisnega 
organiziranega delovanja zaposlenih, če so izpolnjeni vsaj 
naslednji pogoji:

1. sistem za prijavo kršitev omogoča preprost in lahko 
dostopen način predajanja prijav zaposlenih ter vključuje jasno 
opredeljene postopke za sprejetje in obravnavo prijav, vključno 
s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami ter 
izvedenimi dejavnostmi;

2. zaposleni v borznoposredniški družbi, ki prijavijo kršitve 
v borznoposredniški družbi, so ustrezno zaščiteni pred povra-
čilnimi ukrepi, diskriminacijo ali drugimi vrstami nepravične 
obravnave borznoposredniške družbe;

3. zagotovljeno je ustrezno varstvo osebnih podatkov 
oseb, ki so podale prijavo zoper borznoposredniško družbo, in 
oseb, ki so domnevno odgovorne za kršitev, v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

4. vzpostavljena so jasna pravila, ki v vseh primerih za-
gotavljajo, da se podatki o osebah, ki so podale prijavo kršitev 
v borznoposredniški družbi, obravnavajo kot zaupni, razen v 
primerih, ko drug zakon zahteva razkritje teh podatkov v okviru 
nadaljnjih preiskav ali poznejših upravnih ali sodnih postopkov.

25. člen
(pravica do sodnega varstva)

Proti odločbam, kot so opredeljene v ZTFI-1 in so izdane 
na podlagi tega zakona, Uredbe 2019/2033/EU ali predpisov, 
sprejetih na podlagi tega zakona, se zagotavlja sodno varstvo 
v postopku, določenem v oddelku 15.2 ZTFI-1.

4.2. Postopek pregleda

4.2.1. Proces ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala  
in proces ocenjevanja notranjega tveganja

26. člen
(notranji kapital in likvidna sredstva)

(1) Borznoposredniška družba, ki ne izpolnjuje pogojev za 
uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prve-
ga odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, mora vzpostaviti 
zanesljive, učinkovite in celovite ureditve, strategije in procese 
za stalno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, sestave in raz-
delitve notranjega kapitala in likvidnih sredstev, za katere meni, 
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da so ustrezni za kritje narave in stopnje tveganj, ki jih lahko 
povzroča drugim in katerim je ali bi lahko bila izpostavljena 
borznoposredniška družba.

(2) Ureditve, strategije in procesi iz prejšnjega odstavka 
morajo biti primerni in sorazmerni z naravo, obsegom in za-
pletenostjo dejavnosti borznoposredniške družbe. V zvezi z 
njimi mora borznoposredniška družba vsaj enkrat letno izvesti 
interni pregled.

(3) Borznoposredniška družba, ki izpolnjuje pogoje za uvr-
stitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega 
odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, upošteva določbe 
tega člena v obsegu, ki je na podlagi mnenja agencije zanjo 
primeren. Primernost ureditev, strategij in procesov iz prvega 
odstavka tega člena je lahko predmet pregleda agencije.

4.2.2. Notranje upravljanje, preglednost, obravnavanje 
tveganj in prejemki

27. člen
(področje uporabe pododdelka 4.2.2.)

(1) Pododdelek 4.2.2. tega zakona se ne uporablja, kadar 
borznoposredniška družba na podlagi prvega odstavka 12. čle-
na Uredbe 2019/2033/EU ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje 
za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz 
navedenega člena.

(2) Kadar borznoposredniška družba, ki ni izpolnje-
vala vseh pogojev iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 
2019/2033/EU, pozneje izpolni te pogoje, se pododdelek 4.2.2. 
tega zakona preneha uporabljati po šestih mesecih od dneva, 
na katerega so bili ti pogoji izpolnjeni. Pododdelek 4.2.2. se 
po navedenem obdobju preneha uporabljati samo, kadar je 
borznoposredniška družba v tem obdobju še naprej in brez 
prekinitve izpolnjevala pogoje iz prvega odstavka 12. člena 
Uredbe 2019/2033/EU in kadar je ustrezno obvestila agencijo.

(3) Kadar borznoposredniška družba ugotovi, da ne izpol-
njuje več vseh pogojev iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 
2019/2033/EU, obvesti agencijo in v 12 mesecih od dneva izve-
dene ocene izpolni zahteve iz pododdelka 4.2.2. tega zakona.

(4) Borznoposredniška družba uporablja določbe iz 
47. člena tega zakona za prejemke, dodeljene za opravljene 
storitve ali uspešnost v poslovnem letu, ki sledi poslovnemu 
letu, v katerem je borznoposredniška družba izvedla oceno iz 
prejšnjega odstavka.

(5) Kadar borznoposredniška družba uporablja podod-
delek 4.2.2. tega zakona in uporabi preizkus kapitala skupine 
iz 8. člena Uredbe 2019/2033/EU, se pododdelek 4.2.2. tega 
zakona za borznoposredniško družbo uporablja na posamični 
podlagi.

(6) Kadar borznoposredniška družba uporablja podod-
delek 4.2.2. tega zakona in uporabi bonitetno konsolidacijo 
iz 7. člena Uredbe 2019/2033/EU, se pododdelek 4.2.2. tega 
zakona za borznoposredniško družbo uporablja na posamični 
in konsolidirani podlagi.

(7) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena se 
pododdelek 4.2.2. tega zakona ne uporablja za odvisna podje-
tja, ki so vključena v konsolidirani položaj in imajo sedež v tretji 
državi, kadar lahko obvladujoče podjetje v Republiki Sloveniji 
agenciji dokaže, da je uporaba pododdelka 4.2.2. tega zakona 
nezakonita po zakonih tretje države, v kateri imajo ta odvisna 
podjetja sedež.

28. člen
(notranje upravljanje)

(1) Borznoposredniška družba mora imeti zanesljivo ure-
ditev notranjega upravljanja, ki obsega:

1. jasno organizacijsko zgradbo z natančno opredeljenimi, 
preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovor-
nosti;

2. učinkovite procese za ugotavljanje, upravljanje, spre-
mljanje in poročanje tveganj, katerim je ali bi jim borznoposre-

dniška družba lahko bila izpostavljena ali ki jih ta povzroča, ali 
tveganj, ki bi jih borznoposredniška družba lahko povzročala 
drugim;

3. primerne mehanizme notranjih kontrol, ki vključujejo 
zanesljive administrativne in računovodske postopke;

4. ustrezne ter glede na spol nevtralne politike in prakse 
prejemkov, ki so v skladu s preudarnim in učinkovitim upravlja-
njem tveganj in tako upravljanje tudi spodbujajo.

(2) Pri določitvi ureditev notranjega upravljanja iz prej-
šnjega odstavka se upoštevajo merila iz 30. do 48. in 50. do 
52. člena tega zakona.

(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da me-
hanizmi notranjih kontrol iz 3. točke prvega odstavka tega čle-
na vključujejo postopke za preverjanje ustreznosti upravljanja 
tveganj, ki jim je borznoposredniška družba izpostavljena pri 
svojem poslovanju ali bi jim lahko bila, zlasti v zvezi z:

1. ocenjevanjem in zagotavljanjem notranjega kapitala 
za ta tveganja;

2. skladnostjo praks pri prevzemanju tveganj s politiko 
borznoposredniške družbe glede upravljanja teh tveganj;

3. ustreznostjo izvajanja ureditve notranjega upravljanja 
in preprečevanja nasprotij interesov na ravni upravljalnega 
organa ali borznoposredniške družbe.

(4) Ureditve notranjega upravljanja iz prvega odstavka 
tega člena morajo biti primerne in sorazmerne glede na naravo, 
obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela 
in dejavnosti borznoposredniške družbe.

(5) V zvezi z uporabo ureditev notranjega upravljanja iz 
prvega odstavka tega člena se glede na obseg spoštovanja teh 
smernic, ki ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice EBA, 
izdane v posvetovanju z ESMA in na podlagi četrtega odstavka 
26. člena Direktive 2019/2034/EU.

29. člen
(poročanje po državah)

(1) Borznoposredniška družba, ki ima podružnice ali od-
visna podjetja, ki so finančne institucije, kot so opredeljene v 
26. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, v dr-
žavi članici ali tretji državi, ki ni država članica ali tretja država, v 
kateri je bilo izdano dovoljenje borznoposredniški družbi, letno 
razkrije naslednje informacije po posameznih državah članicah 
in tretjih državah:

1. ime, naravo dejavnosti in lokacijo vseh odvisnih podjetij 
in podružnic;

2. promet;
3. število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega 

časa;
4. dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo;
5. davek na poslovni izid;
6. obseg prejetih javnih subvencij oziroma javne podpore.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka se revidirajo v skla-

du z zakonom, ki ureja revidiranje, in se objavijo, kadar je 
mogoče, kot priloga k letnim računovodskim izkazom ali, kadar 
je ustrezno, konsolidiranim računovodskim izkazom borznopo-
sredniške družbe.

30. člen
(delovanje upravljalnega organa v vodstveni funkciji)
(1) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-

stveni funkciji mora vzpostaviti in izvajati takšno ureditev notra-
njega upravljanja borznoposredniške družbe iz 28. člena tega 
zakona, da omogoča učinkovito in skrbno upravljanje borzno-
posredniške družbe na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in 
odgovornosti v borznoposredniški družbi ter politik in ukrepov 
za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.

(2) Za namene iz prejšnjega odstavka je upravljalni or-
gan borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji v celoti 
odgovoren za poslovanje borznoposredniške družbe in njeno 
upravljanje tveganj, vključno z:

1. odobritvijo strateških ciljev borznoposredniške družbe, 
določanjem, sprejemanjem in rednim pregledovanjem strategi-
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je in politik nagnjenosti borznoposredniške družbe k prevzema-
nju tveganj ter glede upravljanja, spremljanja in zmanjševanja 
tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila borznoposredniška družba 
izpostavljena, ter ureditvijo notranjega upravljanja borznopo-
sredniške družbe, pri čemer mora borznoposredniška družba 
upoštevati makroekonomsko okolje in svoj poslovni cikel;

2. zagotavljanjem celovitosti sistemov računovodskega in 
finančnega poročanja, ki vključujejo tudi finančni in operativni 
nadzor ter zagotavljanje skladnosti poslovanja borznoposredni-
ške družbe z veljavnimi predpisi in standardi;

3. nadzorovanjem postopkov razkrivanja informacij bor-
znoposredniške družbe ter postopkov obveščanja pristojnih 
organov in drugih zainteresiranih strani;

4. zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad višjim vod-
stvom.

(3) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora spremljati in redno ocenjevati učinkovitost 
ureditev notranjega upravljanja ter zagotoviti ustrezne ukrepe 
za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

(4) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora takoj pisno obvestiti upravljalni organ bor-
znoposredniške družbe v nadzorni funkciji:

1. če nastanejo ali obstaja verjetnost, da bodo nastali 
razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje 
investicijskih storitev in poslov oziroma prepoved opravljanja 
posameznih poslov, ki jih opravlja borznoposredniška družba;

2. če se položaj borznoposredniške družbe spremeni 
tako, da borznoposredniška družba ne zagotavlja ali verjetno 
ne bo zagotavljala kapitalske ustreznosti iz prvega odstavka 
9. člena ali ustrezne likvidnosti iz prvega odstavka 43. člena 
Uredbe 2019/2033/EU;

3. o ugotovitvah agencije, davčne inšpekcije in drugih 
nadzornih organov v postopkih nadzora nad borznoposredni-
ško družbo in

4. o drugih zadevah, kadar je to potrebno ali primerno 
zaradi izvajanja pristojnosti in dolžnosti upravljalnega organa 
borznoposredniške družbe v nadzorni funkciji v skladu s tem 
ali drugim zakonom, zlasti o okoliščinah, da so v borznoposre-
dniški družbi nastale ali bodo verjetno nastale pomembnejše 
kršitve predpisov, ki jih mora borznoposredniška družba spo-
štovati pri svojem poslovanju.

31. člen
(delovanje upravljalnega organa v nadzorni funkciji)
(1) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v nad-

zorni funkciji mora v okviru izvajanja funkcij nadzora nad de-
lovanjem upravljalnega organa borznoposredniške družbe v 
vodstveni funkciji ter pri sprejemanju politik in odločitev v pri-
stojnosti upravljalnega organa borznoposredniške družbe v 
nadzorni funkciji ob upoštevanju makroekonomskega okolja in 
poslovnega cikla borznoposredniške družbe zlasti nadzorovati 
izvajanje strateških ciljev borznoposredniške družbe, določati, 
sprejemati in redno pregledovati strategije in politike glede 
nagnjenosti borznoposredniške družbe k prevzemanju tveganj 
ter glede upravljanja, spremljanja in zmanjševanja tveganj, ki 
jim je ali bi jim lahko bila borznoposredniška družba izpostavlje-
na, pripomoči k vzpostavitvi in uresničevanju stabilne ureditve 
notranjega upravljanja borznoposredniške družbe iz 28. člena 
tega zakona ter pri tem upoštevati politike in ukrepe za prepre-
čevanje nastanka nasprotja interesov.

(2) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v nadzor-
ni funkciji z izvajanjem nadzora nad delovanjem upravljalnega 
organa borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji ter iz-
vajanjem svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom skupaj z 
upravljalnim organom borznoposredniške družbe v vodstveni 
funkciji prevzema splošno odgovornost za učinkovito in skrbno 
upravljanje borznoposredniške družbe.

(3) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne 
vire za uvajanje in usposabljanje članov upravljalnega organa 

v nadzorni funkciji in komisij, kadar so te ustanovljene, vključno 
z zagotavljanjem možnosti uporabe zunanjih strokovnjakov za 
obravnavo posameznih vprašanj.

32. člen
(vloga upravljalnega organa pri upravljanju tveganj)
(1) Upravljalni organ borznoposredniške družbe nameni 

dovolj časa zagotavljanju ustreznega upoštevanja zahtev iz 
drugega odstavka 30. in prvega odstavka 31. člena tega zako-
na in dodeli primerna sredstva za upravljanje vseh pomembnih 
tveganj, ki jim je borznoposredniška družba izpostavljena.

(2) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti sistem 
poročanja upravljalnemu organu za vsa pomembna tveganja 
ter vse politike upravljanja tveganj in njihove spremembe.

(3) Borznoposredniška družba, ki ne izpolnjuje meril iz 
1. točke šestega odstavka 47. člena tega zakona, ustanovi 
odbor za tveganja, sestavljen iz članov upravljalnega organa, 
ki v borznoposredniški družbi ne opravljajo izvršilne funkcije. 
Borznoposredniške družbe, ki merila iz prejšnjega stavka iz-
polnjujejo, organizirajo funkcijo upravljanja tveganj iz 34. člena 
tega zakona.

(4) Člani odbora za tveganja iz prejšnjega odstavka imajo 
ustrezno znanje, spretnosti in izkušnje za popolno razumeva-
nje, upravljanje in spremljanje strategije upravljanja tveganj in 
nagnjenosti borznoposredniške družbe k prevzemanju tveganj. 
Člani odbora zagotavljajo, da odbor za tveganja svetuje upra-
vljalnemu organu glede splošne sedanje in prihodnje nagnjeno-
sti borznoposredniške družbe k prevzemanju tveganj in glede 
strategije upravljanja tveganj ter upravljalnemu organu pomaga 
pri nadzoru, kako to strategijo izvaja višje vodstvo. Upravljalni 
organ je še naprej v celoti odgovoren za strategije in politike 
borznoposredniške družbe glede upravljanja tveganj.

(5) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v nad-
zorni funkciji in odbor za tveganja tega upravljalnega organa, 
kadar je odbor za tveganja ustanovljen, imata dostop do infor-
macij o tveganjih, ki jim borznoposredniška družba je ali bi jim 
lahko bila izpostavljena.

33. člen
(dejavnosti za upravljanje tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora določiti načrt dejav-
nosti za upravljanje tveganj v skladu s strategijami in politikami 
iz 1. točke drugega odstavka 30. člena tega zakona, ki obsega 
zlasti postopke za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, 
obvladovanje in zmanjševanje tveganj ter način spremljanja 
izvajanja teh postopkov.

(2) Borznoposredniška družba mora v načrtu iz prejšnjega 
odstavka določiti postopke in dejavnosti za upravljanje vsake 
vrste tveganj, ki jim je borznoposredniška družba izpostavljena 
ali bi jim lahko bila izpostavljena pri posameznih vrstah storitev, 
ki jih opravlja, in za tveganja, ki jim je izpostavljena ali bi jim 
lahko bila izpostavljena pri vseh poslih, ki jih opravlja.

(3) Načrt iz prvega odstavka tega člena sprejme upra-
vljalni organ borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji 
s soglasjem upravljalnega organa v nadzorni funkciji ter po 
posvetovanju s komisijo za tveganja, kadar je ta ustanovljena.

34. člen
(funkcija upravljanja tveganj)

(1) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora na podlagi tretjega odstavka 32. člena 
tega zakona organizirati funkcijo upravljanja tveganj, ki je ne-
posredno podrejena upravljalnemu organu borznoposredniške 
družbe v vodstveni funkciji ter funkcionalno in organizacijsko 
ločena od drugih funkcij borznoposredniške družbe, pri katerih 
lahko nastaja nasprotje interesov s funkcijo upravljanja tveganj, 
ter mora pri tem upoštevati naravo, obseg in zapletenost de-
javnosti, ki jih opravlja. Funkcijo upravljanja tveganj mora voditi 
oseba na položaju višjega vodje v borznoposredniški družbi.
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(2) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora zagotoviti, da ima funkcija upravljanja tve-
ganj ustrezna pooblastila in vpliv za opravljanje te funkcije ter 
zadostne kadrovske in finančne vire za učinkovito upravljanje 
tveganj.

(3) Kadar narava, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih 
opravlja borznoposredniška družba, ne upravičujejo imeno-
vanja posebne osebe na položaju višjega vodstva za vodenje 
funkcije upravljanja tveganj, lahko to funkcijo opravlja oseba na 
položaju višjega vodstva v borznoposredniški družbi, ki opra-
vlja tudi druge funkcije višjega vodstva, če pri tem ni nasprotja 
interesov.

(4) Funkcija upravljanja tveganj mora zagotoviti zlasti:
1. da so vsa pomembna tveganja ugotovljena, ocenjena 

oziroma izmerjena in da se o njih ustrezno poroča;
2. dejavno sodelovanje pri pripravi strategije upravljanja 

tveganj borznoposredniške družbe in pri vseh pomembnih od-
ločitvah glede upravljanja tveganj;

3. oblikovanje celovitega pregleda nad tveganji, ki jim je 
borznoposredniška družba pri svojem poslovanju izpostavljena 
ali bi jim lahko bila izpostavljena.

(5) Vodja funkcije upravljanja tveganj je neodvisen in 
neposredno odgovoren upravljalnemu organu borznoposredni-
ške družbe v vodstveni funkciji in mora temu poročati o vseh 
okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na poseben razvoj 
tveganj borznoposredniške družbe, ter mora imeti neposredni 
dostop do upravljalnega organa borznoposredniške družbe v 
nadzorni funkciji. Za razrešitev vodje službe upravljanja tveganj 
mora upravljalni organ borznoposredniške družbe v vodstveni 
funkciji pridobiti soglasje upravljalnega organa borznoposredni-
ške družbe v nadzorni funkciji.

(6) Vodja funkcije upravljanja tveganj mora o vseh po-
membnih tveganjih in okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale 
na profil tveganosti borznoposredniške družbe, na lastno pobu-
do takoj obvestiti upravljalni organ borznoposredniške družbe v 
vodstveni funkciji. Če ta ne sprejme ustreznih ukrepov, obvesti 
vodja funkcije upravljanja tveganja o tveganjih in okoliščinah 
upravljalni organ borznoposredniške družbe v nadzorni funkciji.

(7) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora omogočiti vodji funkcije upravljanja tveganj, 
da v primeru posebnega razvoja tveganj, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivala na profil tveganosti borznoposredniške družbe, neod-
visno od upravljalnega organa borznoposredniške družbe v 
vodstveni funkciji obvesti upravljalni organ borznoposredniške 
družbe v nadzorni funkciji ter mu v zvezi s tem izrazi morebitne 
pomisleke ali posreduje opozorila.

35. člen
(obravnava tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti zanesljive 
strategije, politike, postopke in sisteme za ugotavljanje, merje-
nje, upravljanje in spremljanje naslednjega:

1. pomembnih virov in učinkov tveganja za stranke ter 
vseh pomembnih vplivov na kapital;

2. pomembnih virov in učinkov tveganja za trg ter vseh 
pomembnih vplivov na kapital;

3. pomembnih virov in učinkov tveganja za borznoposre-
dniško družbo, zlasti tistih, zaradi katerih bi se lahko znižala 
raven razpoložljivega kapitala;

4. likvidnostnega tveganja v ustreznem sklopu časovnih 
obdobij, tudi znotraj enega dne, da se zagotovi, da borznopo-
sredniška družba ohranja ustrezne ravni likvidnih sredstev, tudi 
glede obravnave pomembnih virov tveganja iz 1., 2. in 3. točke 
tega odstavka.

(2) Strategije, politike, procesi in sistemi borznoposre-
dniške družbe morajo biti sorazmerni z zapletenostjo, profilom 
tveganosti in obsegom poslovanja borznoposredniške družbe 
ter dovoljenim tveganjem, ki ga določi upravljalni organ, ter od-
ražajo pomembnost borznoposredniške družbe v vsaki državi 
članici, v kateri ta posluje.

(3) Za namene 1. točke prvega in drugega odstavka 
tega člena agencija upošteva določbe ZTFI-1 ter na njegovi 
podlagi izdanih predpisov v zvezi z določbami, ki se nanašajo 
na ločevanje denarnih sredstev strank od premoženja borzno-
posredniške družbe.

(4) Borznoposredniška družba lahko za namene 1. točke 
prvega odstavka tega člena kot orodje za obvladovanje tveganj 
uporabi zavarovanje poklicne odgovornosti.

(5) Za namene 3. točke prvega odstavka tega člena po-
membni viri tveganj za borznoposredniško družbo zajemajo po-
membne spremembe knjigovodske vrednosti sredstev, vključno 
z morebitnimi terjatvami do odvisnih borznoposredniških zasto-
pnikov, propad strank ali nasprotnih strank, pomembne spre-
membe pozicij v finančnih instrumentih, tujih valutah in blagu 
ter obveznosti do pokojninskih shem z zagotovljenimi prejemki.

(6) Borznoposredniška družba ustrezno upošteva vsak 
pomemben vpliv na kapital, kadar takšna tveganja niso pri-
merno zajeta s kapitalskimi zahtevami, izračunanimi na podlagi 
11. člena Uredbe 2019/2033/EU.

(7) V primeru likvidacije ali prenehanja poslovanja borzno-
posredniška družba ob upoštevanju izvedljivosti in vzdržnosti 
svojih poslovnih modelov in strategij v celotnem postopku iz-
stopa s trga ustrezno upošteva zahteve in potrebne vire, ki so 
realistični, v smislu časovnega okvira ter vzdrževanja kapitala 
in likvidnih sredstev.

(8) Ne glede na 27. člen tega zakona se 1., 3. in 4. točka 
prvega odstavka tega člena uporabljajo za borznoposredniške 
družbe, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med mala in nepove-
zana investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 
2019/2033/EU.

(9) Za zagotovitev zanesljivosti strategij, politik, procesov 
in sistemov borznoposredniških družb se upoštevajo delegi-
rani akti, ki jih sprejme Komisija na podlagi četrtega odstavka 
29. člena Direktive 2019/2034/EU.

36. člen
(načrt sanacije)

(1) Borznoposredniška družba, ki ni del skupine, nad kate-
ro agencija ali drug pristojni organ izvaja nadzor na konsolidira-
ni podlagi, mora sprejeti načrt ukrepov (v nadaljnjem besedilu: 
načrt sanacije), s katerimi se v primeru znatnega poslabšanja 
finančnega položaja borznoposredniške družbe omogoči pre-
strukturiranje borznoposredniške družbe tako, da se ohranita 
ali ponovno vzpostavita uspešno poslovanje in finančna trdnost 
borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba, ki je del skupine, nad 
katero agencija ali drug pristojni organ izvaja nadzor na konso-
lidirani podlagi, in ni EU nadrejeno investicijsko podjetje, mora 
sprejeti individualni načrt sanacije z upoštevanjem okoliščin in 
ukrepov na ravni te borznoposredniške družbe, če je sprejeta 
odločitev nadzornih organov, da posamezna institucija, ki je 
del skupine, pripravi individualni načrt sanacije, če so sprejeti 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti načrta sanacije skupine ali če 
so sprejeti ukrepi za odpravo ovir za izvajanje načrta sanacije.

(3) Borznoposredniška družba načrt sanacije posodobi 
vsaj enkrat letno ali po spremembi svoje pravne ali organiza-
cijske strukture, svojega poslovanja ali finančnega položaja, 
kar bi lahko močno vplivalo na načrt sanacije ali zaradi česar bi 
ga bilo treba spremeniti. Agencija lahko od borznoposredniške 
družbe zahteva pogostejše posodabljanje načrta sanacije.

37. člen
(vsebina načrta sanacije borznoposredniške družbe)
(1) Borznoposredniška družba mora v načrtu sanacije 

upoštevati različne možnosti ukrepanja za ohranjanje ali po-
novno vzpostavitev uspešnega poslovanja borznoposredniške 
družbe in njene finančne trdnosti (ukrepi sanacije) glede na 
različne stresne scenarije, ki predvidevajo poslabšanje različnih 
makroekonomskih in finančnih dejavnikov, ki lahko pomembno 
vplivajo na položaj borznoposredniške družbe, vključno z do-
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godki na ravni celotnega sistema ter posebnimi okoliščinami 
posameznega subjekta in skupine. Načrt sanacije ne sme 
upoštevati možnosti uporabe izredne javnofinančne pomoči in 
ne sme ustvarjati drugih neposrednih negativnih javnofinančnih 
učinkov.

(2) Načrt sanacije borznoposredniške družbe mora vklju-
čevati zlasti naslednje informacije:

1. povzetek glavnih vsebin načrta sanacije, vključno z 
navedbo glavnih sprememb glede na predhodni načrt sanacije;

2. strateško analizo borznoposredniške družbe, ki mora 
vsebovati opis organizacijske strukture in poslovni model bor-
znoposredniške družbe ter glavne poslovne dejavnosti in kri-
tične funkcije;

3. opis razpoložljivih možnosti prestrukturiranja, da se 
zagotovita ali ponovno vzpostavita uspešno poslovanje in fi-
nančna trdnost borznoposredniške družbe, vključno z ukrepi s 
časovnim okvirom za njihovo izvedbo;

4. analizo učinkov vsake od možnosti, ki je obravnavana 
v načrtu, vključno z učinki, ki jih ima posamezna možnost za 
nadaljevanje ključnih funkcij in vpliva na druge udeležence na 
trgu, upnike, delničarje ali imetnike deležev borznoposredniške 
družbe ter na zaposlene;

5. analizo izvedljivosti posameznih možnosti, ki so obrav-
navane v načrtu, vključno z navedbo morebitnih ovir za njihovo 
izvajanje ter opis postopkov in ukrepov, s katerim se te ovire 
odpravijo;

6. opis ureditev, ki zagotavljajo vire financiranja borznopo-
sredniške družbe v izrednih razmerah, vključno z opredelitvijo 
potencialnih virov, ki bi bili na voljo, ter oceno razpoložljivega 
zavarovanja;

7. opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov 
poslabšanja finančnega položaja borznoposredniške družbe, 
ki zagotavljajo pravočasno ukrepanje za ohranitev ali ponovno 
vzpostavitev finančne trdnosti borznoposredniške družbe, z 
lastnimi prizadevanji borznoposredniške družbe, vključno z 
opredelitvijo postopkov stopnjevanja ukrepov, ki zagotavljajo, 
da je upravljalni organ borznoposredniške družbe v vodstve-
ni funkciji pravočasno informiran o stopnjevanju ukrepov in 
vključen v procese odločanja o teh ukrepih ter da se zagotovi 
pravočasno obveščanje agencije o stopnjevanju ukrepov ter 
doseganju ali preseganju mejnih vrednosti kazalnikov po-
slabšanja;

8. opis stresnih scenarijev, ki so upoštevani v načrtu, ter 
oceno učinkovitosti in izvedljivosti izvajanja načrta sanacije v 
razmerah posameznega stresnega scenarija;

9. načrt interne izmenjave informacij in komunikacije z 
javnostjo, vključno z razkritji, ki jih izvede borznoposredniška 
družba v zvezi z izvajanjem ukrepov sanacije, da se glede na 
posebne značilnosti, ki veljajo za posamezne možnosti sana-
cije, preprečijo ali zmanjšajo morebitni negativni učinki na trgu;

10. seznam pripravljalnih ukrepov, ki jih je ali jih bo spre-
jela borznoposredniška družba z namenom, da se olajša izva-
janje načrta sanacije.

(3) Agencija lahko predpiše podrobnejše informacije, ki 
jih mora vključevati načrt sanacije borznoposredniške družbe.

(4) Agencija lahko za posamezno borznoposredniško 
družbo:

1. določi dodatne informacije, ki jih mora borznoposredni-
ška družba vključiti v načrt sanacije;

2. zahteva, da borznoposredniška družba za ocenjevanje 
in izvajanje načrta sanacije vodi podrobne evidence s podatki 
o sklenjenih finančnih pogodbah.

38. člen
(načrt neprekinjenega poslovanja)

Borznoposredniška družba mora izdelati načrt neprekinje-
nega poslovanja za primer kriznih razmer. Načrt določa ukrepe 
za zagotavljanje nemotenega poslovanja borznoposredniške 
družbe, da se ustrezno omejijo izgube borznoposredniške druž-
be zaradi teh motenj.

39. člen
(služba notranje revizije)

(1) Borznoposredniška družba mora organizirati službo 
notranje revizije kot samostojni organizacijski del, ki je neposre-
dno podrejen upravljalnemu organu borznoposredniške družbe 
v vodstveni funkciji ter funkcionalno in organizacijsko ločen od 
drugih organizacijskih delov borznoposredniške družbe.

(2) Namen, pomen in naloge službe notranje revizije mo-
rajo biti opredeljeni v internem aktu, ki ga sprejme upravljalni 
organ borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji v soglasju 
z upravljalnim organom borznoposredniške družbe v nadzorni 
funkciji.

40. člen
(naloge notranje revizije)

(1) Notranje revidiranje obsega:
1. spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ureditve notra-

njega upravljanja;
2. presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala glede na lastno oceno tveganj borznoposredniške 
družbe;

3. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno 
z elektronskim informacijskim sistemom in storitvami, ki jih 
borznoposredniška družba opravlja elektronsko;

4. presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih 
evidenc in finančnih poročil;

5. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti 
poročanja v skladu s predpisi;

6. preverjanje skladnosti ravnanja borznoposredniške 
družbe s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi 
podlagi;

7. izvajanje posebnih preiskav.
(2) Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje 

poslovanja borznoposredniške družbe v skladu s:
1. standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidi-

ranju;
2. kodeksom načel notranjega revidiranja;
3. kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.

41. člen
(oseba, ki opravlja službo notranje revizije)

(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora biti 
v borznoposredniški družbi zaposlena najmanj ena oseba, ki 
je pridobila naziv preizkušeni notranji revizor ali preizkušena 
notranja revizorka v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter 
ima ustrezne lastnosti in izkušnje za opravljanje nalog notra-
njega revidiranja v borznoposredniški družbi v skladu z dobrimi 
praksami in visokimi etičnimi standardi.

(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v 
borznoposredniški družbi ne smejo opravljati nobenih drugih 
nalog.

(3) Nalog notranjega revidiranja ne smejo opravljati člani 
upravljalnega organa borznoposredniške družbe.

(4) Ne glede na prvi odstavek 39. in prvi odstavek tega 
člena zakona lahko borznoposredniška družba, namesto da bi 
organizirala lastno službo notranjega revidiranja, opravljanje 
nalog notranjega revidiranja prenese na osebo, ki izpolnjuje 
pogoje za opravljanje teh nalog.

42. člen
(letni načrt dela službe notranje revizije in poročilo  

o notranjem revidiranju)
(1) Letni načrt dela službe notranje revizije mora biti 

zasnovan na oceni tveganj, pridobljeni najmanj enkrat letno.
(2) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-

stveni funkciji v soglasju z upravljalnim organom v nadzorni 
funkciji sprejme letni načrt dela službe notranje revizije.

(3) Letni načrt dela službe notranje revizije mora obsegati:
1. področja poslovanja, na katerih bo služba notranje 

revizije opravila pregled poslovanja;
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2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po po-
sameznih področjih.

(4) Služba notranje revizije mora najmanj za vsako polle-
tje izdelati poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:

1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja;
2. splošno oceno primernosti in učinkovitosti upravljanja 

tveganj;
3. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih 

kontrol;
4. kršitve in nepravilnosti, ki jih je služba notranje revizije 

ugotovila pri posameznem pregledu poslovanja, in predlog 
ukrepov za odpravo teh kršitev in nepravilnosti;

5. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki 
jih je ugotovila služba notranje revizije.

(5) Služba notranje revizije mora izdelati letno poročilo o 
notranjem revidiranju, ki obsega:

1. poročilo o uresničitvi letnega načrta dela,
2. oceno skladnosti prakse prejemkov s politiko prejem-

kov in
3. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregle-

dov poslovanja.
(6) Polletno in letno poročilo mora služba notranje revizije 

predložiti upravljalnemu organu borznoposredniške družbe v 
vodstveni in nadzorni funkciji.

(7) Upravljalni organ borznoposredniške družbe v vod-
stveni funkciji mora skupščini borznoposredniške družbe pre-
dložiti letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem upra-
vljalnega organa borznoposredniške družbe v nadzorni funk-
ciji hkrati s predložitvijo letnega poročila borznoposredniške 
družbe in poročilom nadzornega sveta iz 282. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 
18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).

43. člen
(obveščanje upravljalnega organa)

(1) Če služba notranje revizije pri pregledu poslovanja 
ugotovi, da borznoposredniška družba krši pravila o upravlja-
nju tveganj ter je zaradi tega ogrožena likvidnost ali kapitalska 
ustreznost borznoposredniške družbe ali da je ogrožena var-
nost poslovanja in lahko nastane možnost aktiviranja jamstva 
za terjatve vlagateljev, mora o tem takoj obvestiti upravljalni 
organ borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji. Če upra-
vljalni organ borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji ne 
sprejme ustreznih ukrepov, mora služba notranje revizije o tem 
takoj obvestiti upravljalni organ borznoposredniške družbe v 
nadzorni funkciji in agencijo.

(2) Če služba notranje revizije pri pregledu poslovanja 
ugotovi, da upravljalni organ borznoposredniške družbe krši 
pravila o upravljanju tveganj, ga mora o tem takoj obvestiti.

(3) Če upravljalni organ borznoposredniške družbe v 
vodstveni funkciji ne sprejme ustreznih ukrepov, da se odpra-
vijo ugotovljene kršitve iz prvega odstavka tega člena, ali če 
upravljalni organ borznoposredniške družbe ne sprejme ustre-
znih ukrepov, da se odpravijo ugotovljene kršitve iz prejšnjega 
odstavka, mora služba notranje revizije o tem takoj obvestiti 
agencijo.

44. člen
(služba skladnosti poslovanja)

(1) Borznoposredniška družba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
12. člena Uredbe 2019/2033/EU, organizira službo skladnosti 
poslovanja, ki je neposredno podrejena upravljalnemu organu 
borznoposredniške družbe v vodstveni funkciji ter funkcionalno 
in organizacijsko ločena od drugih funkcij borznoposredniške 
družbe, pri katerih lahko nastaja nasprotje interesov s funkcijo 
skladnosti poslovanja.

(2) Služba skladnosti poslovanja ugotavlja tveganje skla-
dnosti poslovanja borznoposredniške družbe, ki mu je bor-

znoposredniška družba izpostavljena ali bi mu lahko bila iz-
postavljena pri svojem poslovanju in izhaja iz kršitev veljavnih 
predpisov ali zahtev nadzornih organov, sklenjenih pogodb, 
predpisanih praks ali etičnih standardov in ki bi lahko vplivale 
na dohodke, kapital ali ugled borznoposredniške družbe.

(3) Služba skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah 
poroča upravljalnemu organu borznoposredniške družbe, ter 
kadar je ustrezno, funkciji upravljanja tveganj ali odboru za 
tveganja, kadar je ta ustanovljen.

45. člen
(politika prejemkov)

(1) Borznoposredniška družba pri določitvi in izvajanju 
politike prejemkov za kategorije zaposlenih, vključno z višjim 
vodstvom, prevzemniki tveganja, zaposlenimi v nadzornih funk-
cijah in vsemi zaposlenimi, katerih skupni prejemki so enaki 
vsaj najnižjim prejemkom višjega vodstva ali prevzemnikov 
tveganja in katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
profil tveganosti borznoposredniške družbe ali sredstva, ki jih 
ta upravlja, upoštevajo naslednja načela:

1. politika prejemkov je jasno dokumentirana in soraz-
merna glede na velikost, notranjo organiziranost in naravo ter 
obseg in zapletenost dejavnosti borznoposredniške družbe;

2. politika prejemkov je nevtralna glede na spol;
3. politika prejemkov je v skladu s preudarnim in učinkovi-

tim upravljanjem tveganj in takšno upravljanje spodbuja;
4. politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo in 

cilji borznoposredniške družbe, v njej pa se upoštevajo tudi 
dolgoročni učinki sprejetih investicijskih odločitev;

5. politika prejemkov vsebuje ukrepe za preprečevanje 
navzkrižij interesov ter spodbuja odgovorno poslovno ravnanje, 
zavedanje o tveganjih in preudarno prevzemanje tveganj;

6. upravljalni organ borznoposredniške družbe v nadzorni 
funkciji sprejme in redno pregleduje politiko prejemkov in je na 
splošno odgovoren za nadzor izvajanja te politike;

7. funkcije notranjih kontrol vsaj enkrat letno opravijo cen-
tralni in neodvisen notranji pregled izvajanja politike prejemkov;

8. zaposleni, ki opravljajo funkcije notranjih kontrol, so 
neodvisni od poslovnih enot, ki jih nadzorujejo, imajo ustrezno 
pristojnost in prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev, 
povezanih z njihovimi funkcijami, neodvisno od uspešnosti 
poslovnih področij, ki jih nadzorujejo;

9. prejemke višjih uslužbencev v funkcijah upravljanja 
tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja neposredno 
nadzoruje komisija za prejemke iz 48. člena tega zakona ali, 
če takšna komisija ni bila ustanovljena, upravljalni organ v 
nadzorni funkciji;

10. politika prejemkov jasno razlikuje med merili za do-
ločanje:

– osnovnega fiksnega prejemka, ki zlasti odraža ustrezne 
poklicne izkušnje in odgovornosti v borznoposredniški družbi, 
kot je določeno v opisu delovnih nalog zaposlenega, ki so del 
pogojev zaposlitve, ter

– variabilnega prejemka, ki odraža vzdržno in tveganju 
prilagojeno uspešnost zaposlenega ter uspešnost, ki presega 
pričakovanja iz opisa delovnih nalog zaposlenega;

11. fiksna sestavina prejemka obsega dovolj velik delež 
celotnega prejemka, da omogoča popolnoma prožno politiko 
glede variabilnih sestavin prejemka, vključno z možnostjo, da 
se variabilna sestavina prejemka ne izplača.

(2) Za namene 11. točke prejšnjega odstavka mora bor-
znoposredniška družba v svoji politiki prejemkov določiti ustre-
zna razmerja med variabilno in fiksno sestavino celotnega 
prejemka ob upoštevanju poslovnih dejavnosti borznoposredni-
ške družbe in z njimi povezanih tveganj ter učinka, ki ga imajo 
različne kategorije zaposlenih iz prejšnjega odstavka na profil 
tveganosti borznoposredniške družbe.

(3) Borznoposredniška družba mora določiti in uporabljati 
načela iz prvega odstavka tega člena tako, da je to primerno 
glede na njeno velikost in notranjo organizacijo ter naravo, 
obseg in zapletenost njene dejavnosti.
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(4) Za določitev meril za opredelitev kategorije zaposle-
nih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil 
tveganosti borznoposredniške družbe, se upoštevajo delegi-
rane uredbe Komisije, sprejete na podlagi četrtega odstavka 
30. člena Direktive 2019/2034/EU.

46. člen
(borznoposredniške družbe, ki prejemajo izredno 

javnofinančno pomoč)
Kadar borznoposredniška družba prejema izredno jav-

nofinančno pomoč, kakor je opredeljena v 24. točki 5. člena 
Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list 
RS, št. 92/21):

1. ta borznoposredniška družba ne izplačuje nikakršnih 
variabilnih prejemkov članom upravljalnega organa in

2. kadar variabilni prejemki, izplačani zaposlenim, ki niso 
člani upravljalnega organa, ne bi bili v skladu z ohranjanjem 
trdne kapitalske osnove borznoposredniške družbe in pravoča-
snim prenehanjem prejemanja izredne javnofinančne pomoči, 
se variabilni prejemki omejijo na delež neto prihodka.

47. člen
(variabilni prejemki)

(1) Kakršni koli variabilni prejemki, ki jih borznoposredni-
ška družba dodeli in izplača kategorijam zaposlenih iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona, izpolnjujejo vse naslednje 
zahteve pod enakimi pogoji, kot so tisti iz tretjega odstavka 
45. člena tega zakona:

1. kadar so variabilni prejemki odvisni od uspešnosti, celo-
ten znesek variabilnega prejemka temelji na kombinaciji ocene 
uspešnosti posameznika, poslovne enote in splošnih rezultatov 
borznoposredniške družbe;

2. pri oceni uspešnosti posameznika se upoštevajo tako 
finančna kot nefinančna merila;

3. ocena uspešnosti iz 1. točke tega odstavka temelji na 
večletnem obdobju z upoštevanjem poslovnega cikla in poslov-
nih tveganj borznoposredniške družbe;

4. variabilni prejemki ne vplivajo na sposobnost borznopo-
sredniške družbe zagotavljati trdno kapitalsko osnovo;

5. variabilni prejemki so zajamčeni le za nove zaposlene 
v prvem letu njihove zaposlitve in samo kadar ima borznopo-
sredniška družba močno kapitalsko osnovo;

6. plačila, povezana s predčasno prekinitvijo pogodbe 
o zaposlitvi, odražajo doseženo uspešnost posameznika v 
določenem obdobju in ne nagrajujejo neuspešnosti ali kršitev;

7. paketi prejemkov, povezani z nadomestili ali odkupi 
iz pogodb iz prejšnje zaposlitve, so v skladu z dolgoročnimi 
interesi borznoposredniške družbe;

8. pri merjenju uspešnosti, na podlagi katere se izraču-
najo skupine variabilnih prejemkov, se upoštevajo vse vrste 
trenutnih in prihodnjih tveganj ter stroški kapitala in potrebna 
likvidnost v skladu z Uredbo 2019/2033/EU;

9. pri razporejanju variabilnih sestavin prejemkov v bor-
znoposredniški družbi se upoštevajo vse vrste trenutnih in 
prihodnjih tveganj;

10. najmanj 50 % variabilnega prejemka je sestavljenih iz 
katerega koli izmed naslednjih instrumentov:

– delnic ali enakovrednih lastniških deležev, odvisno od 
pravne strukture borznoposredniške družbe;

– z delnicami povezanih instrumentov ali enakovrednih 
nedenarnih instrumentov, odvisno od pravne strukture borzno-
posredniške družbe;

– instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, instru-
mentov dodatnega kapitala ali drugih instrumentov, ki se lahko 
v celoti pretvorijo v instrumente navadnega lastniškega temelj-
nega kapitala ali se odpišejo in ustrezno odražajo kreditno 
kakovost borznoposredniške družbe kot delujočega podjetja;

– nedenarnih instrumentov, ki odražajo sestavo instru-
mentov upravljanih portfeljev;

11. ne glede na 10. točko tega odstavka lahko agenci-
ja, kadar borznoposredniška družba ne izda nobenega od 

instrumentov iz navedene točke, odobri uporabo alternativne 
ureditve, ki izpolnjuje iste cilje;

12. vsaj 40 % variabilnega prejemka je odloženih za ob-
dobje treh do petih let, odvisno od poslovnega cikla borznopo-
sredniške družbe, narave njenega poslovanja, njenih tveganj 
in dejavnosti tega posameznika, razen v primeru posebno 
visokega zneska variabilnega prejemka, pri katerem je delež 
odloženega variabilnega prejemka vsaj 60 %;

13. če se finančna uspešnost borznoposredniške družbe 
poslabša ali je negativna, se variabilni prejemki zmanjšajo za 
do 100 %, tudi z malusom ali vračilom sredstev, ob upošteva-
nju meril, ki jih določi borznoposredniška družba in zadevajo 
predvsem primere, ko:

– je ta posameznik sodeloval ali bil odgovoren za ravna-
nje, ki je borznoposredniški družbi povzročilo znatne izgube;

– se šteje, da ta posameznik ni več sposoben in primeren;
14. so posebne pokojninske ugodnosti v skladu s poslov-

no strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi borzno-
posredniške družbe.

(2) Za namene prejšnjega odstavka se:
1. posamezniki iz prvega odstavka 45. člena tega zakona 

zavežejo, da ne bodo uporabljali osebnih strategij varovanja 
pred tveganjem ali zavarovanj v zvezi s prejemki in odgovor-
nostjo z namenom poseganja v spodkopavanje učinkov načel 
iz prvega odstavka tega člena;

2. variabilni prejemki ne izplačujejo prek družb, ki se 
ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, ali z metodami, ki olaj-
šujejo neskladnost s tem zakonom ali Uredbo 2019/2033/EU.

(3) Za namene 10. točke prvega odstavka tega člena 
se za tam navedene instrumente uporablja ustrezna politika 
zadržanja, namenjena usklajevanju spodbud posameznika 
z dolgoročnejšimi interesi borznoposredniške družbe, njenih 
upnikov in strank. Agencija lahko omeji vrste in oblike navede-
nih instrumentov ali prepove uporabo nekaterih instrumentov 
za variabilno nagrajevanje.

(4) Za namene 12. točke prvega odstavka tega člena 
odloženi variabilni prejemki ne dospejo prej kot na »pro rata« 
osnovi.

(5) Za namene 14. točke prvega odstavka tega člena 
borznoposredniška družba pet let obdrži posebne pokojninske 
ugodnosti v obliki instrumentov iz 10. točke prvega odstavka 
tega člena, kadar zaposleni zapusti borznoposredniško družbo 
pred izpolnitvijo upokojitvenih pogojev. Kadar zaposleni doseže 
upokojitvene pogoje in se upokoji, se mu posebne pokojninske 
ugodnosti izplačajo v obliki instrumentov iz 10. točke prvega 
odstavka tega člena, pri čemer zanje velja petletno obdobje 
zadržanja.

(6) 10. in 12. točka prvega odstavka tega člena in prejšnji 
odstavek se ne uporabljajo za:

1. borznoposredniško družbo, kadar vrednost njenih bi-
lančnih in zunajbilančnih sredstev v štiriletnem obdobju tik 
pred danim poslovnim letom v povprečju znaša 100 milijonov 
eurov ali manj;

2. posameznika, čigar letni variabilni prejemki ne presega-
jo 50.000 eurov in ne obsegajo več kot četrtine skupnih letnih 
prejemkov tega posameznika.

(7) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka lahko agen-
cija zniža prag iz navedene točke pod pogojem, da je to 
primerno ob upoštevanju narave in obsega dejavnosti borzno-
posredniške družbe ter njene notranje organizacije in, kadar je 
ustrezno, značilnosti skupine, ki ji pripada.

(8) Za določitev razredov instrumentov, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tretje alineje 10. točke prvega odstavka tega člena in 
določitev morebitnih alternativnih ureditev iz 11. točke prvega 
odstavka tega člena, se upoštevajo delegirane uredbe Komi-
sije, sprejete na podlagi osmega odstavka 32. člena Direktive 
2019/2034/EU.

(9) Za poenostavitev in dosledno izvajanje šestega in 
sedmega odstavka tega člena se glede na obseg spoštovanja 
teh smernic, ki ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice 
EBA, izdane po posvetovanju z ESMA in na podlagi devetega 
odstavka 32. člena Direktive 2019/2034/EU.
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48. člen
(komisija za prejemke)

(1) Borznoposredniška družba, ki ne izpolnjuje meril iz 
1. točke šestega odstavka 47. člena tega zakona, ustanovi 
komisijo za prejemke. Komisija za prejemke mora biti urav-
notežena glede na zastopanost spolov in mora strokovno in 
neodvisno presojati politike in prakse prejemkov ter spodbude, 
oblikovane za upravljanje tveganj, kapitala in likvidnosti. Komi-
sija za prejemke se lahko ustanovi na ravni skupine.

(2) Komisija za prejemke je odgovorna za pripravo odloči-
tev v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje 
in upravljanje tveganj borznoposredniške družbe in jih sprejme 
upravljalni organ. Predsednik in člani komisije za prejemke 
so člani upravljalnega organa, ki v borznoposredniški družbi 
ne opravljajo izvršilne funkcije. Član komisije za prejemke je, 
kadar so izpolnjeni pogoji iz Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 45/08 – ZArbit), tudi najmanj en predstavnik zaposlenih.

(3) Komisija za prejemke pri pripravi odločitev iz prej-
šnjega odstavka upošteva javni interes in dolgoročne interese 
delničarjev oziroma imetnikov deležev, investitorjev in drugih 
deležnikov v borznoposredniški družbi.

49. člen
(nadzor nad politikami prejemkov)

(1) Agencija zbira informacije, razkrite v skladu s točkama 
c in d prvega pododstavka 51. člena Uredbe 2019/2033/EU, 
in informacije, ki jih borznoposredniške družbe zagotovijo o 
razlikah v plačah med spoloma, ter jih uporabi za primerjavo 
gibanj in praks v zvezi s prejemki. Agencija te informacije po-
sreduje EBA.

(2) Za uporabo preudarnih politik prejemkov se glede na 
obseg spoštovanja teh smernic, ki ga določi agencija, upora-
bljajo tudi smernice EBA, izdane v posvetovanju z ESMA in na 
podlagi tretjega odstavka 34. člena Direktive 2019/2034/EU.

(3) Borznoposredniška družba agenciji zagotovi informa-
cije o številu fizičnih oseb v borznoposredniški družbi, ki imajo 
1 milijon eurov ali več prejemkov v poslovnem letu, v plačnih 
razredih po 1 milijon eurov, vključno z njihovimi delovnimi pri-
stojnostmi, poslovnim področjem in glavnimi elementi plače, 
bonusi, dolgoročnimi nagradami in pokojninskimi prispevki.

(4) Borznoposredniška družba agenciji na njeno zahtevo 
predloži informacije o znesku skupnih prejemkov za vsakega 
člana upravljalnega organa ali višjega vodstva.

(5) Agencija informacije iz tretjega in četrtega odstav-
ka tega člena posreduje EBA, ki jih združene po posamezni 
matični državi članici objavi v enotni obliki poročanja. Za poe-
nostavitev izvajanja tega odstavka in zagotovitev usklajenosti 
zbranih informacij se glede na obseg spoštovanja teh smernic, 
ki ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice EBA, izdane 
v posvetovanju z ESMA in na podlagi tretjega pododstavka 
četrtega odstavka 34. člena Direktive 2019/2034/EU.

50. člen
(obravnava tveganj pri poslovanju z osebami v posebnem 

razmerju z borznoposredniško družbo)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in izvajati 

politiko in postopke za ugotovitev poslov z osebami v poseb-
nem razmerju z borznoposredniško družbo, določanje pogojev 
in omejitev za nastanek izpostavljenosti do teh oseb, spremlja-
nje izpostavljenosti in njihovo upravljanje, vključno s pogoji za 
uporabo morebitnih izjem od sprejete politike in postopkov.

(2) Oseba v posebnem razmerju z borznoposredniško 
družbo je:

1. član upravljalnega organa borznoposredniške družbe 
oziroma njegov ožji družinski član;

2. prokurist borznoposredniške družbe oziroma njegov 
ožji družinski član;

3. član višjega vodstva borznoposredniške družbe;

4. pravna oseba, katere član upravljalnega organa ozi-
roma prokurist je hkrati član upravljalnega organa ali prokurist 
borznoposredniške družbe;

5. pravna oseba, v kateri ima član upravljalnega organa 
ali prokurist borznoposredniške družbe oziroma ožji družinski 
član teh oseb kvalificirani delež;

6. imetnik kvalificiranega deleža v borznoposredniški 
družbi;

7. pravna oseba, v kateri ima borznoposredniška družba 
kvalificirani delež;

8. član upravljalnega organa oziroma prokurist pravne 
osebe iz 6. in 7. točke tega odstavka;

9. druga oseba, ki jo borznoposredniška družba opredeli 
kot osebo v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo 
zaradi narave razmerja te osebe z borznoposredniško družbo 
oziroma osebami iz 1. do 8. točke tega odstavka, ker lahko pri 
poslovanju borznoposredniške družbe s temi osebami nastaja 
nasprotje interesov.

(3) Član upravljalnega organa in prokurist borznoposre-
dniške družbe morata borznoposredniški družbi ob nastopu 
funkcije sporočiti imena in družbe oseb, ki se zaradi razmerja 
s tem članom na podlagi prejšnjega odstavka štejejo kot osebe 
v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, ter borzno-
posredniško družbo takoj obvestiti o spremembah, ki vplivajo 
na opredelitev posamezne osebe kot osebe v posebnem raz-
merju z borznoposredniško družbo.

(4) Borznoposredniška družba mora vzdrževati seznam 
oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo ter 
zagotoviti ustrezno poročanje o izpostavljenosti do teh oseb 
agenciji.

51. člen
(poslovanje borznoposredniške družbe z osebami  

v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo)
(1) Borznoposredniška družba sklepa pravne posle s 

posamezno osebo, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju 
z borznoposredniško družbo, po pogojih, ki niso ugodnejši od 
tistih, ki jih borznoposredniška družba v istem obdobju običajno 
sklepa z drugimi osebami.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borznoposredni-
ška družba izjemoma sklene pravni posel z osebo v posebnem 
razmerju z borznoposredniško družbo pod ugodnejšimi pogoji 
od običajnih, če so podani objektivno utemeljeni razlogi za 
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, zlasti pa v primeru 
prestrukturiranja dolžnika, ki je oseba v posebnem razmerju z 
borznoposredniško družbo.

(3) Predhodno soglasje upravljalnega organa borznopo-
sredniške družbe v nadzorni funkciji je treba pridobiti za skle-
nitev pravnega posla z osebo v posebnem razmerju z borzno-
posredniško družbo, če zaradi tega posla ali skupne vrednosti 
vseh poslov celotna izpostavljenost borznoposredniške družbe 
do posamezne osebe, vključno s posredno izpostavljenostjo 
doseže ali preseže 100.000 eurov, in za vsak nadaljnji posel, 
zaradi katerega se celotna izpostavljenost borznoposredni-
ške družbe do posamezne osebe iz vseh poslov poveča za 
nadaljnjih 100.000 eurov, in drugo sklenitev pravnega posla 
v primerih iz prejšnjega odstavka. Borznoposredniška družba 
lahko določi nižji prag izpostavljenosti.

(4) Pri določanju izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka 
borznoposredniška družba upošteva vrednost, ki še ni zmanj-
šana za oslabitve in rezervacije.

(5) O sklenitvi pravnega posla iz drugega odstavka tega 
člena mora borznoposredniška družba obvestiti agencijo.

52. člen
(soglasje upravljalnega organa v nadzorni funkciji  

za sklenitev posameznih poslov)
(1) Za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega 

bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti borznoposredniške 
družbe, vključno s posredno izpostavljenostjo nastala izpo-
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stavljenost borznoposredniške družbe do posamezne stranke 
ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset od-
stotkov kapitala borznoposredniške družbe iz točke a prvega 
odstavka 9. člena Uredbe 2019/2033/EU, je treba pridobiti 
predhodno soglasje upravljalnega organa borznoposredniške 
družbe v nadzorni funkciji. Predhodno soglasje upravljalnega 
organa borznoposredniške družbe v nadzorni funkciji je treba 
pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se 
celotna izpostavljenost, vključno s posredno izpostavljenostjo 
borznoposredniške družbe do posamezne stranke ali skupine 
povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov 
kapitala borznoposredniške družbe.

(2) Pri ugotavljanju skupine povezanih strank za namen 
iz prejšnjega odstavka borznoposredniška družba ne upošteva 
povezav s centralno ravnjo države.

(3) Pri določanju izpostavljenosti iz prvega odstavka tega 
člena borznoposredniška družba upošteva vrednost izposta-
vljenosti, ki še ni zmanjšana za oslabitve in rezervacije.

53. člen
(poročilo EBA o okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganjih)

Za namene uvedbe meril v zvezi z okoljskimi, socialnimi 
in upravljavskimi tveganji za proces nadzorniškega pregle-
dovanja in ovrednotenja se glede na obseg spoštovanja teh 
smernic, ki ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice EBA, 
izdane na podlagi četrtega pododstavka 35. člena Direktive 
2019/2034/EU.

4.2.3. Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

54. člen
(nadzorniško pregledovanje in ovrednotenje)

(1) Agencija, če je to ustrezno in potrebno ter ob upošte-
vanju velikosti, profila tveganja in poslovnega modela borzno-
posredniške družbe, pregleda ureditve, strategije, procese in 
mehanizme, ki jih izvaja borznoposredniška družba za zagoto-
vitev skladnosti s tem zakonom in Uredbo 2019/2033/EU, ter za 
zagotovitev zanesljivega upravljanja in kritja tveganj ovrednoti:

1. tveganja iz 35. člena tega zakona;
2. geografsko lokacijo izpostavljenosti borznoposredniške 

družbe;
3. poslovni model borznoposredniške družbe;
4. oceno sistemskega tveganja ob upoštevanju ugota-

vljanja in merjenja sistemskega tveganja na podlagi 23. člena 
Uredbe 1093/2010/EU ali priporočil ESRB;

5. tveganja za varnost omrežij in informacijskih sistemov 
borznoposredniške družbe, da se zagotovijo zaupnost, celovi-
tost in razpoložljivost njihovih postopkov, podatkov in sredstev;

6. izpostavljenost borznoposredniške družbe tveganju 
spremembe obrestne mere, ki je posledica dejavnosti iz netr-
govalne knjige, in

7. ureditve upravljanja borznoposredniške družbe in uspo-
sobljenost članov upravljalnega organa za opravljanje nalog.

(2) Agencija za namene prejšnjega odstavka upošteva, ali 
ima borznoposredniška družba sklenjeno zavarovanje poklicne 
odgovornosti.

(3) Agencija določi pogostost in intenzivnost pregledo-
vanja in ovrednotenja iz prvega odstavka tega člena glede na 
velikost, naravo, obseg in zapletenost dejavnosti borznoposre-
dniških družb ter njihovega sistemskega pomena, pri čemer 
upošteva načelo sorazmernosti.

(4) Agencija od primera do primera odloči, ali in v ka-
kšnem obsegu je treba opraviti pregledovanje in ovrednotenje 
za borznoposredniško družbo, ki izpolnjuje pogoje za uvrsti-
tev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega 
odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU. Pregledovanje in 
ovrednotenje iz prejšnjega stavka se opravita, kadar agencija 
presodi, da je to potrebno zaradi velikosti, narave, obsega in 
zapletenosti dejavnosti te borznoposredniške družbe.

(5) Za namene tretjega odstavka tega člena se uporablja-
jo določbe ZTFI-1 ter na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 

akti, ki urejajo ločevanje denarnih sredstev strank od premože-
nja borznoposredniške družbe.

(6) Borznoposredniška družba mora agenciji v okviru 
pregledovanja in ovrednotenja iz 7. točke prvega odstavka 
tega člena zagotoviti dostop do dnevnih redov, zapisnikov in 
spremnih dokumentov za sestanke upravljalnega organa in 
njegovih komisij ter rezultatov notranjega ali zunanjega ovre-
dnotenja uspešnosti upravljalnega organa.

(7) Z namenom, da ureditve, strategije, procesi in meha-
nizmi investicijskih podjetij zagotovijo zanesljivo upravljanje in 
kritje tveganj, se upoštevajo delegirani akti Komisije, sprejeti na 
podlagi četrtega odstavka 36. člena Direktive 2019/2034/EU.

55. člen
(redno pregledovanje dovoljenja za uporabo  

notranjih modelov)
(1) Agencija redno in vsaj vsaka tri leta pregleda skla-

dnost borznoposredniške družbe z zahtevami za dovoljenje za 
uporabo notranjih modelov iz 22. člena Uredbe 2019/2033/EU. 
Agencija je pozorna zlasti na spremembe poslovanja borzno-
posredniške družbe in uporabo notranjih modelov za nove 
produkte ter pregleda in oceni, ali borznoposredniška družba 
pri teh notranjih modelih uporablja dobro razvite in najnovejše 
tehnike in prakse. Agencija zagotovi, da se odpravijo pomemb-
ne pomanjkljivosti, ugotovljene pri kritju tveganj z notranjimi 
modeli borznoposredniške družbe, ali sprejmejo ukrepi za bla-
žitev njihovih posledic, vključno z uvedbo kapitalskih pribitkov 
ali višjih multiplikatorjev.

(2) Kadar veliko število preseganj iz 366. člena Uredbe 
575/2013/EU za notranje modele za tržna tveganja kaže, da 
notranji modeli niso ali niso več natančni, agencija prekliče 
dovoljenje za uporabo notranjih modelov ali naloži ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovi hitro izboljšanje notranjih modelov 
v roku, ki ga določi agencija.

(3) Kadar borznoposredniška družba, ki je pridobila dovo-
ljenje za uporabo notranjih modelov, ne izpolnjuje več zahtev 
za uporabo teh notranjih modelov, agencija zahteva, da bor-
znoposredniška družba dokaže, da je učinek neizpolnjevanja 
zahtev nepomemben, ali da predloži načrt in rok za uskladitev 
s temi zahtevami. Kadar ni verjetno, da se bo s predloženim na-
črtom zagotovila popolna skladnost, ali kadar rok za uskladitev 
ni ustrezen, agencija zahteva izboljšanje načrta.

(4) Kadar ni verjetno, da bo borznoposredniška družba 
zagotovila skladnost do določenega roka, ali ni zadovoljivo 
dokazala, da so učinki neizpolnjevanja zahtev nepomembni, 
agencija prekliče dovoljenje za uporabo notranjih modelov ali 
pa ga omeji na tista področja, na katerih je zagotovljena skla-
dnost ali na katerih je mogoče skladnost doseči v določenem 
roku.

(5) Za spodbujanje doslednih, smotrnih in učinkovitih nad-
zorniških praks se glede na obseg spoštovanja teh smernic, 
ki ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice EBA o upora-
bi notranjih modelov investicijskih podjetij, izdane na podlagi 
drugega pododstavka četrtega odstavka 37. člena Direktive 
2019/2034/EU.

(6) Agencija pri pregledu skladnosti borznoposredniške 
družbe z zahtevami za dovoljenje za uporabo notranjih mo-
delov upošteva tudi analize EBA, pripravljene na podlagi pr-
vega pododstavka četrtega odstavka 37. člena, ter smernice 
iz drugega pododstavka četrtega odstavka 37. člena Direktive 
2019/2034/EU.

4.2.4. Nadzorniški ukrepi

56. člen
(nadzorniški ukrepi)

Borznoposredniška družba mora že v zgodnji fazi sprejeti 
ukrepe, potrebne za obravnavanje naslednjih težav:

1. borznoposredniška družba ne izpolnjuje zahtev iz tega 
zakona ali Uredbe 2019/2033/EU;
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2. ima agencija dokaze, da bo borznoposredniška družba 
v prihodnjih 12 mesecih verjetno kršila določbe tega zakona ali 
določbe Uredbe 2019/2033/EU.

57. člen
(dodatna kapitalska zahteva)

(1) Agencija odredi dodatno kapitalsko zahtevo iz 1. točke 
četrtega odstavka 19. člena tega zakona le, kadar na podlagi 
pregledov, opravljenih v skladu s 54. in 55. členom tega zako-
na, ugotovi, da je borznoposredniška družba v katerem koli od 
naslednjih položajev:

1. borznoposredniška družba je izpostavljena tveganjem 
ali elementom tveganja oziroma pomeni tveganja za druge, ki 
so pomembni in niso kriti ali niso v zadostni meri kriti s kapi-
talsko zahtevo in zlasti zahtevami za faktor K iz 3. ali 4. dela 
Uredbe 2019/2033/EU;

2. borznoposredniška družba ne izpolnjuje zahtev iz 
26. ali 28. člena tega zakona, drugi nadzorniški ukrepi pa verje-
tno ne bi zadovoljivo izboljšali ureditev, procesov, mehanizmov 
in strategij v ustreznem časovnem okviru;

3. prilagoditve v zvezi s preudarnim vrednotenjem trgo-
valne knjige so nezadostne, da bi borznoposredniška družba v 
kratkem obdobju prodala ali zavarovala svoje pozicije, ne da bi 
pri tem v običajnih tržnih razmerah utrpela večje izgube;

4. pri pregledovanju, izvedenem v skladu s 55. členom 
tega zakona, se pokaže, da bo neizpolnjevanje zahtev glede 
uporabe dovoljenih notranjih modelov verjetno privedlo do ne-
ustrezne ravni kapitala;

5. borznoposredniški družbi večkrat ne uspe vzpostaviti 
ali vzdrževati ustrezne ravni dodatnega kapitala, kot je določe-
no v 58. členu tega zakona.

(2) Za namene 1. točke prejšnjega odstavka se tvega-
nja ali elementi tveganj obravnavajo kot nepokriti ali nezado-
stno pokriti s kapitalskimi zahtevami iz 3. in 4. dela Uredbe 
2019/2033/EU le, kadar so zneski, vrste in porazdelitev kapi-
tala, ki jih agencija po nadzorniškem pregledu ocene, ki jo je 
izvedla borznoposredniška družba v skladu s prvim odstavkom 
26. člena tega zakona, šteje za ustrezne, višji od kapitalske 
zahteve borznoposredniške družbe, določene v 3. ali 4. delu 
Uredbe 2019/2033/EU.

(3) Za namene prejšnjega odstavka lahko kapital, ki se 
šteje za ustreznega, vključuje tveganja ali elemente tveganj, 
ki so izrecno izključeni iz kapitalske zahteve iz 3. ali 4. dela 
Uredbe 2019/2033/EU.

(4) Agencija določi raven dodatnega kapitala, ki se zahte-
va v skladu s 1. točko četrtega odstavka 19. člena tega zakona, 
kot razliko med kapitalom, ki se šteje za ustreznega v skladu 
z drugim odstavkom tega člena, in kapitalsko zahtevo iz 3. ali 
4. dela Uredbe 2019/2033/EU.

(5) Borznoposredniška družba izpolni dodatno kapitalsko 
zahtevo iz 1. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona s 
kapitalom ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. najmanj tri četrtine dodatne kapitalske zahteve se kri-
jejo s temeljnim kapitalom;

2. najmanj tri četrtine temeljnega kapitala sestavlja nava-
dni lastniški temeljni kapital;

3. ta kapital se ne uporablja za izpolnjevanje kapitalskih 
zahtev iz točk a, b in c prvega odstavka 11. člena Uredbe 
2019/2033/EU.

(6) Agencija pisno utemelji svojo odločitev o naložitvi do-
datne kapitalske zahteve iz 1. točke četrtega odstavka 19. čle-
na tega zakona z jasno obrazložitvijo celovite ocene elementov 
iz prvega do petega odstavka tega člena. To v primeru iz 
4. točke prvega odstavka tega člena vključuje posebno izjavo 
o razlogih, zaradi katerih se šteje, da raven kapitala, določena 
v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega zakona, ne zado-
stuje več.

(7) Za namene določitve, kako je treba meriti tveganja in 
elemente tveganj iz drugega odstavka tega člena, vključno s 
tveganji ali elementi tveganj, ki so izrecno izključeni iz kapital-
ske zahteve iz 3. ali 4. dela Uredbe 2019/2033/EU, se upošte-

vajo delegirane uredbe Komisije, sprejete na podlagi šestega 
odstavka 40. člena Direktive 2019/2034/EU.

(8) Agencija lahko borznoposredniški družbi, ki izpolnjuje 
pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska pod-
jetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, na 
podlagi ocene posameznega primera in kadar Agencija meni, 
da je to upravičeno, naloži dodatno kapitalsko zahtevo v skladu 
s prvim do sedmim odstavkom tega člena.

58. člen
(smernice glede dodatnega kapitala)

(1) Agencija lahko ob upoštevanju načela sorazmernosti 
ter v skladu z velikostjo, sistemskim pomenom, vrsto, obse-
gom in zapletenostjo dejavnosti borznoposredniških družb, ki 
ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med mala in nepoveza-
na investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 
2019/2033/EU, od takih borznoposredniških družb zahteva, 
da imajo raven kapitala, ki na podlagi 26. člena tega zakona v 
zadostni meri presega zahteve iz 3. dela Uredbe 2019/2033/EU 
in tega zakona, vključno z dodatnimi kapitalskimi zahtevami 
iz 1. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona, da se 
zagotovi, da ciklična gospodarska nihanja ne vodijo do kršitev 
navedenih zahtev ali ogrozijo možnosti, da se borznoposredni-
ška družba likvidira in preneha poslovati v skladu s predpisi.

(2) Agencija po potrebi pregleda raven kapitala, ki so jo v 
skladu s prejšnjim odstavkom določile posamezne borznopo-
sredniške družbe, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med 
mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka 
12. člena Uredbe 2019/2033/EU, in kadar je primerno, borzno-
posredniški družbi sporoči ugotovitve navedenega pregleda, 
vključno z morebitnimi pričakovanji glede prilagoditev ravni 
kapitala, določene v skladu s prvim odstavkom tega člena. Tako 
sporočilo vključuje dan, do katerega je treba v skladu z zahtevo 
agencije dokončati prilagoditev.

59. člen
(posebne likvidnostne zahteve)

(1) Agencija odredi posebne likvidnostne zahteve iz 
11. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona le, kadar 
na podlagi pregledov, opravljenih v skladu s 54. in 55. čle-
nom tega zakona, ugotovi, da je borznoposredniška družba, 
ki ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev med mala in nepoveza-
na investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 
2019/2033/EU ali ki sicer izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
12. člena Uredbe 2019/2033/EU, vendar ni bila izvzeta iz likvi-
dnostne zahteve v skladu s prvim odstavkom 43. člena Uredbe 
2019/2033/EU, v enem od naslednjih primerov:

1. borznoposredniška družba je izpostavljena likvidno-
stnemu tveganju ali elementom likvidnostnega tveganja, ki so 
pomembni in niso pokriti ali niso zadostno pokriti z likvidnostno 
zahtevo iz 5. dela Uredbe 2019/2033/EU;

2. borznoposredniška družba ne izpolnjuje zahtev iz 
26. ali 28. člena tega zakona, drugi upravni ukrepi pa verjetno 
ne bi zadovoljivo izboljšali ureditev, procesov, mehanizmov in 
strategij v ustreznem časovnem okviru.

(2) Za namene 1. točke prejšnjega odstavka se likvidno-
stna tveganja ali elementi likvidnostnega tveganja obravnavajo 
kot nepokriti ali nezadostno pokriti z likvidnostno zahtevo iz 
5. dela Uredbe 2019/2033/EU le, kadar so zneski in vrste likvi-
dnosti, ki jih agencija po nadzorniškem pregledu ocene, ki jo je 
izvedla borznoposredniška družba v skladu s prvim odstavkom 
26. člena tega zakona, šteje za ustrezne, višji od likvidnostne 
zahteve borznoposredniške družbe, določene v 5. delu Uredbe 
2019/2033/EU.

(3) Agencija določi raven posebne likvidnostne zahteve, 
ki se zahteva v skladu z 11. točko četrtega odstavka 19. člena 
tega zakona, kot razliko med likvidnostjo, ki se šteje kot ustre-
zna v skladu z drugim odstavkom tega člena, in likvidnostno 
zahtevo, določeno v 5. delu Uredbe 2019/2033/EU.

(4) Borznoposredniška družba mora izpolnjevati posebne 
likvidnostne zahteve iz 11. točke četrtega odstavka 19. člena 
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tega zakona z likvidnimi sredstvi, kakor je določeno v 43. členu 
Uredbe 2019/2033/EU.

(5) Agencija pisno utemelji odločitev o naložitvi posebne 
likvidnostne zahteve iz 11. točke četrtega odstavka 19. člena 
tega zakona z jasno obrazložitvijo celovite ocene elementov iz 
prvega do tretjega odstavka tega člena.

(6) Borznoposredniška družba mora najmanj enkrat na 
leto z uporabo različnih scenarijev upravljanja likvidnosti, vključ-
no z uporabo zmanjševanja likvidnostnega tveganja, preveriti 
pravilnost in ustreznost predpostavk, ki so bile uporabljene pri 
določitvi politike upravljanja likvidnosti, ter preverjati ustreznost 
postopkov in orodij za zmanjševanje likvidnostnega tveganja, 
vključno z uporabo različnih scenarijev za upravljanje likvidno-
stnega tveganja. Na podlagi ugotovitev preverjanja mora bor-
znoposredniška družba sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje 
politike, postopkov in orodij upravljanja likvidnostnega tveganja.

(7) Za določitev načina merjenja likvidnostnega tveganja 
in elementov likvidnostnega tveganja iz drugega odstavka tega 
člena se upoštevajo delegirane uredbe Komisije, sprejete na 
podlagi šestega odstavka 42. člena Direktive 2019/2034/EU.

60. člen
(zahteve glede objave)

Agencija lahko:
1. od borznoposredniške družbe, ki ne izpolnjuje pogojev 

za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz 
prvega odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, ter borzno-
posredniške družbe iz drugega odstavka 46. člena Uredbe 
2019/2033/EU zahteva, da več kot enkrat na leto objavita 
informacije iz 46. člena te uredbe, in določi roke za to objavo;

2. od borznoposredniške družbe, ki ne izpolnjuje pogojev 
za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz 
prvega odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, ter borzno-
posredniške družbe iz drugega odstavka 46. člena Uredbe 
2019/2033/EU zahteva, da za objave, ki niso računovodski iz-
kazi, uporabita posebne medije in lokacije, zlasti spletno mesto 
borznoposredniške družbe;

3. od obvladujočega podjetja zahteva, da vsako leto v 
celoti ali s sklici na enakovredne informacije objavi opis svo-
je pravne strukture ter strukture upravljanja in organizacijske 
strukture skupine investicijskih podjetij v skladu s prvim odstav-
kom 28. člena tega zakona in 182. členom ZTFI-1.

61. člen
(obveznost obveščanja EBA)

(1) Agencija obvesti EBA o:
1. svojem procesu pregledovanja in ovrednotenja iz 

54. člena tega zakona;
2. metodologiji, uporabljeni za odločitve iz 19., 57. in 

58. člena tega zakona;
3. nadzornih in drugih ukrepih iz 19. člena tega zakona 

in višini sankcij za prekrške iz 74. do 77. člena tega zakona.
(2) Za ustrezno določanje postopkov in metodologij za 

procese nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja iz prej-
šnjega odstavka in za oceno obravnavanja tveganj iz 35. člena 
tega zakona se glede na obseg spoštovanja teh smernic, ki 
ga določi agencija, uporabljajo tudi smernice EBA in ESMA, 
izdane na podlagi četrtega pododstavka drugega odstavka 
45. člena Direktive 2019/2034/EU.

4.3. Nadzor skupin investicijskih podjetij

4.3.1. Nadzor skupin investicijskih podjetij na konsolidirani 
podlagi in nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa 

kapitala skupine

62. člen
(določitev nadzornika skupine)

(1) V primerih, ko skupino investicijskih podjetij vodi ob-
vladujoče investicijsko podjetje Unije, ki je borznoposredniška 

družba, nadzor na konsolidirani podlagi ali nadzor nad izpol-
njevanjem zahtev preskusa kapitala skupine izvaja agencija.

(2) V primerih, ko je obvladujoče podjetje borznoposredni-
ške družbe obvladujoči investicijski holding Unije ali obvladujoči 
mešani finančni holding Unije, nadzor na konsolidirani podlagi 
ali nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala skupi-
ne izvaja agencija.

(3) V primerih, kadar imata dve ali več investicijskih pod-
jetij, od katerih je vsaj eno investicijsko podjetje borznoposre-
dniška družba in ki imajo dovoljenje v dveh ali več državah 
članicah, isti obvladujoči investicijski holding Unije ali isti obvla-
dujoči mešani finančni holding Unije, nadzor na konsolidirani 
podlagi ali nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala 
skupine izvaja agencija v primeru, ko je investicijski holding 
ali mešani finančni holding ustanovljen na ozemlju Republike 
Slovenije.

(4) V primerih, ko obvladujoča podjetja dveh ali več in-
vesticijskih podjetij, ki imajo dovoljenje v dveh ali več državah 
članicah in od katerih je vsaj eno investicijsko podjetje borzno-
posredniška družba, obsegajo več kot en investicijski holding 
ali mešani finančni holding z glavnimi sedeži v različnih državah 
članicah in je v vsaki od teh držav članic investicijsko podjetje, 
agencija izvaja nadzor na konsolidirani podlagi ali nadzor nad 
izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala skupine v primeru, ko 
ima izmed vseh investicijskih podjetij v skupini borznoposredni-
ška družba največjo bilančno vsoto.

(5) V primerih, ko je obvladujoče podjetje dveh ali več in-
vesticijskih podjetij z dovoljenjem v Uniji, od katerih je vsaj eno 
investicijsko podjetje borznoposredniška družba, isti investicij-
ski holding Unije ali mešani finančni holding Unije in nobeno 
od teh investicijskih podjetij nima dovoljenja v državi članici, v 
kateri je bil ustanovljen investicijski holding ali mešani finančni 
holding, agencija izvaja nadzor na konsolidirani podlagi ali 
nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala skupine 
v primeru, ko ima izmed vseh investicijskih podjetij v skupini 
borznoposredniška družba največjo bilančno vsoto.

(6) Agencija lahko opusti merila iz tretjega, četrtega in 
petega odstavka tega člena, kadar njihova uporaba ne bi bila 
primerna za učinkovit nadzor na konsolidirani podlagi ali nadzor 
izpolnjevanja zahtev preskusa kapitala skupine, pri čemer se 
upoštevajo ta investicijska podjetja in pomen njihovih dejavno-
sti za zadevne države članice, in določi drug pristojni organ za 
izvajanje nadzora na konsolidirani podlagi ali nadzora izpol-
njevanja zahtev preskusa kapitala skupine skupaj z drugimi 
pristojnimi organi. Agencija o vsaki taki odločitvi uradno obvesti 
Komisijo in EBA.

63. člen
(zahteve glede obveščanja v izrednih razmerah)

V primeru izrednih okoliščin, vključno z razmerami iz 
18. člena Uredbe 1093/2010/EU ali ob neugodnem razvoju 
dogodkov na trgih, ki bi lahko ogrozil likvidnost trga in stabil-
nost finančnega sistema v kateri koli državi članici, v kateri 
so subjekti skupine investicijskih podjetij pridobili dovoljenje, 
agencija, kadar je nadzornica skupine, na podlagi 62. člena 
tega zakona ob upoštevanju pododdelka 4.1.2. tega zakona 
čim prej obvesti EBA, ESRB in druge pristojne organe ter spo-
roči vse informacije, pomembne za opravljanje njihovih nalog.

64. člen
(kolegiji nadzornikov)

(1) Kadar je agencija na podlagi 62. člena tega zakona 
imenovana kot nadzornica skupine, lahko ustanovi kolegije 
nadzornikov, da se olajša izvajanje nalog iz tega člena ter za-
gotovita usklajevanje in sodelovanje z ustreznimi nadzornimi 
organi iz tretjih držav, zlasti kadar je to potrebno za uporabo 
točke c prvega pododstavka prvega odstavka in drugega od-
stavka 23. člena Uredbe 2019/2033/EU za izmenjavo in poso-
dobitev ustreznih informacij o modelu kritja z nadzornimi organi 
kvalificiranih centralnih nasprotnih strank.
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(2) Kolegiji nadzornikov zagotovijo okvir, v katerem agen-
cija kot nadzornica skupine, EBA in drugi pristojni organi izva-
jajo naslednje naloge:

1. naloge iz 63. člena tega zakona;
2. usklajevanje zahtev po informacijah, kadar je to potreb-

no za lažji nadzor na konsolidirani podlagi v skladu s 7. členom 
Uredbe 2019/2033/EU;

3. usklajevanje zahtev po informacijah v primerih, ko 
mora več pristojnih organov investicijskih podjetij, ki so del iste 
skupine, bodisi od pristojnega organa matične države članice 
klirinškega člana bodisi od pristojnega organa kvalificirane 
centralne nasprotne stranke zahtevati informacije v zvezi z 
modelom kritja in merili, uporabljenimi za izračun zahteve po 
kritju za ustrezno investicijsko podjetje;

4. izmenjavo informacij med vsemi pristojnimi organi in 
EBA v skladu z 21. členom Uredbe 1093/2010/EU in z ESMA 
v skladu z 21. členom Uredbe 1095/2010/EU;

5. sklenitev dogovora o prostovoljnem prenosu nalog in 
odgovornosti med pristojnimi organi, kadar je ustrezno;

6. povečanje učinkovitosti nadzora s prizadevanjem za 
odpravo nepotrebnega podvajanja nadzorniških zahtev.

(3) Agencija lahko ustanovi kolegije nadzornikov tudi, 
kadar so v tretji državi odvisna podjetja skupine investicijskih 
podjetij, ki vključuje vsaj eno borznoposredniško družbo, in 
skupino investicijskih podjetij vodi borznoposredniška družba, 
obvladujoči investicijski holding Unije, ustanovljen na ozemlju 
Republike Slovenije, ali obvladujoči mešani finančni holding 
Unije, ustanovljen na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Člani kolegija nadzornikov so naslednji organi:
1. pristojni organi, odgovorni za nadzor odvisnih podjetij 

skupine investicijskih podjetij, ki jo vodi investicijsko podjetje 
Unije, obvladujoči investicijski holding Unije ali obvladujoči 
mešani finančni holding Unije;

2. kadar je ustrezno, nadzorni organi tretjih držav ob 
upoštevanju zahtev glede zaupnosti, ki so po mnenju vseh 
pristojnih organov enakovredne zahtevam iz pododdelka 4.1.2. 
tega zakona.

(5) Agencija kot nadzornica skupine, določena v skladu 
z 62. členom tega zakona, predseduje sejam kolegija nadzor-
nikov in sprejema odločitve. Agencija kot nadzornica skupine 
vse člane kolegija nadzornikov vnaprej v celoti obvešča o orga-
nizaciji teh sej ter o glavnih vprašanjih in dejavnostih, ki bodo 
obravnavane. Agencija kot nadzornica skupine tudi pravočasno 
v celoti obvesti vse člane kolegija nadzornikov o odločitvah, 
sprejetih na teh sejah, ali izvedenih ukrepih.

(6) Agencija kot nadzornica skupine upošteva, da je po-
membno, da nadzorniško dejavnost pri sprejemanju odločitev 
načrtujejo ali usklajujejo organi iz četrtega odstavka tega člena. 
Ustanovitev in delovanje kolegijev nadzornikov temeljita na 
pisnih dogovorih.

(7) Kadar je v skladu s četrtim odstavkom tega člena 
agencija član kolegija, lahko v primeru nestrinjanja z odločitvijo 
o delovanju kolegija nadzornikov, ki jo zadeva in ki jo je sprejel 
nadzornik skupine, zadevo preda EBA in zahteva pomoč EBA 
v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU.

(8) Za podrobnejšo opredelitev pogojev, pod katerimi ko-
legij nadzornikov izvaja svoje naloge iz prvega odstavka tega 
člena, se upoštevajo delegirane uredbe Komisije, sprejete na 
podlagi osmega odstavka 48. člena Direktive 2019/2034/EU.

65. člen
(zahteve glede sodelovanja)

(1) Agencija si kot nadzornica skupine z drugimi pristoj-
nimi organi iz četrtega odstavka 64. člena tega zakona ali kot 
članica kolegija iz četrtega odstavka 64. člena tega zakona 
z nadzornikom skupine medsebojno zagotovi vse potrebne 
informacije, med drugim o:

1. pravni strukturi in strukturi upravljanja skupine inve-
sticijskih podjetij, vključno z njeno organizacijsko strukturo, 
ki zajema vse nadzorovane in nenadzorovane subjekte, ne-

nadzorovana odvisna podjetja in obvladujoča podjetja, ter o 
opredelitvi pristojnih organov nadzorovanih subjektov v skupini 
investicijskih podjetij;

2. postopkih za zbiranje informacij od investicijskih podjetij 
v skupini investicijskih podjetij in postopkih za preverjanje teh 
informacij;

3. neugodnem razvoju dogodkov v investicijskih podjetjih 
ali drugih subjektih v skupini investicijskih podjetij, ki bi lahko 
resno škodovali tem investicijskim podjetjem;

4. vseh pomembnih sankcijah in izrednih ukrepih, ki jih 
sprejme agencija v skladu s tem zakonom oziroma jih sprej-
mejo drugi pristojni organi v skladu z njihovimi nacionalnimi 
določbami za prenos Direktive 2019/2034/EU;

5. uvedbi posebne kapitalske zahteve v skladu z 19. čle-
nom tega zakona.

(2) V primeru, da ustrezne informacije iz prejšnjega od-
stavka niso bile takoj sporočene ali je bila zahteva glede sode-
lovanja, zlasti za izmenjavo teh informacij, zavrnjena ali ni bila 
obravnavana v razumnem roku, lahko agencija v vlogi članice 
kolegija ali kot nadzornica skupine v skladu s prvim odstavkom 
19. člena Uredbe 1093/2010/EU zadevo predloži EBA.

(3) Agencija se pred sprejetjem odločitve, ki bi bila lahko 
pomembna za nadzorniške naloge drugih pristojnih organov, s 
temi organi posvetuje o:

1. spremembah delničarske, organizacijske ali upravlja-
vske strukture investicijskih podjetij v skupini investicijskih pod-
jetij, ki zahtevajo odobritev ali dovoljenje pristojnih organov;

2. pomembnih sankcijah, ki jih investicijskim podjetjem 
naložijo pristojni organi, ali katerih koli drugih izrednih ukrepih, 
ki jih sprejmejo ti organi, in

3. posebnih kapitalskih zahtevah, določenih v skladu z 
19. členom tega zakona.

(4) Kadar namerava agencija naložiti znatne sankcije 
ali sprejeti druge izredne ukrepe, kot je navedeno v 2. točki 
tretjega odstavka tega člena, se prej posvetuje z nadzornikom 
skupine.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se agenciji ni 
treba posvetovati z drugimi pristojnimi organi v nujnih primerih 
ali primerih, ko bi tako posvetovanje lahko ogrozilo učinkovitost 
njene odločitve. V takšnih primerih agencija o tem, da se ne 
bo posvetovala z njimi, takoj ko je to mogoče, obvesti druge 
pristojne organe.

66. člen
(preverjanje informacij o subjektih v drugih državah članicah)

(1) V primeru, ko mora agencija preveriti informacije o in-
vesticijskih podjetjih, investicijskih holdingih, mešanih finančnih 
holdingih, finančnih institucijah, podjetjih za pomožne storitve, 
mešanih holdingih ali odvisnih podjetjih s sedežem v drugi dr-
žavi članici, vključno z odvisnimi podjetji, ki so zavarovalnice, s 
tem v zvezi pri pristojnem organu države članice vloži zahtevo 
za preverjanje teh informacij. Preverjanje informacij se izvede 
na enega izmed načinov iz tretjega odstavka tega člena.

(2) V primeru, ko mora pristojni organ države članice pre-
veriti informacije o borznoposredniških družbah, investicijskih 
holdingih, mešanih finančnih holdingih, finančnih institucijah, 
podjetjih za pomožne storitve, mešanih holdingih ali odvisnih 
podjetjih s sedežem v Republiki Sloveniji, vključno z odvisnimi 
podjetji, ki so zavarovalnice, in ko v zvezi s tem vloži zahtevo, 
agencija izvede preverjanje na enega izmed načinov iz tretjega 
odstavka tega člena.

(3) Preverjanje informacij se izvede tako, da pristojni 
organ, ki prejme zahtevo:

1. sam izvede preverjanje v okviru svojih pristojnosti;
2. omogoči pristojnim organom, ki so dali zahtevek, da 

sami izvedejo preverjanje;
3. zaprosi revizorja ali drugega strokovnjaka, da opravi 

neodvisno preverjanje in takoj poroča o rezultatih.
(4) Za namene 1. in 3. točke prejšnjega odstavka lahko 

pri preverjanju sodelujejo pristojni organi, ki so dali zahtevek.
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4.3.2. Investicijski holdingi, mešani finančni holdingi  
in mešani poslovni holdingi

67. člen
(vključitev holdingov v nadzor nad izpolnjevanjem zahtev 

preskusa kapitala skupine)
Investicijski holdingi in mešani finančni holdingi so vklju-

čeni v nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala 
skupine.

68. člen
(usposobljenost poslovodnih oseb)

Člani upravljalnega organa investicijskega holdinga ali 
mešanega finančnega holdinga imajo zadosten ugled in ustre-
zno znanje, spretnosti in izkušnje za učinkovito opravljanje svo-
jih nalog, pri čemer se upošteva posebna vloga investicijskih 
holdingov ali mešanih finančnih holdingov.

69. člen
(mešani poslovni holdingi)

(1) V primerih, ko je obvladujoče podjetje borznoposredni-
ške družbe mešani poslovni holding, agencija:

1. zahteva, da ji mešani poslovni holding predloži vse 
informacije, ki bi lahko bile pomembne za nadzor te borznopo-
sredniške družbe;

2. nadzoruje posle med borznoposredniško družbo ter 
mešanim poslovnim holdingom in njegovimi odvisnimi podjetji 
ter zahteva, da ima borznoposredniška družba vzpostavljene 
ustrezne postopke za obvladovanje tveganj in mehanizme 
notranjih kontrol, vključno z zanesljivimi postopki poročanja in 
računovodskimi postopki za ugotavljanje, merjenje, spremljanje 
in nadzor teh poslov.

(2) Agencija sama ali s pomočjo zunanjih izvajalcev nad-
zora izvaja preglede poslovanja, s katerimi preveri informacije, 
ki jih je dobila od mešanih poslovnih holdingov in njihovih 
odvisnih podjetij.

70. člen
(sankcije)

V skladu s pododdelkom 4.1.3. tega zakona se nadzorni 
ukrepi ali prekrški, ki so namenjeni prenehanju ali zmanjšanju 
kršitev po tem zakonu ali obravnavanju vzrokov za take kršitve, 
lahko izrečejo investicijskim holdingom, mešanim finančnim 
holdingom in mešanim poslovnim holdingom ali njihovim upra-
vljalnim organom.

71. člen
(ocena nadzora in drugih nadzorniških tehnik tretjih držav)

(1) V primeru, kadar se za dve ali več borznoposredniških 
družb, ki so odvisna podjetja istega obvladujočega podjetja, 
katerega glavni sedež je v tretji državi, ne izvaja učinkovit nad-
zor na ravni skupine, agencija oceni, ali nadzorni organ tretje 
države nad borznoposredniškimi družbami izvaja nadzor, ki 
je enakovreden nadzoru, določenemu v tem zakonu in I. delu 
Uredbe 2019/2033/EU.

(2) Kadar se z oceno iz prejšnjega odstavka ugotovi, da 
se tak enakovredni nadzor ne izvaja, lahko agencija uporabi 
ustrezne nadzorniške tehnike, s katerimi se dosežejo cilji nad-
zora v skladu s 7. ali 8. členom Uredbe 2019/2033/EU. O teh 
nadzorniških tehnikah po posvetovanju z drugimi sodelujočimi 
pristojnimi organi odloči agencija, ki bi bila nadzornica skupine, 
če bi imelo obvladujoče podjetje sedež v Uniji. O ukrepih, spre-
jetih na podlagi tega odstavka, agencija, če je sama nadzornica 
skupine, uradno obvesti druge sodelujoče pristojne organe, 
EBA in Komisijo.

(3) Agencija, če je sama nadzornica skupine in če bi 
imelo obvladujoče podjetje sedež v Uniji, lahko zlasti zahteva, 
da investicijski holding ali mešani finančni holding ustanovi 
sedež v Uniji in da se zanju uporablja 7. ali 8. člen Uredbe 
2019/2033/EU.

72. člen
(sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav)

V zvezi z izvajanjem nadzora nad izpolnjevanjem zahtev 
preskusa kapitala skupine s strani investicijskih podjetij, od 
katerih je vsaj eno borznoposredniška družba in katerih obvla-
dujoče podjetje ima glavni sedež v tretji državi, oziroma s strani 
investicijskih podjetij, od katerih je vsaj eno borznoposredniška 
družba, ki so locirane v tretjih državah, in katerih obvladujoče 
podjetje ima glavni sedež v Uniji, se uporabljajo priporočila Ko-
misije za pogajanja o sporazumih z eno ali več tretjimi država-
mi, pripravljena na podlagi 56. člena Direktive 2019/2034/EU.

5. poglavje  
RAZKRITJA V ZVEZI Z NADZOROM

73. člen
(razkritje splošnih informacij o nadzoru)

(1) Agencija javno objavi naslednje informacije:
1. besedila zakonov in drugih predpisov ter splošnih smer-

nic, sprejetih v Republiki Sloveniji v zvezi z bonitetnim nadzo-
rom investicijskih podjetij;

2. način izvajanja opcij in diskrecijskih pravic iz Direktive 
2019/2034/EU in Uredbe 2019/2033/EU;

3. splošna merila in metodologije, ki jih agencija uporablja 
pri nadzorniškem pregledovanju in ovrednotenju iz 54. člena 
tega zakona;

4. zbirne statistične podatke o ključnih vidikih izvajanja 
tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU v Republiki Sloveniji, 
vključno s številom in naravo nadzorniških ukrepov, sprejetih v 
skladu s 1. točko četrtega odstavka 19. člena tega zakona, ter 
prekrških, izrečenih v skladu s 74. do 77. členom tega zakona.

(2) Informacije, objavljene v skladu s prejšnjim odstav-
kom, morajo biti dovolj izčrpne in natančne, da omogočijo smi-
selno primerjavo uporabe 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka 
s podatki pristojnih organov različnih držav članic.

(3) Agencija informacije objavi v enotni obliki in jih redno 
posodablja. Dostopne so na spletnih straneh agencije.

(4) Za določitev oblike, strukture, seznamov vsebine in 
datuma letne objave informacij iz prvega odstavka tega člena 
se upoštevajo izvedbene uredbe Komisije, sprejete na podlagi 
četrtega odstavka 57. člena Direktive 2019/2034/EU.

6. poglavje  
KAZENSKE DOLOČBE

74. člen
(globa za kršitev borznoposredniške družbe)

(1) Z globo od 12.500 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje borznoposredniška družba, ki:

1. agenciji ne predloži dokumentacije, zahtevane na pod-
lagi 1. točke drugega odstavka 20. člena tega zakona;

2. pooblaščeni osebi agencije ne omogoči pregleda ali 
ovira izvajanje njegovih nalog in pooblastil, kakor je določeno 
v 20. členu tega zakona;

3. nima vzpostavljenih ureditev notranjega upravljanja, kot 
je določeno v 28. členu tega zakona;

4. agenciji ne sporoča informacij glede skladnosti z ob-
veznostjo izpolnjevanja kapitalskih zahtev iz 11. člena Uredbe 
2019/2033/EU ali zagotavlja nepopolne ali nepravilne infor-
macije, kar pomeni kršitev točke b prvega odstavka 54. člena 
Uredbe 2019/2033/EU;

5. agenciji ne sporoča informacij o tveganju koncentra-
cije ali zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije, kar 
pomeni kršitev točke e prvega odstavka 54. člena Uredbe 
2019/2033/EU;

6. se ne glede na določbe 38. in 39. člena Uredbe 
2019/2033/EU izpostavi tveganju koncentracije, ki presega 
omejitve iz 37. člena Uredbe 2019/2033/EU;
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7. ne glede na določbo 44. člena Uredbe 2019/2033/EU 
večkrat ali nenehno ne razpolaga z likvidnimi sredstvi, kar po-
meni kršitev 43. člena Uredbe 2019/2033/EU;

8. ne razkrije informacij ali zagotavlja nepopolne ali ne-
pravilne informacije, kar pomeni kršitev določb 6. dela Uredbe 
2019/2033/EU;

9. izvede plačila imetnikom instrumentov, vključenih v 
kapital borznoposredniške družbe, kadar so taka plačila imetni-
kom instrumentov, vključenih v kapital, prepovedana na podlagi 
28., 52. ali 63. člena Uredbe 575/2013/EU.

(2) Borznoposredniška družba, ki se po ZGD-1 šteje za 
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka 
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode 
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi 
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se borznoposredniška družba kaznuje z globo 
v višini do:

1. 10 % skupnega letnega prometa, vključno z bruto do-
hodkom borznoposredniške družbe v predhodnem poslovnem 
letu v obliki prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihod-
kov iz delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim 
ali stalnim donosom ter prejetih provizij ali opravnin glede na 
zadnje razpoložljive letne računovodske izkaze, ki jih je odobril 
pristojni organ borznoposredniške družbe, oziroma skupnega 
letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje 
razpoložljive konsolidirane bilance, ki jo je odobril pristojni 
organ matične družbe, če borznoposredniška družba pripravi 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1; ali

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

(4) Kadar je borznoposredniška družba iz 1. točke prej-
šnjega odstavka odvisno podjetje, je ta bruto dohodek, določen 
na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov končnega 
obvladujočega podjetja v predhodnem poslovnem letu.

(5) Član upravljalnega organa borznoposredniške družbe 
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 
od 2.500 do 10.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega od-
stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zara-
di storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristo-
ljubnosti, se član upravljalnega organa kaznuje z globo do 
5.000.000 eurov.

(7) Odgovorna oseba borznoposredniške družbe, ki ni 
član upravljalnega organa, se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo od 800 do 10.000 eurov. Če je na-
rava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda 
zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene 
protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega nakle-
pa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna 
oseba borznoposredniške družbe kaznuje z globo od 2.500 do 
30.000 eurov.

75. člen
(globa za kršitev investicijskega holdinga, mešanega 

finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga)
(1) Z globo od 12.500 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje investicijski holding, mešani finančni holding ali mešani 
poslovni holding, ki:

1. agenciji ne predloži zahtevane dokumentacije, zah-
tevane na podlagi 1. točke drugega odstavka 20. člena tega 
zakona;

2. pooblaščeni osebi agencije ne omogoči pregleda ali 
ovira izvajanje njegovih nalog in pooblastil tako, kot je določeno 
v 20. členu tega zakona;

3. nima vzpostavljenih ureditev notranjega upravljanja, kot 
je določeno v 28. členu tega zakona;

4. omogoči eni ali več osebam, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 
40. člena ZBan-3, da postanejo ali ostanejo člani upravljalnega 
organa.

(2) Investicijski holding, mešani finančni holding ali meša-
ni poslovni holding, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka 
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode 
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena kori-
stoljubnosti, se investicijski holding, mešani finančni holding ali 
mešani poslovni holding kaznuje z globo v višini do:

1. 10 % skupnega letnega prometa, vključno z bruto 
dohodkom investicijskega holdinga, mešanega finančnega 
holdinga ali mešanega poslovnega holdinga v predhodnem 
poslovnem letu v obliki prihodkov iz obresti in podobnih prihod-
kov, prihodkov iz delnic in drugih vrednostnih papirjev s spre-
menljivim ali stalnim donosom ter prejetih provizij ali opravnin 
glede na zadnje razpoložljive letne računovodske izkaze, ki jih 
je odobril pristojni organ investicijskega holdinga, mešanega 
finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, ozi-
roma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, 
ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane bilance, ki jo je 
odobril pristojni organ matične družbe, če investicijski holding, 
mešani finančni holding ali mešani poslovni holding pripravi 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1; ali

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

(4) Kadar je investicijski holding, mešani finančni holding 
ali mešani poslovni holding iz 1. točke prejšnjega odstavka 
odvisno podjetje, je ta bruto dohodek bruto dohodek, določen 
na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov končnega 
obvladujočega podjetja v predhodnem poslovnem letu.

(5) Član upravljalnega organa investicijskega holdinga, 
mešanega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega hol-
dinga se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z 
globo od 2.500 do 10.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega od-
stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zara-
di storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristo-
ljubnosti, se član upravljalnega organa kaznuje z globo do 
5.000.000 eurov.

(7) Odgovorna oseba investicijskega holdinga, mešanega 
finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, ki ni 
član upravljalnega organa, se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo od 800 do 10.000 eurov. Če je na-
rava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda 
zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene 
protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega na-
klepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgo-
vorna oseba investicijskega holdinga, mešanega finančnega 
holdinga ali mešanega poslovnega holdinga kaznuje z globo 
od 2.500 do 30.000 eurov.

76. člen
(globa za kršitev revizijske družbe  

in pooblaščenega revizorja)
(1) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek 

kaznuje revizijska družba, če agenciji ne poroča o dejstvih ali 
odločitvah iz 18. člena tega zakona.

(2) Pooblaščeni revizor se za prekršek iz prejšnjega od-
stavka kaznuje z globo od 200 do 5.000 eurov.

77. člen
(kršitve drugih oseb)

(1) Z globo od 5.000 do 25.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka 



Uradni list Republike Slovenije Št. 123 / 27. 7. 2021 / Stran 7663 

20. člena tega zakona in pravna oseba iz pete alineje 1. točke 
prvega odstavka 20. člena tega zakona glede prevzetih funkcij 
ali dejavnosti, če:

1. agenciji ne predloži dokumentacije, zahtevane na pod-
lagi 1. točke drugega odstavka 20. člena tega zakona;

2. pooblaščeni osebi agencije ne omogoči pregleda ali 
ovira izvajanje njegovih nalog in pooblastil, kot določa 20. člen 
tega zakona.

(2) Pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka, in ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo 
od 10.000 do 250.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka 
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode 
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi 
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se oseba kaznuje z globo v višini do:

1. 10 % skupnega letnega prometa, vključno z bruto do-
hodkom te osebe v predhodnem poslovnem letu v obliki prihod-
kov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic in dru-
gih vrednostnih papirjev s spremenljivim ali stalnim donosom 
ter prejetih provizij ali opravnin glede na zadnje razpoložljive 
letne računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ te 
osebe, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste 
prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane bilance, 
ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če ta oseba pri-
pravi konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, ali

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

(4) Član upravljalnega organa osebe, ki ni oseba iz 74. do 
76. člena tega zakona, se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje z globo od 500 do 5.000 eurov.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega od-
stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zara-
di storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristo-
ljubnosti, se član upravljalnega organa kaznuje z globo do 
1.000.000 eurov.

(6) Odgovorna oseba kršitelja iz prvega odstavka tega 
člena, ki ni član upravljalnega organa, se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo od 500 do 5.000 eurov. 
Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno 
huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine prido-
bljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega 
naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgo-
vorna oseba kršitelja iz prvega odstavka tega člena kaznuje z 
globo od 2.500 do 30.000 eurov.

78. člen
(prekrškovni organ)

Prekrškovni organ, ki vodi postopke in odloča o prekrških 
iz tega zakona, je agencija.

79. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

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.

7. poglavje  
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

80. člen
(sprememba Zakona o bančništvu)

V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v na-
daljnjem besedilu: ZBan-3) se v 14. členu v petem odstavku 
za besedilom »v skladu z Uredbo 575/2013/EU« doda besedilo 

»in Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicij-
ska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) 
št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/2033/EU)«.

81. člen
(dopolnitev Zakona o bančništvu)

Za 121. členom ZBan-3 se doda novi 121.a člen, ki se 
glasi:

»113.a člen
(posebne zahteve za izdajo dovoljenja kreditnim institucijam 

iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 575/2013/EU)
(1) Družbe iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 575/2013/EU, 

ki so že pridobile dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev 
in poslov na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, 
vložijo vlogo za izdajo dovoljenja v skladu s 113. členom tega 
zakona najpozneje na dan, ko se zgodi kaj od naslednjega:

a) povprečna mesečna bilančna vsota, izračunana v ob-
dobju 12 zaporednih mesecev, je enaka ali preseže 30 milijard 
eurov ali

b) povprečna mesečna bilančna vsota, izračunana v ob-
dobju 12 zaporednih mesecev, je nižja od 30 milijard eurov, 
družba pa je del skupine, v kateri je skupna vrednost konso-
lidiranih sredstev vseh družb v skupini, ki imajo posamezno 
bilančno vsoto nižjo od 30 milijard eurov in opravljajo katero koli 
dejavnost iz 3. in 6. točke prvega odstavka 11. člena zakona, ki 
ureja trg finančnih instrumentov, enaka ali presega 30 milijard 
eurov, oboje izračunano kot povprečje v obdobju 12 zaporednih 
mesecev.

(2) Družbe iz prejšnjega odstavka lahko še naprej opra-
vljajo dejavnosti iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 575/2013/EU, 
dokler ne pridobijo dovoljenja iz prejšnjega odstavka.

(3) Kadar Banka Slovenije po prejemu informacij ugotovi, 
da se družbi izda dovoljenje kot kreditna institucija v skladu s 
97. členom tega zakona, uradno obvesti družbo in agencijo ter 
od dneva tega uradnega obvestila prevzame postopek izdaje 
dovoljenja.

(4) Banka Slovenije v primeru ponovne izdaje dovoljenja 
zagotovi, da je postopek čim bolj racionaliziran in da se upo-
števajo informacije iz veljavnih dovoljenj.«.

82. člen
(dopolnitev Zakona o bančništvu)

V 293. členu ZBan-3 se v drugem odstavku na koncu 
7. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 8. točka, 
ki se glasi:

»8. Kreditna institucija uporablja dovoljenje izključ-
no za opravljanje dejavnosti iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 
575/2013/EU, njena povprečna bilančna vsota pa je pet zapo-
rednih let manjša od pragov iz navedenega člena.«.

83. člen
(dopolnitev Zakona o bančništvu)

V 339. členu ZBan-3 se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Za informacije, pridobljene v okviru nadzora na kon-
solidirani podlagi, zlasti za vsako izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi, veljajo zahteve glede varovanja poklicne 
skrivnosti, ki so vsaj enakovredne tistim iz 14. člena tega za-
kona, in v skladu s predpisi, ki urejajo bonitetni nadzor investi-
cijskih podjetij.«.

84. člen
(dopolnitev Zakona o bančništvu)

V 345. členu ZBan-3 se v četrtem odstavku za besedilom 
»predstavlja kot banka« doda besedilo »ali opravlja eno od de-
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javnosti iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 575/2013/EU in dosega 
prag iz navedenega člena«.

85. člen
(uskladitev subjektov)

(1) Subjekti, ki so ob uveljavitvi tega zakona v skladu 
z ZTFI-1 upravičeni opravljati investicijske storitve in posle, 
uskladijo svoje poslovanje z določbami tega zakona v treh 
mesecih od njegove uveljavitve.

(2) Ne glede na prvi odstavek 121.a člena ZBan-3, družbe 
iz točke 1.b člena 4(1) Uredbe 575/2013/EU, ki so 24. de-
cembra 2019 opravljale dejavnosti kot investicijska podjetja z 
dovoljenjem na podlagi ZTFI-1, vložijo vlogo za dovoljenje v 
skladu s 113. členom ZBan-3 v roku enega meseca po uvelja-
vitvi tega zakona.

86. člen
(izdaja predpisov)

Agencija predpise, potrebne za izvajanje tega zakona in 
Uredbe 2019/2033/EU, izda v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona. Predpisi agencije iz 88. člena tega zakona se 
uporabljajo do uveljavitve novih predpisov, izdanih na podlagi 
tega zakona.

87. člen
(vzpostavitev sistema spremljanja prijav o kršitvah določb 

tega zakona ali Uredbe 2019/2033/EU)
(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav iz 23. čle-

na tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Borznoposredniška družba vzpostavi sistem internega 

obveščanja iz 24. člena tega zakona v treh mesecih od uvelja-
vitve tega zakona, če takega sistema nima že vzpostavljenega 
v okviru neodvisnega organiziranega delovanja zaposlenih v 
skladu z drugim odstavkom 24. člena tega zakona.

88. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in dru-

gih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, 
št. 42/19),

2. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredni-
ške družbe (Uradni list RS, št. 42/19),

3. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borzno-
posredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposre-
dniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega 
podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 42/19),

4. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustano-
vitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni 
list RS, št. 85/16),

5. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list 
RS, št. 42/19),

6. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s 
skupino (Uradni list RS, št. 42/19),

7. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin 
borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19),

8. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne 
likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, 
št. 42/19),

9. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala 
za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19),

10. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih 
borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19),

11. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega 
revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o 
izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških 
družbah (Uradni list RS, št. 42/19),

12. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 
575/2013/EU (Uradni list RS, št. 42/19),

13. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposre-
dniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19) in

14. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključi-
tev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposre-
dniških družb (Uradni list RS, št. 42/19).

89. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 450-02/21-21/11
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 2014-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

2626. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 
(ZHKO-2)

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 hipotekarni in komunalni 

obveznici (ZHKO-2)

Razglašam Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 
(ZHKO-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 13. julija 2021.

Št. 003-02-3/2021-142
Ljubljana, dne 21. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O HIPOTEKARNI IN KOMUNALNI OBVEZNICI 

(ZHKO-2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Vsebina zakona

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon ureja:
– pogoje za pridobitev dovoljenja za izdajo hipotekarne 

obveznice in izdajo komunalne obveznice;
– strukturne lastnosti hipotekarne obveznice in komunal-

ne obveznice;
– nadzor nad hipotekarnimi obveznicami in komunalnimi 

obveznicami ter
– zahteve glede razkritja podatkov in informacij v zvezi s 

hipotekarnimi obveznicami in komunalnimi obveznicami.
(2) Ta zakon se uporablja za hipotekarne obveznice in 

komunalne obveznice, ki jih izdajo kreditne institucije s sede-
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žem v Republiki Sloveniji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja 
bančništvo.

2. člen
(prenos direktive)

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic 
in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 
2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, 
str. 29).

1.2 Opredelitev kratic in oznak

3. člen
(uporabljeni izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »stanovanjske nepremičnine« so zemljišča s stavba-

mi, ki se v skladu s klasifikacijo vrst objektov CC-SI štejejo za 
stanovanjske stavbe, deli stavb v etažni lastnini, skupaj s pripa-
dajočimi prostori (klet, garaža), ki so namenjeni za bivanje, ter 
zemljišča, namenjena za gradnjo stanovanjskih stavb;

2. »poslovne nepremičnine« so vsi drugi objekti in deli 
objektov v etažni lastnini, ki se ne štejejo za stanovanjske 
nepremičnine, ter drugi objekti in zemljišča, namenjena gradnji 
objektov, ki niso stanovanjske nepremičnine;

3. »hipoteka« je hipoteka ali maksimalna hipoteka, ki daje 
upniku pravico do poplačila iz vrednosti nepremičnine pred 
drugimi upniki. Kot hipoteka se za namen tega zakona šteje 
tudi pravica upnika, ki je ustanovljena na nepremičnini v drugi 
državi članici Evropske unije oziroma v drugi državi podpisnici 
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in v skladu 
s predpisi te države zagotavlja upniku pravico do poplačila iz 
vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki ter je primerljiva z 
upravičenji na podlagi hipoteke na nepremičnine v Republiki 
Sloveniji;

4. »nepremičnina« je stanovanjska nepremičnina in po-
slovna nepremičnina;

5. »javni nadzor nad kritimi obveznicami« je nadzor nad 
programi kritih obveznic, s katerim se zagotavljata izpolnjeva-
nje zahtev iz tega zakona, ki veljajo za izdajanje kritih obveznic, 
in izvrševanje teh zahtev;

6. »krita obveznica« je obveznica, ki jo izda kreditna in-
stitucija v skladu s tem zakonom v obliki hipotekarne ali v obliki 
komunalne obveznice in je zavarovana s kritnimi sredstvi, v 
zvezi s katerimi lahko vlagatelji v krite obveznice neposredno 
uveljavljajo pravice kot prednostni upniki;

7. »kritno premoženje« je jasno določen nabor sredstev, s 
katerimi so zavarovane plačilne obveznosti, povezane s kritimi 
obveznicami, in ki je ločen od drugih sredstev, ki jih poseduje 
kreditna institucija, ki izda krite obveznice;

8. »kritna sredstva« so sredstva, vključena v kritno pre-
moženje;

9. »ločevanje« so aktivnosti, ki jih izvede kreditna insti-
tucija, ki izda krite obveznice, s katerimi izbere kritna sredstva 
in zagotovi, da upniki, ki niso vlagatelji v krite obveznice, ali 
nasprotne stranke pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, 
ne morejo zakonito dostopati do njih;

10. »nadomestna kritna sredstva« so kritna sredstva, ki 
sestavljajo nadomestno kritno premoženje in ki prispevajo k 
zahtevam glede kritja in niso primarna kritna sredstva;

11. »neto likvidnostni odliv« so vsa izplačila z zapadlostjo 
na en dan, vključno s plačili glavnice in obresti ter plačili na 
podlagi pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v okviru 
programa kritih obveznic, potem ko se odštejejo vsa vplačila z 
zapadlostjo na isti dan, iz naslova terjatev, povezanih s kritnimi 
sredstvi;

12. »posebni upravitelj kritnega premoženja« je oseba, 
imenovana za upravljanje programa kritih obveznic v primeru 
reševanja ali postopka prisilnega prenehanja kreditne institu-

cije, ki izda krite obveznice v okviru navedenega programa, ali 
kadar je bilo za to kreditno institucijo v skladu z zakonom, ki 
ureja reševanje in prisilno prenehanje bank, ugotovljeno, da 
propada ali bo verjetno propadla, ali, v izjemnih okoliščinah, 
kadar ustrezni pristojni organ ugotovi, da je pravilno delovanje 
te kreditne institucije resno ogroženo v skladu z določbami 
zakona, ki ureja bančništvo, in ki predpisuje ukrepe zgodnjega 
posredovanja;

13. »presežno zavarovanje« je celotno zakonsko, pogod-
beno ali prostovoljno zavarovanje, ki presega zahtevo glede 
kritja iz tega zakona;

14. »primarna kritna sredstva« so prevladujoča kritna 
sredstva, ki določajo naravo kritnega premoženja;

15. »program hipotekarnih obveznic« je strukturna zna-
čilnost izdaje hipotekarnih obveznic, določena na podlagi tega 
zakona in pogodbenih pogojev, v skladu z dovoljenjem, izdanim 
kreditni instituciji, ki izda hipotekarne obveznice;

16. »program komunalnih obveznic« je strukturna zna-
čilnost izdaje komunalnih obveznic, določena na podlagi tega 
zakona in pogodbenih pogojev, v skladu z dovoljenjem, izdanim 
kreditni instituciji, ki izda komunalne obveznice;

17. »samodejna pospešitev« je položaj, v katerem krita 
obveznica, v primeru reševanja ali postopka prisilnega prene-
hanja kreditne institucije, v skladu z zakonom, ki ureja reše-
vanje in prisilno prenehanje bank, samodejno takoj zapade v 
plačilo in imajo vlagatelji v to krito obveznico izvršljivo terjatev 
za poplačilo v času pred prvotnim datumom zapadlosti;

18. »sredstva zavarovanja« so stvarna sredstva in sred-
stva v obliki izpostavljenosti, s katerimi so zavarovana kritna 
sredstva;

19. »struktura zapadlosti, ki jo je mogoče podaljšati« je 
mehanizem, ki omogoča možnost podaljšanja načrtovane za-
padlosti kritih obveznic za vnaprej določeno obdobje, pri čemer 
ima zakonsko pravico podaljšanja le posebni upravitelj kritnega 
premoženja, pod pogojem, da oceni dejavnike, določene v 
petem odstavku 46. člena tega zakona;

20. izraza »izvedeni finančni instrument« in »Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: 
ESMA)« se uporabljata, kot sta določena v zakonu, ki ureja trg 
finančnih instrumentov;

21. izraza »reševanje« in »prisilno prenehanje« se upora-
bljata, kot sta določena v zakonu, ki ureja reševanje in prisilno 
prenehanje bank;

22. izrazi »kreditna institucija«, »tržna vrednost«, »hi-
potekarna kreditna vrednost«, »skupina povezanih strank« in 
»skupina« se uporabljajo, kot so določeni v prvem odstavku 
4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič po-
pravljene s Popravkom (UL L št. 404 z dne 3. 12. 2020, str. 67), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU).

4. člen
(zaščita imena)

(1) Oznaka »evropska krita obveznica« in njen uradni 
prevod v vse uradne jezike Evropske unije se uporabljata samo 
za programe hipotekarnih obveznic in programe komunalnih 
obveznic, ki izpolnjujejo zahteve iz tega zakona.

(2) Oznaka »evropska krita obveznica (premijska)« in 
njen uradni prevod v vse uradne jezike Evropske unije se upo-
rabljata samo za programe hipotekarnih obveznic in programe 
komunalnih obveznic, ki izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in 
zahteve iz 129. člena Uredbe 575/2013/EU.

(3) Besedna zveza »hipotekarna obveznica« ali »ko-
munalna obveznica« in izpeljanke iz teh besed ali drugih 
označb, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da gre za 
hipotekarno obveznico ali komunalno obveznico, se ne smejo 
uporabljati za noben drug vrednostni papir oziroma finančni 
instrument.
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1.3 Uporaba določb drugih zakonov

5. člen
(uporaba določb drugih zakonov)

(1) Za hipotekarne obveznice in komunalne obveznice se 
uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, če s tem 
zakonom ni določeno drugače.

(2) Za postopke odločanja v posamičnih zadevah in iz-
vajanje nadzora Banke Slovenije po tem zakonu se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

(3) Za hipotekarne kredite, odobrene potrošnikom, se 
uporablja zakon, ki ureja potrošniške kredite, če s tem zakonom 
ni določeno drugače.

II. IZDAJA HIPOTEKARNIH OBVEZNIC  
IN KOMUNALNIH OBVEZNIC

6. člen
(dovoljenje za program hipotekarnih obveznic in program 

komunalnih obveznic)
(1) Hipotekarne obveznice oziroma komunalne obveznice 

lahko izda samo kreditna institucija, ki je pridobila dovoljenje 
Banke Slovenije za program hipotekarnih obveznic oziroma 
program komunalnih obveznic v skladu s tem zakonom (v 
nadaljnjem besedilu: izdajatelj).

(2) Izdajatelj pridobi dovoljenje Banke Slovenije ločeno 
za vsak program hipotekarnih oziroma program komunalnih 
obveznic. Izdajatelj lahko izvaja več kot en program hipote-
karnih obveznic in več kot en program komunalnih obveznic. 
Program hipotekarnih obveznic oziroma program komunalnih 
obveznic lahko vključuje več izdaj hipotekarnih oziroma komu-
nalnih obveznic.

(3) Dovoljenje za program hipotekarnih obveznic oziro-
ma dovoljenje za program komunalnih obveznic izda Banka 
Slovenije po pridobitvi predhodnega mnenja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev.

7. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajo programa 
hipotekarnih obveznic oziroma za izdajo programa 

komunalnih obveznic)
(1) Izdajatelj pridobi dovoljenje Banke Slovenije za pro-

gram hipotekarnih obveznic oziroma za program komunalnih 
obveznic, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. razpolaga z ustreznim programom poslovanja, ki do-
loča izdajanje hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic;

2. vzpostavljene ima ustrezne politike, postopke in meto-
dologije za odobritev, spremembo, obnovitev in refinanciranje 
kreditov, vključenih v kritno premoženje, katerih cilj je zaščita 
vlagateljev;

3. kvalitativno in številčno razpolaga z ustreznimi kadri 
na vodstveni in operativni ravni, ki opravljajo posle v zvezi 
z izdajanjem hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic 
in upravljanjem programa hipotekarnih obveznic in programa 
komunalnih obveznic ter imajo ustrezne kvalifikacije in zna-
nje v zvezi z izdajanjem hipotekarnih obveznic in komunalnih 
obveznic ter upravljanjem programa hipotekarnih obveznic in 
programa komunalnih obveznic;

4. izdelana ima pravila vodenja kritnega registra ter ime-
novanega skrbnika kritnega premoženja za vodenje kritnega 
registra in njegovo spremljanje v skladu s tem zakonom;

5. skrbnik kritnega premoženja je Banki Slovenije pre-
dložil pisno izjavo iz četrtega odstavka 34. člena tega zakona;

6. zagotavlja poslovanje v zvezi z dajanjem hipotekarnih 
kreditov in kreditov z obveznostjo osebe javnega prava ter izda-
janjem hipotekarnih in komunalnih obveznic ločeno od preosta-
lega poslovanja izdajatelja v skladu s 27. členom tega zakona;

7. izdelana ima pravila glede metodologije in postopka 
vrednotenja nepremičnin, v skladu z določbami 18. člena tega 

zakona, ter ima v delovnem razmerju za nedoločen čas in poln 
delovni čas vsaj enega cenilca iz četrtega odstavka 18. člena 
tega zakona, ali ima z njim sklenjeno podjemno pogodbo;

8. nameravana izdaja v okviru programa hipotekarnih 
obveznic ali programa komunalnih obveznic je pokrita z ustre-
znim kritnim premoženjem v skladu z določbami tega zakona.

(2) Banka Slovenije po pridobitvi predhodnega mnenja 
Agencije za trg vrednostnih papirjev s podzakonskim aktom 
predpiše merila za izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega 
člena in dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev, ki jo mora 
izdajatelj predložiti Banki Slovenije.

(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za program hipotekarnih 
obveznic ali program komunalnih obveznic je treba priložiti do-
kazila o izpolnjevanju pogojev, določenih v tem členu. Izdajatelj 
vloži zahtevo za izdajo dovoljenja pri Banki Slovenije.

8. člen
(zavrnitev zahteve za pridobitev dovoljenja)

Banka Slovenije zavrne zahtevo za pridobitev dovoljenja 
za program hipotekarnih obveznic ali program komunalnih ob-
veznic, če izdajatelj ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena.

9. člen
(prenehanje dovoljenja)

(1) Dovoljenje za program hipotekarnih obveznic ali pro-
gram komunalnih obveznic preneha, če:

1. izdajatelj ne izda hipotekarnih obveznic ali komunalnih 
obveznic v dveh letih od pridobitve dovoljenja;

2. skupščina izdajatelja sprejme sklep o prenehanju po-
slovanja izdajatelja in začetku likvidacijskega postopka;

3. je izdajatelju odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih 
storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.

(2) Banka Slovenije o prenehanju dovoljenja izda ugoto-
vitveno odločbo.

10. člen
(odvzem dovoljenja)

(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje iz 6. člena tega 
zakona, če izdajatelj:

1. ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena tega zakona;
2. potem ko je skrbniku kritnega premoženja dovoljenje 

prenehalo ali mu bilo odvzeto, v 30 dneh ne imenuje novega 
skrbnika kritnega premoženja.

(2) Pred odvzemom dovoljenja iz 6. člena tega zakona 
Banka Slovenije pridobi mnenje Agencije za trg vrednostnih 
papirjev.

III. STRUKTURNE ZNAČILNOSTI HIPOTEKARNIH 
OBVEZNIC IN KOMUNALNIH OBVEZNIC

3.1 Splošne določbe

11. člen
(dvojno zavarovanje)

(1) Vlagatelji v hipotekarne obveznice in komunalne ob-
veznice ter nasprotne stranke pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih iz 24. člena tega zakona imajo pravico do:

– terjatve do izdajatelja iz naslova hipotekarne obveznice 
in komunalne obveznice;

– prednostne pravice za poplačilo glavnice in vseh nate-
čenih in prihodnjih obresti iz kritnih sredstev v primeru likvida-
cije, reševanja ali prisilnega prenehanja izdajatelja;

– terjatve do premoženja izdajatelja v primeru postopka 
likvidacije, reševanja ali prisilnega prenehanja izdajatelja, če 
prednostne pravice za poplačilo glavnice in vseh natečenih 
in prihodnjih obresti iz kritnih sredstev iz prejšnje alineje ni 
mogoče v celoti poravnati iz kritnih sredstev, in sicer je terjatev 
po vrstnem redu poplačila enakovredna terjatvam navadnih ne-
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zavarovanih upnikov izdajatelja, določenih v skladu z zakonom, 
ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank.

(2) Terjatve iz prejšnjega odstavka so omejene na polne 
plačilne obveznosti, povezane s hipotekarnimi obveznicami in 
komunalnimi obveznicami.

12. člen
(izvzetost iz postopka reševanja in postopka prisilnega 

prenehanja izdajatelja)
(1) V primeru reševanja in postopka prisilnega prenehanja 

izdajatelja za plačilne obveznosti, povezane s hipotekarnimi 
obveznicami in komunalnimi obveznicami, ne velja samodejna 
pospešitev, kot je določena v 17. točki 3. člena tega zakona.

(2) Kritno premoženje hipotekarnih obveznic in komunal-
nih obveznic je zaščiteno pred terjatvami tretjih oseb in ni del 
premoženje izdajatelja v postopku reševanja in prisilnega pre-
nehanja izdajatelja, dokler ni izpolnjena prednostna pravica do 
poplačila terjatev iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona.

13. člen
(izločitev kritnega premoženja)

(1) Ob odvzemu ali prenehanju dovoljenja izdajatelju za 
program hipotekarnih obveznic ali program komunalnih ob-
veznic se kritno premoženje in obveznosti, ki izhajajo iz hi-
potekarnih obveznic oziroma komunalnih obveznic, izločijo iz 
premoženja in obveznosti izdajatelja, hkrati pa Banka Slovenije 
imenuje posebnega upravitelja kritnega premoženja.

(2) Za kritno premoženje in obveznosti, ki izhajajo iz hipo-
tekarnih obveznic oziroma komunalnih obveznic, in za poseb-
nega upravitelja kritnega premoženja iz prejšnjega odstavka, 
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

14. člen
(predčasno unovčenje hipotekarnih in komunalnih obveznic)

Vlagatelji v hipotekarne obveznice in vlagatelji v komunal-
ne obveznice nimajo pravice zahtevati predčasnega unovčenja 
hipotekarnih in komunalnih obveznic.

3.2 Kritno premoženje in zahtevano kritje

3.2.1 Kritno premoženje

15. člen
(primerno kritno premoženje hipotekarnih obveznic  

in komunalnih obveznic)
(1) Primerna kritna sredstva, vključena v kritno premože-

nje, so vpisana v kritni register in so prednostno namenjena za 
poplačilo obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih obveznic, 
komunalnih obveznic in pogodb o izvedenih finančnih instru-
mentih, ki jih izdajatelj sklene v zvezi s kritnim premoženjem iz 
24. člena tega zakona.

(2) Kritno premoženje hipotekarnih obveznic so terjatve iz 
naslova hipotekarnih kreditov, sredstva nadomestnega kritnega 
premoženja, določena s tem zakonom, pogodbe o izvedenih 
finančnih instrumentih, ki jih izdajatelj sklene v zvezi s kritnim 
premoženjem, in sredstva, namenjena za izpolnjevanje zahte-
ve glede likvidnostne rezerve kritnega premoženja.

(3) Kritno premoženje komunalnih obveznic so terjatve iz 
naslova kreditov z obveznostjo osebe javnega prava, sredstva 
nadomestnega kritnega premoženja, določena s tem zakonom, 
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih izdajatelj 
sklene v zvezi s kritnim premoženjem, in sredstva, namenjena 
za izpolnjevanje zahteve glede likvidnostne rezerve kritnega 
premoženja.

(4) Kritno premoženje je bremen prosto in se ne uporablja 
ali zastavlja za drug namen.

(5) Izdajatelj dokumentira kritna sredstva iz 16., 19. in 
20. člena tega zakona v skladu z zahtevami iz IV. poglavja tega 

zakona. Politike kreditiranja izdajatelja so v skladu z določbami 
16. do 19. člena tega zakona.

16. člen
(primarno kritno premoženje hipotekarnih obveznic)
(1) Za primarno kritno premoženje oziroma primarna kri-

tna sredstva izdanih hipotekarnih obveznic se lahko upoštevajo 
le terjatve iz naslova hipotekarnih kreditov, ki so v skladu s toč-
kama d in f prvega odstavka 129. člena Uredbe 575/2013/EU 
ter izpolnjujejo zahteve iz 129. člena Uredbe 575/2013/EU in 
določbe tega zakona.

(2) Hipotekarni kredit po tem zakonu je kredit, dan v skla-
du s tem zakonom in zavarovan s hipoteko na stanovanjskih 
in poslovnih nepremičninah v državah članicah Evropske unije 
oziroma v državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem go-
spodarskem prostoru.

(3) Določbe tega zakona, ki urejajo hipotekarni kredit, 
veljajo le za hipotekarne kredite, iz katerih izhajajo terjatve, ki 
pomenijo kritno premoženje za namene tega zakona.

(4) Višina terjatev iz naslova hipotekarnega kredita, ki se 
lahko upošteva za primarno kritno premoženje hipotekarne 
obveznice, ne sme preseči:

– pri hipotekarnem kreditu, zavarovanem s stanovanjsko 
nepremičnino, 80 % hipotekarne kreditne vrednosti oziroma 
tržne vrednosti obremenjene nepremičnine;

– pri hipotekarnem kreditu, zavarovanem s poslovno ne-
premičnino, 60 % hipotekarne kreditne vrednosti oziroma tržne 
vrednosti obremenjene nepremičnine.

(5) Če višina terjatev iz naslova posameznega hipotekar-
nega kredita presega omejitev iz prejšnjega odstavka, se za 
kritno premoženje za ves čas do zapadlosti kredita upošteva 
samo sorazmerni del kredita.

(6) Za primerna kritna sredstva za hipotekarne obveznice 
se lahko upoštevajo le terjatve iz naslova hipotekarnih kreditov, 
pri katerih je hipoteka vpisana v zemljiško knjigo z najboljšim 
vrstnim redom zavarovanja na nepremičnini ali s slabšim vr-
stnim redom ob pogoju, da so v kritno premoženje vključene 
tudi vse terjatve z boljšim vrstnim redom zavarovanja na tej 
nepremičnini.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se za primerna kri-
tna sredstva za hipotekarne obveznice lahko upoštevajo tudi 
terjatve, pri katerih poteka zemljiškoknjižni postopek za vpis 
hipoteke na nepremičnini, vendar največ 12 mesecev od vpi-
sa plombe o začetku zemljiškoknjižnega postopka za vpis 
hipoteke v zemljiški knjigi. Po poteku tega obdobja izdajatelj 
izbriše terjatev iz kritnega registra s pisnim soglasjem skrbnika 
kritnega premoženja.

17. člen
(pogodba o hipotekarnem kreditu)

(1) Pogodba o hipotekarnem kreditu je sklenjena v pisni 
obliki, terjatev iz te pogodbe pa zavarovana s hipoteko na eni 
ali več nepremičninah.

(2) Nepremičnina, na kateri je ustanovljena hipoteka za 
zavarovanje terjatev, ki se upošteva v kritnem premoženju, je 
na dan ustanovitve hipoteke prosta osebnih služnosti in na 
njej ni ustanovljena stavbna pravica, razen če je ista terjatev 
zavarovana tudi s hipoteko na stavbni pravici.

(3) Izdajatelj ima vzpostavljene postopke, s katerimi spre-
mlja, da je nepremičnina, ki je prejeta v zavarovanje, primer-
no škodno zavarovana pri zavarovalnici za ves čas trajanja 
kreditne pogodbe za primere običajnih škodnih dogodkov, ki 
obstajajo glede na lokacijo in vrsto nepremičnine kot pred-
meta zavarovanja, vsaj v višini nadomestitvene vrednosti te 
nepremičnine, pravica do prejema zavarovalnine pa veljavno 
prenesena na kreditodajalca. Terjatev iz naslova škodnega 
zavarovanja je evidentirana in ločena v skladu s 27. členom 
tega zakona.
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18. člen
(pravila glede metodologije in postopka  

vrednotenja nepremičnin)
(1) Za nepremičnino, s katero je zavarovan hipotekarni 

kredit, ki je vključen v kritno premoženje za izdajo hipotekarne 
obveznice, v času vključitve obstaja tekoče vrednotenje, na 
podlagi katerega je vrednost enaka ali manjša od tržne vredno-
sti ali hipotekarne kreditne vrednosti.

(2) Hipotekarno kreditno vrednost nepremičnine v skladu 
s standardi ocenjevanja vrednosti določi cenilec iz četrtega 
odstavka tega člena, s skrbno oceno možnosti za njeno prodajo 
v prihodnosti, ob upoštevanju njenih dolgoročnih trajnostnih 
vidikov, običajnih in lokalnih razmer na trgu ter njene trenutne in 
alternativne primerne uporabe brez upoštevanja špekulativnih 
elementov.

(3) Če hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine ni 
ugotovljena, se namesto nje uporabi tržna vrednost nepre-
mičnine.

(4) Cenilec je oseba, ki je pridobila dovoljenje za opra-
vljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti pri Sloven-
skem inštitutu za revizijo in je neodvisna od postopka odločanja 
o kreditih.

(5) Standardi ocenjevanja vrednosti iz drugega odstavka 
tega člena so veljavni mednarodni in evropski standardi za oce-
njevanje vrednosti, in sicer mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti, ki jih sprejema Odbor za mednarodne standarde 
ocenjevanja vrednosti (angl. International Valuation Standards 
Council – IVSC), evropski standardi ocenjevanja vrednosti, ki 
jih sprejema Evropska skupina združenj cenilcev (angl. The 
European Group of Valuers' Association – TEGOVA), in stan-
dardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Kraljevi inštitut 
pooblaščenih ocenjevalcev (angl. Royal Institute of Chartered 
Surveyors – RICS).

(6) Metodologija ocenjevanja hipotekarne kreditne vre-
dnosti oziroma tržne vrednosti nepremičnine se natančneje 
opredeli v pravilih glede metodologije in postopka vrednotenja 
nepremičnin, ki jih sprejme vsak izdajatelj.

(7) Hipotekarna kreditna vrednost na podlagi pravil vre-
dnotenja nepremičnin oziroma tržna vrednost nepremičnin se 
ugotavlja individualno za vsako nepremičnino posebej.

(8) Vrednost nepremičnine je dokumentirana pregledno 
in jasno ter z datumom cenitve in podpisom cenilca iz četrtega 
odstavka tega člena.

(9) Med trajanjem hipotekarnega kredita izdajatelj redno 
spremlja vrednost zastavljene nepremičnine in izdela lastno 
oceno te vrednosti, in sicer najmanj enkrat na leto za stano-
vanjske in poslovne nepremičnine. Za spremljanje vrednosti in 
določitev nepremičnin, pri katerih je treba opraviti prevrednote-
nje, lahko izdajatelj uporablja tudi statistične metode. Vrednost 
zastavljene nepremičnine najmanj enkrat na tri leta preveri tudi 
cenilec iz četrtega odstavka tega člena.

(10) Če se na podlagi spremljanja vrednosti nepremični-
ne iz prejšnjega odstavka in glede na podatke, ki jih objavlja 
Statistični urad Republike Slovenije oziroma pristojni organ 
oziroma organizacija v državi, v kateri leži nepremičnina, oziro-
ma če v posamezni državi ni takšnega organa ali organizacije, 
drug splošno priznan vir podatkov o tržnih cenah nepremičnin, 
vrednost nepremičnine oziroma splošne tržne cene nepremič-
nin na območju, na katerem leži nepremičnina, v obdobju od 
zadnje cenitve znižajo za več kot 20 %, ali če kreditojemalec 
zamuja s poravnavanjem obveznosti iz naslova hipotekarnih 
kreditov za več kot 90 dni, mora izdajatelj obveznice od cenilca 
iz četrtega odstavka tega člena pridobiti novo oceno hipo-
tekarne kreditne vrednosti nepremičnine v skladu z devetim 
odstavkom tega člena.

19. člen
(primarno kritno premoženje komunalnih obveznic)
(1) Za primarno kritno premoženje oziroma primarna kri-

tna sredstva izdanih komunalnih obveznic se lahko upoštevajo 

le terjatve iz naslova kreditov z obveznostjo osebe javnega 
prava, ki so v skladu s točko a prvega odstavka 129. člena 
Uredbe 575/2013/EU ter izpolnjujejo zahteve 129. člena Ured-
be 575/2013/EU in določbe tega zakona.

(2) Kredit z obveznostjo osebe javnega prava po tem 
zakonu je kredit:

1. dan v skladu s tem zakonom državi ali lokalni skupno-
sti, ali dolžniški vrednostni papir, katerega izdajatelj je država 
ali lokalna skupnost;

2. dan drugi pravni osebi, ali dolžniški vrednostni papir, 
katerega izdajatelj je druga pravna oseba, če za njene obve-
znosti iz naslova takega kredita ali vrednostnega papirja jamči 
država.

(3) Za države iz prejšnjega odstavka se štejejo enote 
centralne ravni držav Republike Slovenije in drugih držav članic 
Evropske unije oziroma podpisnic Sporazuma o Evropskem 
gospodarskem prostoru.

(4) Lokalna skupnost je enota lokalne ali regionalne ravni 
držav iz prejšnjega odstavka.

(5) Jamstvo iz drugega odstavka tega člena je nepreklic-
no in neomejeno ter zagotavlja izplačilo takoj ali najpozneje v 
desetih delovnih dneh po prejemu poziva za plačilo dolžnikove 
obveznosti. Uveljavljanje izpolnitve dolžnikove obveznosti od 
osebe, ki je jamstvo dala, ne sme biti pogojeno s predhodno 
uvedbo sodnih ali drugih postopkov zoper dolžnika.

20. člen
(nadomestno kritno premoženje)

Za nadomestno kritno premoženje oziroma nadomestna 
kritna sredstva se ob upoštevanju zahtev in omejitev glede kre-
ditne kakovosti in višine izpostavljenosti iz prvega in prvega a 
odstavka 129. člena Uredbe 575/2013/EU štejejo naslednja 
sredstva:

– sredstva na računih pri Banki Slovenije;
– naložbe v tržne dolžniške vrednostne papirje, ki jih je 

izdala ali zanje jamči država iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena, njena centralna banka ali Evropska centralna banka. 
Jamstvo izpolnjuje pogoje iz petega odstavka prejšnjega čle-
na;

– naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki jih je izdala 
Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in 
razvoj ali druga multilateralna razvojna banka, ki ustrezajo 
stopnji kreditne kakovosti 1 v skladu s točko b prvega odstavka 
129. člena Uredbe 575/2013/EU, in

– naložbe v dolžniške vrednostne papirje kreditnih institu-
cij, ki ustrezajo stopnji kreditne kakovosti 1 ali 2 v skladu s točko 
c prvega odstavka 129. člena Uredbe 575/2013/EU ob upošte-
vanju omejitev glede višine vseh izpostavljenosti do kreditnih 
institucij iz prvega a odstavka 129. člena Uredbe 575/2013/EU.

21. člen
(omejitve sestave kritnega premoženja)

(1) Nadomestno kritno premoženje lahko sestavlja največ 
20 % celotnega kritnega premoženja.

(2) Delež hipotekarnih kreditov, pri katerih je hipoteka 
ustanovljena na poslovnih nepremičninah, je lahko največ 20 % 
kritnega premoženja.

(3) Delež hipotekarnih kreditov, pri katerih je hipoteka 
ustanovljena na stanovanjskih nepremičninah v gradnji, je lah-
ko največ 5 % kritnega premoženja.

(4) Delež hipotekarnih kreditov posamezni osebi oziroma 
pravnim osebam, ki se štejejo za skupino povezanih strank, je 
lahko največ 20 % kritnega premoženja, vendar izpostavljenost 
kreditne institucije do teh oseb ne sme preseči največje dopu-
stne izpostavljenosti, določene z Uredbo 575/2013/EU.

(5) Delež terjatev, pri katerih zemljiškoknjižni postopek 
vpisa hipoteke na nepremičnini še ni zaključen, v nobenem 
trenutku ne sme presegati 10 % kritnega premoženja.
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22. člen
(nadomeščanje neustreznih hipotekarnih kreditov in kreditov 

z obveznostjo osebe javnega prava)
(1) Skrbnik kritnega premoženja zahteva od izdajatelja, 

da nadomesti kritna sredstva z drugimi primernimi kritnimi 
sredstvi, ki izpolnjujejo zahteve iz tega zakona glede kritnega 
premoženja:

– v 60 dneh od dneva prejema pisne zahteve skrbnika 
kritnega premoženja, če se med trajanjem hipotekarnega kre-
dita vrednost nepremičnine tako zmanjša, da razmerje med 
vrednostjo neodplačanega hipotekarnega kredita in hipotekar-
no kreditno vrednostjo nepremičnine oziroma tržno vrednostjo 
nepremičnine ni več v skladu z določbami 16., 17. in 18. člena 
tega zakona, ali

– v 30 dneh od dneva prejema pisne zahteve skrbnika kri-
tnega premoženja, če kreditojemalec za več kot 90 dni zamuja 
z izpolnitvijo svoje plačilne obveznosti iz kreditne pogodbe in 
neizpolnitev še traja, ali

– v 30 dneh od prejema pisne zahteve skrbnika kritnega 
premoženja, ki mora biti dana takoj po izteku roka za vpis 
hipoteke v zemljiško knjigo iz sedmega odstavka 16. člena 
tega zakona.

(2) Skrbnik kritnega premoženja zahteva od izdajatelja, 
da nadomesti terjatve iz naslova kredita z obveznostjo osebe 
javnega prava s terjatvami iz naslova drugih kreditov z obve-
znostjo osebe javnega prava ali drugim sredstvom, ki izpolnjuje 
zahteve iz tega zakona glede kritnega premoženja, v 30 dneh 
od dneva prejema pisne zahteve skrbnika kritnega premoženja, 
če kreditojemalec za več kot 90 dni zamuja z izpolnitvijo svoje 
plačilne obveznosti iz kreditne pogodbe in neizpolnitev še traja.

23. člen
(predčasno poplačilo hipotekarnega kredita ali kredita  

z obveznostjo osebe javnega prava)
Vpis terjatev iz naslova hipotekarnega kredita ali iz naslo-

va kredita z obveznostjo osebe javnega prava v kritni register 
ne vpliva na pravico kreditojemalca do predčasnega poplačila 
hipotekarnega kredita ali kredita z obveznostjo osebe javnega 
prava.

24. člen
(pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih  

v kritnem premoženju)
(1) Izdajatelj lahko v kritno premoženje vključi pogodbe 

o izvedenih finančnih instrumentih le, kadar so izpolnjeni na-
slednji pogoji:

– pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih se vključijo 
v kritno premoženje izključno za namene varovanja pred tve-
ganji, pri čemer se njihov obseg prilagodi zmanjšanju varova-
nega tveganja in se izključijo iz kritnega premoženja, ko tega 
tveganja ni več;

– pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih so zadostno 
dokumentirane;

– pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih so vpisane 
v kritni register in se v evidencah vodijo ločeno v skladu s 
27. členom tega zakona;

– pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v primeru 
reševanja ali postopka prisilnega prenehanja izdajatelja ni mo-
goče prekiniti;

– pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih izpolnjujejo 
zahteve iz drugega odstavka tega člena.

(2) Banka Slovenije po predhodnem mnenju Agencije za 
trg vrednostnih papirjev s podzakonskim aktom določi merila 
primernosti nasprotnih strank, s katerimi se lahko sklepajo 
posli varovanja, dokumentacijo, ki jo je treba zagotoviti v zvezi 
s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, in druga po-
drobnejša navodila za uporabo teh instrumentov.

25. člen
(izdaja hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic  

znotraj skupine)
(1) Izdajatelj lahko izda hipotekarne obveznice in komu-

nalne obveznice znotraj skupine, pri čemer se hipotekarne 
obveznice in komunalne obveznice izdajatelja, ki je del skupine 
(v nadaljnjem besedilu: notranje izdane hipotekarne obveznice 
in notranje izdane komunalne obveznice) uporabijo kot kritna 
sredstva za zunanjo izdajo hipotekarnih obveznic in za zunanjo 
izdajo komunalnih obveznic drugega izdajatelja, ki sodi v isto 
skupino (v nadaljnjem besedilu: zunanje izdane hipotekarne 
obveznice in zunanje izdane komunalne obveznice).

(2) Izdajatelj mora za uporabo notranje izdanih hipotekar-
nih obveznic in notranje izdanih komunalnih obveznic za zuna-
nje izdane hipotekarne in zunanje izdane komunalne obveznice 
izpolniti najmanj naslednje zahteve:

1. notranje izdane hipotekarne obveznice in notranje izda-
ne komunalne obveznice se prodajo izdajatelju zunanje izdanih 
hipotekarnih obveznic in zunanje izdanih komunalnih obveznic;

2. notranje izdane hipotekarne obveznice in notranje iz-
dane komunalne obveznice se uporabljajo kot kritna sredstva 
v kritnem premoženju za zunanje izdane hipotekarne obve-
znice in zunanje izdane komunalne obveznice ter se vodijo v 
računovodskih izkazih izdajatelja zunanje izdanih hipotekarnih 
obveznic in zunanje izdanih komunalnih obveznic;

3. kritno premoženje za zunanje izdane hipotekarne obve-
znice in zunanje izdane komunalne obveznice vključuje samo 
notranje izdane hipotekarne obveznice in notranje izdane ko-
munalne obveznice, ki jih je izdal en sam izdajatelj v skupini;

4. izdajatelj, ki izda zunanje izdane hipotekarne obveznice 
in zunanje izdane komunalne obveznice, jih ima namen prodati 
vlagateljem zunaj skupine;

5. notranje izdane hipotekarne obveznice in notranje iz-
dane komunalne obveznice ter zunanje izdane hipotekarne 
obveznice in zunanje izdane komunalne obveznice ob izdaji 
dosegajo stopnjo kreditne kakovosti 1 v skladu z 2. poglav-
jem drugega naslova tretjega dela Uredbe 575/2013/EU in so 
zavarovane s primernimi kritnimi sredstvi iz 16. do 20. člena 
tega zakona;

6. v primeru čezmejne izdaje hipotekarnih obveznic in ko-
munalnih obveznic znotraj skupine kritna sredstva za notranje 
izdane hipotekarne obveznice in notranje izdane komunalne 
obveznice izpolnjujejo zahteve glede primernosti kritnih sred-
stev in zahtevanega kritja, ki velja za zunanje izdane hipotekar-
ne obveznice in zunanje izdane komunalne obveznice.

(3) Banka Slovenije lahko dovoli, da so hipotekarne obve-
znice in komunalne obveznice iz 5. točke prejšnjega odstavka, 
ki zaradi znižanja stopnje kreditne kakovosti dosegajo stopnjo 
kreditne kakovosti 2 v skladu z 2. poglavjem drugega naslova 
tretjega dela Uredbe 575/2013/EU, še naprej vključene v izdajo 
hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic znotraj skupine, 
če znižanje stopnje kreditne kakovosti ni posledica kršitev po-
gojev za pridobitev dovoljenja za izdajo programa hipotekarnih 
obveznic ali pogojev za izdajo programa komunalnih obveznic. 
Pred izdajo dovoljenja Banka Slovenije pridobi mnenje Agen-
cije za trg vrednostnih papirjev. O dovoljenju Banka Slovenije 
obvesti Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: EBA).

(4) Za izdajo hipotekarnih obveznic in komunalnih obve-
znic znotraj skupine se ne uporabljajo omejitve glede višine 
izpostavljenosti, kot določa prvi a odstavek 129. člena Uredbe 
575/2013/EU.

26. člen
(skupno financiranje)

(1) Izdajatelj lahko kot primerna kritna sredstva za izdajo 
hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic uporabi odku-
pljena primerna kritna sredstva iz 16. do 19. člena tega zakona 
druge kreditne institucije ali prenesena primerna kritna sredstva 
na podlagi dogovora o finančnem zavarovanju v skladu z zako-
nom, ki ureja finančno zavarovanje.



Stran 7670 / Št. 123 / 27. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije

(2) Terjatve iz naslova hipotekarnih kreditov in iz na-
slova kreditov z obveznostjo osebe javnega prava, ki jih je 
izdajatelj odkupil od druge kreditne institucije ali jih pridobil 
na podlagi dogovora o finančnem zavarovanju, se lahko upo-
števajo kot primerna kritna sredstva za hipotekarne obveznice 
in kot primerna kritna sredstva za komunalne obveznice iz 
16. do 19. člena tega zakona, če izpolnjujejo še naslednja 
dva pogoja:

– druga kreditna institucija je poleg terjatve za kreditne 
pogodbe prenesla na izdajatelja vsa upravičenja iz naslova 
hipotek in drugih zavarovanj, ki so ustanovljena za zavarovanje 
terjatev iz kreditnih pogodb, če ta ne preidejo nanj že po sa-
mem zakonu, ter upravičenja iz sklenjenih zavarovalnih pogodb 
v zvezi s primernimi kritnimi sredstvi, ki so bila prenesena nanj 
v zvezi s kreditno pogodbo;

– druga kreditna institucija je izročila izdajatelju vse do-
kumente in listine, s katerimi lahko uveljavlja upravičenja iz 
kreditne pogodbe in iz naslova zavarovanj terjatev iz kreditnih 
pogodb.

(3) Izdajatelj o odkupu primernih kritnih sredstev druge 
kreditne institucije ali prenosu primernih kritnih sredstev na 
podlagi dogovora o finančnem zavarovanju sklene z drugo 
kreditno institucijo pisno pogodbo.

(4) Druga kreditna institucija se z izdajateljem lahko do-
govori, da še naprej deloma ali v celoti opravlja posle v zvezi z 
izvajanjem kreditne pogodbe.

(5) Pri uporabi odkupljenih ali prenesenih kritnih sredstev 
druge kreditne institucije za primerna kritna sredstva v skladu 
s 16. do 19. členom tega zakona mora izdajatelj preveriti, ali 
so nepremičnine, na katerih je ustanovljena hipoteka, vredno-
tene v skladu s tem zakonom. Če druga kreditna institucija 
ne vrednoti nepremičnin v skladu s tem zakonom, mora tako 
vrednotenje pred odkupom ali prenosom opraviti izdajatelj.

(6) Ne glede na dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, sme druga kreditna 
institucija izdajatelju sporočiti vse podatke o hipotekarnem 
kreditu in kreditu z obveznostjo osebe javnega prava, hipo-
teki, kreditojemalcu in morebitnih drugih strankah pogodbe o 
hipotekarnem kreditu in kreditu z obveznostjo osebe javnega 
prava, ki jih izdajatelj potrebuje za oceno kreditnega tveganja 
v zvezi s temi krediti.

27. člen
(ločevanje kritnih sredstev)

(1) Izdajatelj vodi poslovne knjige, evidence in drugo do-
kumentacijo v povezavi z izdajanjem hipotekarnih obveznic in 
komunalnih obveznic tako, da so poslovne knjige, evidence in 
druga dokumentacija, ki je povezana z dajanjem hipotekarnih 
kreditov in kreditov z obveznostjo osebe javnega prava, skle-
panjem pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, vključenih 
v kritno premoženje, in vsa zavarovanja, prejeta v zvezi s 
pozicijami v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, sred-
stvi, namenjenimi za izpolnjevanje zahteve glede likvidnostne 
rezerve, in kritnimi sredstvi, ki so namenjena za zavarovanje 
izdanih hipotekarnih in komunalnih obveznic, ločene med seboj 
in od poslovnih knjig, dokumentacije in evidenc izdajatelja, ki so 
povezane s preostalim poslovanjem izdajatelja.

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da so vsa kritna sredstva, 
ki sestavljajo kritno premoženje, ločena na pravno zavezujoč 
in izvršljiv način.

(3) Če ima izdajatelj dovoljenje za dva ali več programov 
hipotekarnih obveznic ali komunalnih obveznic oziroma v okviru 
enega programa hipotekarnih obveznic ali enega programa 
komunalnih obveznic izda več izdaj obveznic, je kritno premo-
ženje vsake izdaje hipotekarnih obveznic in vsake izdaje ko-
munalnih obveznic ločeno od kritnega premoženja drugih izdaj 
hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic ter hkrati ločeno 
od preostalega premoženja oziroma sredstev izdajatelja.

(4) Ločevanje kritnih sredstev velja tudi v primeru reševa-
nja ali prisilnega prenehanja izdajatelja.

3.2.2 Zahteve glede kritja in zahteva glede  
likvidnostne rezerve

28. člen
(zahteve glede kritja)

(1) Izdajatelj zagotovi zaščito vlagateljev v hipotekarne 
obveznice in komunalne obveznice tako, da program hipotekar-
nih obveznic in program komunalnih obveznic vedno izpolnjuje 
zahteve glede kritja, določene v tem členu.

(2) Vse obveznosti, ki izhajajo iz posameznega programa 
hipotekarnih obveznic in posameznega programa komunalnih 
obveznic, so krite s terjatvami za plačilo, vezanimi na kritna 
sredstva tega programa hipotekarnih obveznic oziroma pro-
grama komunalnih obveznic.

(3) Obveznosti iz prejšnjega odstavka vključujejo:
1. obveznosti za plačilo zneska glavnice neporavnanih 

obveznosti iz naslova hipotekarnih obveznic ali komunalnih 
obveznic;

2. obveznosti za plačilo morebitnih obresti od neporavna-
nih obveznosti iz naslova hipotekarnih obveznic ali komunalnih 
obveznic;

3. plačilne obveznosti iz naslova pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih, ki so vključeni v kritno premoženje hi-
potekarnih obveznic ali komunalnih obveznic v skladu s 24. čle-
nom tega zakona, in

4. oceno oziroma pavšalni izračun pričakovanih operativ-
nih stroškov v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem programa 
hipotekarnih obveznic oziroma programa komunalnih obveznic.

(4) K izpolnjevanju zahteve glede kritja prispevajo nasle-
dnja kritna sredstva:

1. primarna kritna sredstva;
2. nadomestna kritna sredstva;
3. terjatve iz naslova pogodb o izvedenih finančnih instru-

mentih iz 24. člena tega zakona in
4. sredstva, namenjena za izpolnjevanje zahteve glede 

likvidnostne rezerve iz 29. člena tega zakona.
(5) Nezavarovane terjatve, za katere se šteje, da je 

pri njih prišlo do neplačila v skladu s 178. členom Uredbe 
575/2013/EU, ne izpolnjujejo zahteve glede kritja.

(6) Izračun zahtevanega kritja zagotavlja, da je skupni 
znesek glavnice vseh kritnih sredstev enak ali višji kot skupni 
znesek glavnice neporavnanih obveznosti iz naslova hipotekar-
nih obveznic ali komunalnih obveznic (v nadaljnjem besedilu: 
nominalno načelo).

(7) Ne glede na prejšnji odstavek izdajatelj zagotovi zah-
tevo glede obveznega kritja tudi na podlagi načela sedanje 
vrednosti.

(8) Minimalna raven presežnega zavarovanja pri hipo-
tekarnih obveznicah in komunalnih obveznicah znaša 5 % ob 
upoštevanju nominalnega načela in načela sedanje vrednosti. 
Ne glede na to lahko minimalna raven presežnega zavarovanja 
v primeru vrednotenja kritnih sredstev hipotekarnih obveznic na 
podlagi hipotekarne kreditne vrednosti znaša 2 % ob upošteva-
nju nominalnega načela in načela sedanje vrednosti.

(9) Za sredstva, ki prispevajo k minimalni ravni presežne-
ga zavarovanja, ne veljajo omejitve glede višine izpostavljeno-
sti, kot določa prvi a odstavek 129. člena Uredbe 575/2013/EU.

(10) Izdajatelj usklajuje roke in obrestovanje ter valutno 
izpostavljenost kritnega premoženja z obveznostmi iz naslova 
hipotekarnih obveznic ali komunalnih obveznic in pogodb o 
izvedenih finančnih instrumentih iz 24. člena tega zakona, ki 
jih izdajatelj sklene v zvezi s kritnim premoženjem.

(11) Izračuna vrednosti kritnih sredstev in obveznosti te-
meljita na isti metodologiji.

(12) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena se preverja naj-
manj v enomesečnih presledkih.

(13) Banka Slovenije po predhodnem mnenju Agencije 
za trg vrednostnih papirjev s podzakonskim aktom določi po-
drobnejša navodila za usklajevanje kritja iz tega člena, vključno 
s pravili za vrednotenje pogodb o izvedenih finančnih instru-
mentih.
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29. člen
(zahteva glede likvidnostne rezerve kritnega premoženja)

(1) Izdajatelj zagotovi zaščito vlagateljev v hipotekarne 
obveznice in komunalne obveznice tako, da kritno premoženje 
vedno vključuje likvidnostno rezervo, ki jo sestavljajo likvidna 
sredstva za potrebe kritja neto likvidnostnih odlivov iz programa 
hipotekarnih obveznic ali programa komunalnih obveznic.

(2) Izdajatelj mora v naslednjem 180 dnevnem obdobju 
dnevno za vsak posamezen dan izračunati neto likvidnostni 
odliv.

(3) Likvidnostna rezerva kritnega premoženja krije najviš-
je kumulativne neto likvidnostne odlive za naslednjih 180 dni.

(4) Izdajatelj mora zagotavljati likvidnostno rezervo kri-
tnega premoženja iz prvega odstavka tega člena v obliki na-
slednjih sredstev, ki jih mora v poslovnih knjigah voditi ločeno 
v skladu s 27. členom tega zakona:

– sredstva, ki ustrezajo stopnji 1, 2A ali 2B v skladu z 
veljavno delegirano uredbo, sprejeto v skladu s 460. členom 
Uredbe 575/2013/EU, vrednotena v skladu z navedeno de-
legirano uredbo in ki jih ne izda kreditna institucija, ki sama 
izdaja hipotekarne obveznice in komunalne obveznice, njena 
nadrejena oseba, ki ni subjekt javnega sektorja, ki ni kreditna 
institucija, njena podrejena družba ali druga podrejena družba 
nadrejena osebe ali subjekt s posebnim namenom pri listinje-
nju, s katerim ima izdajatelj tesne povezave;

– kratkoročne izpostavljenosti do kreditnih institucij, ki 
ustrezajo stopnji kreditne kakovosti 1 ali 2, ali kratkoročne vloge 
pri kreditnih institucijah, ki ustrezajo stopnji kreditne kakovosti 
1, 2 ali 3, v skladu s točko c prvega odstavka 129. člena Uredbe 
575/2013/EU.

(5) Nezavarovane terjatve iz izpostavljenosti, za katere se 
šteje, da je pri njih prišlo do neplačila v skladu s 178. členom 
Uredbe 575/2013/EU, ne morejo prispevati k likvidnostni rezer-
vi kritnega premoženja.

(6) Izračun glavnice neporavnanih obveznosti iz naslova 
izdanih hipotekarnih obveznic ali iz naslova izdanih komunal-
nih obveznic s strukturo zapadlosti, ki jo je mogoče podaljšati, 
temelji na končnem datumu zapadlosti v skladu s pogodbenimi 
pogoji teh hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic.

IV. KRITNI REGISTER IN SKRBNIK KRITNEGA 
PREMOŽENJA

30. člen
(obveznost vodenja kritnega registra)

(1) Vsak izdajatelj vodi kritni register hipotekarnih obve-
znic in komunalnih obveznic ter tega opravila ne sme prenesti 
na drugega izvajalca.

(2) V kritnem registru so posamično vpisana vsa kritna 
sredstva in obveznosti izdajatelja, ki izhajajo iz izdanih hipote-
karnih obveznic oziroma komunalnih obveznic, kot so določeni 
v poglavju 3.2 tega zakona.

(3) Iz kritnega registra morata biti ves čas razvidna vre-
dnost kritnega premoženja ter izpolnjevanje zahteve glede 
kritja in zahteve glede likvidnostne rezerve, kot je določeno v 
poglavju 3.2 tega zakona.

(4) Izdajatelj vodi kritni register za vsak program hipo-
tekarnih obveznic ali program komunalnih obveznic ločeno v 
skladu s 27. členom tega zakona.

(5) Na premoženje, vpisano v kritni register, lahko v izvrš-
bi posežejo samo imetniki hipotekarnih obveznic in komunalnih 
obveznic zaradi poplačila terjatev do izdajatelja iz naslova teh 
obveznic ter upniki iz naslova pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih iz 24. člena tega zakona. Izdajatelj mora brez 
odlašanja uveljaviti ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe na 
kritno premoženje ter nemudoma obvestiti skrbnika kritnega 
premoženja o izvršbi na kritno premoženje in o uveljavljanju 
ugovorov nedopustnosti izvršbe na takšno premoženje. Ugovor 
izdajatelja zadrži izvršbo na kritno premoženje.

31. člen
(vpis podatkov v kritni register in njihov izbris)

(1) V kritni register se lahko vpiše samo premoženje, ki ga 
odobri skrbnik kritnega premoženja.

(2) Skrbnik kritnega premoženja zavrne odobritev vpisa, 
če predlagana terjatev iz naslova kredita ali drugo kritno sred-
stvo ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v kritno premoženje, kot 
so določeni v poglavju 3.2 tega zakona oziroma, če bi z vpisom 
kršil ta zakon.

(3) Premoženje, vpisano v kritni register, se lahko iz njega 
izbriše samo s pisnim soglasjem skrbnika kritnega premoženja.

32. člen
(skrbnik kritnega premoženja)

(1) Vsak izdajatelj mora imeti skrbnika kritnega premo-
ženja, ki ima vsaj enega namestnika. Določbe tega zakona, 
ki se nanašajo na skrbnika kritnega premoženja, se smiselno 
nanašajo tudi na njegovega namestnika.

(2) Skrbnik kritnega premoženja je od izdajatelja in revi-
zorja, ki revidira posle izdajatelja, ločena in neodvisna oseba. 
Skrbnik kritnega premoženja zagotavlja, da se kritni register 
vodi v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetih 
podzakonskih aktov, ter opravlja druge naloge, določene s tem 
zakonom.

(3) Skrbnika kritnega premoženja imenuje in razreši iz-
dajatelj.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko izdajatelj 
imenuje skrbnika kritnega premoženja, ki ni ločena oseba od 
izdajatelja (v nadaljnjem besedilu: notranji skrbnik kritnega 
premoženja), vendar morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. notranji skrbnik kritnega premoženja je neodvisen od 
postopka odločanja o kreditih pri izdajatelju;

2. izdajatelj lahko razreši notranjega skrbnika kritnega 
premoženja le s soglasjem nadzornega sveta izdajatelja in

3. notranji skrbnik kritnega premoženja ima po potrebi 
neposreden dostop do nadzornega sveta izdajatelja.

(5) Določbe tega zakona, ki urejajo skrbnika kritnega 
premoženja, se uporabljajo tudi za notranjega skrbnika kritnega 
premoženja.

33. člen
(pogoji za imenovanje skrbnika kritnega premoženja)
(1) Za skrbnika kritnega premoženja je lahko imenovana 

oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pooblaščeni revizor, ki izpolnjuje pogoje, določene 

z zakonom, ki ureja revidiranje, oziroma drugače strokovno 
usposobljena oseba;

– je predhodno pridobila dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje poslov skrbnika kritnega premoženja;

– njena predhodna dejavnost ne vzbuja dvoma o njeni 
primernosti za opravljanje skrbniških storitev.

(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje poslov 
skrbnika kritnega premoženja, če oseba izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka. Pred izdajo dovoljenja Banka Slovenije 
pridobi mnenje Agencije za trg vrednostnih papirjev.

(3) Banka Slovenije po predhodnem mnenju Agencije za 
trg vrednostnih papirjev s podzakonskim aktom določi doku-
mentacijo za izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega 
člena.

34. člen
(dolžnost skrbnika kritnega premoženja)

(1) Skrbnik kritnega premoženja zagotovi, da se s kri-
tnim premoženjem v vsakem trenutku pokriva celotna vrednost 
hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic v obtoku ter 
obveznosti iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih iz 
24. člena tega zakona.

(2) Skrbnik kritnega premoženja zagotovi, da so primerna 
kritna sredstva v okviru kritnega premoženja vpisana v kritni 
register in so v skladu z določbami tega zakona.
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(3) Skrbnik kritnega premoženja spremlja, ali program 
hipotekarnih obveznic oziroma program komunalnih obveznic 
izpolnjuje zahteve glede kritja in zahteve glede likvidnostne 
rezerve kritnega premoženja.

(4) Skrbnik kritnega premoženja pred pridobitvijo dovo-
ljenja za izdajo programa hipotekarnih obveznic ali programa 
komunalnih obveznic s strani izdajatelja, Banki Slovenije pre-
dloži pisno izjavo, s katero potrjuje, da je nameravani program 
hipotekarnih obveznic ali program komunalnih obveznic pokrit 
z ustreznim kritnim premoženjem v skladu s tem zakonom.

(5) Izdajatelj lahko predlaga izbris hipoteke za zavaro-
vanje terjatev, ki so vpisane kot kritje v kritnem registru, iz ze-
mljiške knjige samo s predhodnim soglasjem skrbnika kritnega 
premoženja.

(6) Če skrbnik kritnega premoženja ugotovi, da kritno 
premoženje ne zadostuje za pokritje obveznosti, ki izhajajo 
iz programa hipotekarnih obveznic ali programa komunalnih 
obveznic in obveznosti iz pogodb o izvedenih finančnih instru-
mentih iz 24. člena tega zakona, ali da je drugače v neskladju 
z določbami tega zakona, mora o tem nemudoma obvestiti 
Banko Slovenije.

(7) Skrbnik kritnega premoženja spremlja, ali so razkritja 
izdajatelja v zvezi z izdanimi hipotekarnimi obveznicami in 
izdanimi komunalnimi obveznicami v skladu s 37. členom tega 
zakona.

(8) V primeru imenovanja posebnega upravitelja kritne-
ga premoženja (v primeru reševanja ali postopkov prisilnega 
prenehanja izdajatelja) delovanje skrbnika kritnega premo-
ženja začasno preneha, dokler posebni upravitelj kritnega 
premoženja ne konča svojega dela. Ne glede na to mora 
skrbnik kritnega premoženja še naprej posebnemu upra-
vitelju kritnega premoženja zagotavljati vse informacije, ki 
so potrebne za upravljanje kritnih sredstev, vključno z in-
formacijami v zvezi s pogoji za strukturo zapadlosti, ki jo je 
mogoče podaljšati.

(9) Skrbnik kritnega premoženja vsako trimesečje ob-
vešča Banko Slovenije o svojih ugotovitvah na podlagi tega 
zakona.

35. člen
(pristojnosti skrbnika kritnega premoženja)

(1) Skrbnik kritnega premoženja ima pravico in dolžnost, 
da pregleduje poslovne knjige in druge dokumente izdajatelja, 
ki so kakorkoli povezani s programom hipotekarnih obveznic 
ali programom komunalnih obveznic ter s kritnim premoženjem 
teh obveznic.

(2) Izdajatelj mora skrbnika kritnega premoženja sproti 
obveščati o izpolnjevanju poplačil, povezanih s kritnim premo-
ženjem, in o vseh drugih spremembah, ki se nanašajo na to 
premoženje.

36. člen
(odvzem dovoljenja skrbniku kritnega premoženja)
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje skrbniku kritnega 

premoženja, če:
– je bilo pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
– skrbnik huje krši dolžnosti, določene s tem zakonom, 

pri čemer se za določitev hujših kršitev smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja bančništvo;

– nastopijo okoliščine, ki kažejo na utemeljeni dvom o 
primernosti osebe za opravljanje funkcije;

– izdajatelj razreši skrbnika kritnega premoženja v skladu 
s tretjim odstavkom 32. člena tega zakona.

(2) Banka Slovenije pred odvzemom dovoljenja skrbniku 
kritnega premoženja pridobi mnenje Agencije za trg vredno-
stnih papirjev.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdaja-
telj v 30 dneh od dneva prejema odločbe o odvzemu dovoljenja 
imenovati novega skrbnika kritnega premoženja.

V. RAZKRITJA ZA VLAGATELJE

37. člen
(izdajateljeve informacije za vlagatelje)

(1) Izdajatelj zagotovi dovolj podrobne informacije o pro-
gramih hipotekarnih obveznic in programih komunalnih obve-
znic, ki vlagateljem omogočijo izdelavo ocene profila in tvega-
nosti programa hipotekarnih obveznic in programa komunalnih 
obveznic ter opravljanje skrbnega pregleda.

(2) Informacije za vlagatelje iz prejšnjega odstavka, ki jih 
mora izdajatelj zagotoviti najmanj na četrtletni podlagi, vključu-
jejo vsaj naslednje informacije:

1. vrednost kritnega premoženja in vrednost neporavna-
nih obveznosti iz naslova hipotekarnih obveznic in komunalnih 
obveznic;

2. seznam mednarodnih identifikacijskih številk vredno-
stnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ISIN) za vse izdaje hi-
potekarnih obveznic in komunalnih obveznic v okviru tega 
programa, ki jim je bil dodeljen ISIN;

3. geografsko razpršitev in vrsto kritnih sredstev, znesek 
njihovih kreditov in metod vrednotenja;

4. informacije o tržnem tveganju, vključno s tveganjem 
glede obrestnih mer in valutnim tveganjem ter kreditnimi in 
likvidnostnimi tveganji;

5. strukturo zapadlosti kritnih sredstev ter hipotekarnih ob-
veznic in komunalnih obveznic, vključno z navedbo dejavnikov 
za morebitno podaljšanje načrtovane zapadlosti;

6. ravni zahtevanega in razpoložljivega kritja ter ravni 
zakonskega, pogodbenega in prostovoljnega presežnega za-
varovanja;

7. odstotek kreditov, za katere se šteje, da je pri njih prišlo 
do neplačila v skladu s 178. členom Uredbe 575/2013/EU, in v 
vsakem primeru, ko so krediti zapadli za več kot 90 dni.

(3) Izdajatelj zagotovi vlagateljem v zunanje izdane hi-
potekarne obveznice in zunanje izdane komunalne obveznice 
v okviru izdaj hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic 
znotraj skupine iz 25. člena tega zakona informacije iz prej-
šnjega odstavka za vse notranje izdane hipotekarne obveznice 
in notranje izdane komunalne obveznice skupine najmanj na 
zbirni podlagi.

(4) Izdajatelj informacije za vlagatelje, določene v tem 
členu, objavi na svojem spletnem mestu.

VI. NADZOR IN POROČANJE

38. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
Banka Slovenije v sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev. Tesno sodelovanje lahko poteka tudi na zahtevo Ban-
ke Slovenije ali na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev.

(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka vključuje izdajo 
predhodnih mnenj, medsebojno zagotavljanje informacij, po-
datkov, listin in poročil, ki so potrebni za izvajanje nadzornih 
nalog.

(3) Pri izvajanju nadzora nad hipotekarnimi obveznicami 
in komunalnimi obveznicami ter kreditnimi institucijami, ki izdajo 
hipotekarne obveznice in komunalne obveznice, Banka Slove-
nije sodeluje tudi z drugimi pristojnimi nadzornimi organi ter v 
primeru reševanja in postopka prisilnega prenehanja izdajatelja 
s posebnim upraviteljem kritnega premoženja. To sodelovanje 
vključuje medsebojno zagotavljanje informacij, ki so potrebne 
za izvajanje nadzornih in drugih nalog.

(4) Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papir-
jev pri opravljanju nadzora nad izvajanjem določb tega zakona 
sodelujeta tudi z EBA in ESMA ter s pristojnimi organi držav 
članic.

(5) Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papir-
jev posredujeta pristojnemu organu v drugi državi članici na 
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lastno pobudo vse informacije, ki bi lahko pomembno vplivale 
na oceno izdaje hipotekarnih obveznic in oceno izdaje komu-
nalnih obveznic v drugi državi članici.

39. člen
(pristojnosti Banke Slovenije v okviru opravljanja nadzora)

(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za opra-
vljanje nadzora nad izdajateljem glede izdaje, upravljanja in 
poplačila hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic.

(2) Banka Slovenije svoje pristojnosti za opravljanje nad-
zora nad izvajanjem določb tega zakona izvaja:

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in 
obvestil izdajateljev ter drugih oseb;

2. z rednim pregledovanjem programov hipotekarnih ob-
veznic in programov komunalnih obveznic z namenom ocenitve 
skladnosti z določbami tega zakona;

3. z opravljanjem pregledov na kraju samem;
4. z izrekanjem ukrepov nadzora in
5. s sprejemanjem podzakonskih aktov na podlagi tega 

zakona, povezanih z izdajo programov hipotekarnih obveznic 
in izdajo programov komunalnih obveznic.

40. člen
(poročanje Banki Slovenije)

(1) Izdajatelj vsako trimesečje posreduje Banki Slovenije 
izpis iz kritnega registra na zadnji dan trimesečja, ki ga podpiše 
skrbnik kritnega premoženja. Izpis izdajatelj posreduje v dese-
tih dneh po izteku trimesečja.

(2) Izdajatelj posreduje Banki Slovenije izpis iz kritnega 
registra tudi na zahtevo Banke Slovenije.

(3) Izpis iz kritnega registra, ki ga izdajatelj posreduje 
Banki Slovenije, vsebuje vsaj naslednje informacije o progra-
mih hipotekarnih obveznic in programih komunalnih obveznic:

1. o izpolnjevanju zahtev glede primernosti kritnih sred-
stev in kritnega premoženja iz 15. do 26. člena tega zakona;

2. o izpolnjevanju zahteve glede ločevanja kritnih sredstev 
v skladu s 27. členom tega zakona;

3. o delovanju skrbnika kritnega premoženja v skladu z 
določbami IV. poglavja tega zakona;

4. o izpolnjevanju zahtev glede kritja iz 28. člena tega 
zakona;

5. o izpolnjevanju zahtev glede likvidnostne rezerve kri-
tnega premoženja iz 29. člena tega zakona in

6. po potrebi o izpolnjevanju pogojev za programe hipote-
karnih obveznic in programe komunalnih obveznic s strukturo 
zapadlosti, ki jo je mogoče podaljšati v skladu z 48. členom 
tega zakona.

(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za izdaja-
telja v reševanju ali v postopku prisilnega prenehanja.

41. člen
(ukrepi nadzora)

(1) Za izrekanje ukrepov nadzora s strani Banke Slovenije 
na podlagi tega zakona se uporabljajo določbe tega zakona in 
zakona, ki ureja bančništvo.

(2) Banka Slovenije pri izrekanju ukrepov nadzora na 
podlagi tega zakona upošteva:

1. resnost in trajanje kršitve;
2. stopnjo odgovornosti kršitelja;
3. finančni položaj kršitelja in pridobljeni dobiček ali izgu-

bo, ki je bila s kršitvijo preprečena, če ju je mogoče opredeliti;
4. obseg pridobljenega dobička ali preprečenih izgub 

zaradi kršitve s strani kršitelja, če je te dobičke ali izgube mo-
goče določiti;

5. izgube, ki so jih zaradi kršitve imele tretje osebe, če je 
te izgube mogoče določiti;

6. raven sodelovanja kršitelja z Banko Slovenije in Agen-
cijo za trg vrednostnih papirjev;

7. morebitne predhodne kršitve pravne osebe in odgovor-
ne osebe v zadnjih treh letih;

8. morebitne dejanske ali možne sistemske posledice 
kršitve.

(3) Ukrep nadzora lahko izreče Banka Slovenije tudi na 
predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev.

(4) Pred izrekom ukrepa nadzora Banka Slovenije pridobi 
mnenje Agencije za trg vrednostnih papirjev.

(5) Postopek o prekrških vodi in v njem odloča pooblašče-
na uradna oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje po za-
konu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi izdanih predpisih.

(6) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja organizaci-
jo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi pogoje ter 
način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje 
za pooblaščeno uradno osebo iz prejšnjega odstavka.

42. člen
(javna objava ukrepov nadzora)

(1) Banka Slovenije izrečene ukrepe nadzora objavi na 
svojih spletnih straneh.

(2) V zvezi z javno objavo ukrepov nadzora Banke Slove-
nije se smiselno uporablja zakon, ki ureja bančništvo.

(3) Banka Slovenije o vseh izrečenih ukrepih nadzora, ki 
jih javno objavi, obvesti EBA.

(4) Banka Slovenije ima dostop tudi do osrednje zbirke 
podatkov o izrečenih ukrepih nadzora, ki jo hrani in posodablja 
EBA.

43. člen
(razkritja Banke Slovenije)

(1) Banka Slovenije na svojih spletnih straneh objavi po-
sodobljene informacije glede:

– besedil zakonov in podzakonskih aktov, ki v Republiki 
Sloveniji urejajo izdajanje hipotekarnih obveznic in komunalnih 
obveznic ter nadzor nad njimi;

– seznama kreditnih institucij, ki imajo dovoljenje za pro-
gram hipotekarnih obveznic in dovoljenje za program komu-
nalnih obveznic;

– seznam hipotekarnih obveznic in seznam komunalnih 
obveznic, za katere se lahko uporablja oznaka »evropska krita 
obveznica«, ter seznam hipotekarnih in seznam komunalnih 
obveznic, za katere se lahko uporablja oznaka »evropska krita 
obveznica (premijska)«.

(2) Banka Slovenije vsako leto obvesti EBA o seznamih 
iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

VII. REŠEVANJE IN POSTOPEK PRISILNEGA 
PRENEHANJA IZDAJATELJA

44. člen
(postopek reševanja in prisilnega prenehanja izdajatelja)

(1) Banka Slovenije kot pristojni organ v skladu z zako-
nom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank, v postopku 
reševanja in prisilnega prenehanja upošteva varstvo pravic in 
interesov vlagateljev v hipotekarne obveznice in komunalne 
obveznice ter nasprotnih strank pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih, vključno s preverjanjem neprekinjenega in skrb-
nega upravljanja programa hipotekarnih obveznic in programa 
komunalnih obveznic v postopku reševanja in prisilnega pre-
nehanja izdajatelja.

(2) Pravne posledice postopka reševanja in prisilnega 
prenehanja izdajatelja ne vplivajo na terjatve vlagateljev v 
hipotekarne obveznice in komunalne obveznice ter na terjatve 
upnikov iz naslova pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, 
ki sodijo v kritno premoženje.

(3) Vlagatelji v hipotekarne obveznice in komunalne ob-
veznice ter upniki iz naslova pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih imajo terjatev do izdajatelja v postopku prisilnega 
prenehanja izdajatelja le v primeru iz tretje alineje prvega od-
stavka 11. člena tega zakona.



Stran 7674 / Št. 123 / 27. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije

(4) Vsi vlagatelji v hipotekarne obveznice in komunalne 
obveznice ter upniki na podlagi pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih, ki so vključene v kritno premoženje, imajo isti 
vrstni red.

45. člen
(imenovanje in razrešitev posebnega upravitelja  

kritnega premoženja)
(1) Banka Slovenije v primeru reševanja in prisilnega 

prenehanja izdajatelja imenuje in razreši posebnega upravite-
lja kritnega premoženja hipotekarnih obveznic in komunalnih 
obveznic.

(2) Za posebnega upravitelja kritnega premoženja se 
smiselno uporabljajo določbe o izrednem upravitelju iz zakona, 
ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank.

(2) Pred imenovanjem ali razrešitvijo posebnega upra-
vitelja kritnega premoženja Banka Slovenije pridobi mnenje 
Agencije za trg vrednostnih papirjev.

46. člen
(pristojnosti posebnega upravitelja kritnega premoženja)

(1) Posebni upravitelj kritnega premoženja z dnem ime-
novanja pridobi pravico upravljanja kritnega premoženja in 
razpolaganja z njim v obsegu, ki je potreben za nadaljnjo in 
nepretrgano poravnavo obveznosti do vlagateljev v hipotekar-
ne obveznice in komunalne obveznice ter upnikov iz naslova 
pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki tvorijo kritno 
premoženje.

(2) Posebni upravitelj kritnega premoženja opravlja na-
loge in je odgovoren za upravljanje in unovčevanje primernih 
kritnih sredstev, vključno z njihovim prenosom, skupaj z obve-
znostmi iz naslova hipotekarnih obveznic in iz naslova komu-
nalnih obveznic, na drugega izdajatelja.

(3) Posebni upravitelj kritnega premoženja opravlja na-
loge in je odgovoren za izvajanje pravnih transakcij, potrebnih 
za ustrezno upravljanje kritnega premoženja, za stalno spre-
mljanje zahtevanega kritja, za sprožitev postopkov za vrnitev 
sredstev v kritno premoženje in prenos drugih primernih kritnih 
sredstev v preostalo premoženje izdajatelja, potem ko so iz-
polnjene vse obveznosti iz naslova hipotekarnih obveznic in 
komunalnih obveznic.

(4) Posebni upravitelj kritnega premoženja lahko po ime-
novanju podaljša zapadlost plačil obveznosti iz hipotekarnih 
obveznic in komunalnih obveznic v skladu s pogoji iz 48. člena 
tega zakona tako, da se podaljša zapadlost izplačila glavnice 
in obresti za štiri tedne brez nadaljnjih zahtev.

(5) Posebni upravitelj kritnega premoženja lahko po 
preteku obdobja iz prejšnjega odstavka še dodatno podaljša 
načrtovano zapadlost obveznosti iz hipotekarnih obveznic in 
komunalnih obveznic v skladu s pogoji iz 48. člena tega zako-
na tako, da se podaljša zapadlost izplačila glavnice za največ 
dvakrat po šest mesecev, če oceni, da:

– je to potrebno, da se z upoštevanjem ukrepov reševanja 
oziroma prisilnega prenehanja in predvidenih denarnih tokov 
izdajatelja zagotovi izpolnitev plačilne obveznosti do imetnikov 
hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic, in

– obstaja razlog za domnevo, da bo izdajatelj po izvede-
nih ukrepih reševanja in prisilnega prenehanja lahko poravnal 
svoje zapadle obveznosti po preteku najdaljšega možnega 
obdobja podaljšanja zapadlosti.

(6) Posebni upravitelj kritnega premoženja uveljavlja zah-
tevke za terjatve za račun vlagateljev v hipotekarne obvezni-
ce in komunalne obveznice ter upnikov iz naslova pogodb 
o izvedenih finančnih instrumentih, ki so vključeni v kritno 
premoženje.

(7) Posebni upravitelj kritnega premoženja mora v 
30 dneh po imenovanju sestaviti otvoritveno bilanco stanja, s 
katero zajame kritno premoženje in obveznosti, ter pojasnila 
k tej bilanci. Po vsakem koledarskem letu pa mora v 30 dneh 
sestaviti letno poročilo o kritnem premoženju in obveznostih.

(8) Posebni upravitelj kritnega premoženja mora na zahtevo 
poročati Banki Slovenije in Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

(9) V 30 dneh po zapadlosti zadnje obveznosti iz hipo-
tekarnih obveznic in komunalnih obveznic ter iz pogodb o 
izvedenih finančnih instrumentih, ki sestavljajo kritno premože-
nje, posebni upravitelj kritnega premoženja sestavi zaključno 
bilanco in zaključno poročilo.

47. člen
(prenos kritnega premoženja na drugega izdajatelja)
(1) Posebni upravitelj kritnega premoženja lahko s pogod-

bo prenese celotno kritno premoženje in celotne obveznosti 
iz izdanih hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic na 
drugega izdajatelja.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti 
firmo prenosnika ter prevzemnika premoženja in obveznosti, 
dogovor o prenosu premoženja in prevzemu obveznosti kot 
celote, natančno oznako vsake premoženjske pravice in obve-
znosti, ki se prenaša, ter znesek nadomestila, do katerega je 
upravičen prenosnik.

(3) Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka posebni 
upravitelj kritnega premoženja pridobi dovoljenje Banke Slove-
nije. Banka Slovenije izda dovoljenje po pridobitvi predhodnega 
mnenja Agencije za trg vrednostnih papirjev.

48. člen
(pogoji za hipotekarne obveznice in komunalne obveznice  

s strukturo zapadlosti, ki jo je mogoče podaljšati)
Načrtovana zapadlost hipotekarnih obveznic oziroma ko-

munalnih obveznic se lahko podaljša v skladu s četrtim in petim 
odstavkom 46. člena tega zakona, kadar je zaščita vlagateljev 
zagotovljena z vsaj naslednjim:

1. načrtovano zapadlost hipotekarnih obveznic ali komu-
nalnih obveznic lahko podaljša le posebni upravitelj kritnega 
premoženja na podlagi presoje dejavnikov, navedenih v petem 
odstavku 46. člena tega zakona in ne na podlagi diskrecijske 
pravice izdajatelja;

2. dejavniki za podaljšanje načrtovane zapadlosti hipote-
karnih obveznic in komunalnih obveznic so opredeljeni v po-
godbenih pogojih programa hipotekarnih obveznic in programa 
komunalnih obveznic;

3. informacije za vlagatelje o možnosti podaljšanja načrto-
vane zapadlosti hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic 
so zadostne za določitev tveganja tovrstnih obveznic ter vklju-
čujejo natančen opis dejavnikov za podaljšanje načrtovane za-
padlosti, posledic reševanja in prisilnega prenehanja izdajatelja 
za podaljšanje načrtovane zapadlosti ter vlogo Banke Slovenije 
in vlogo posebnega upravitelja pri podaljšanju načrtovane za-
padlosti hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic;

4. končni datum načrtovane zapadlosti hipotekarnih ob-
veznic ali komunalnih obveznic se določi v skladu s četrtim in 
petim odstavkom 46. člena tega zakona;

5. v primeru reševanja ali prisilnega prenehanja izdaja-
telja podaljšanje načrtovane zapadlosti hipotekarnih obveznic 
in komunalnih obveznic ne vpliva na razvrstitev vlagateljev v 
hipotekarne obveznice in komunalne obveznice oziroma ne 
spremeni prvotnega razporeda zapadlosti programa hipotekar-
nih obveznic in programa komunalnih obveznic;

6. podaljšanje načrtovane zapadlosti ne spremeni struk-
turnih lastnosti hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic 
v zvezi z dvojnim zavarovanjem iz 11. člena tega zakona ter 
izvzetostjo iz postopka reševanja in postopka prisilnega pre-
nehanja izdajatelja iz 12. člena tega zakona.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen
(prekrški izdajatelja hipotekarnih obveznic  

in komunalnih obveznic)
(1) Z globo od 83.500 do 250.000 eurov se kaznuje iz-

dajatelj, če:
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1. izda program hipotekarnih obveznic ali program komu-
nalnih obveznic brez predhodne pridobitve dovoljenja Banke 
Slovenije na podlagi 6. člena tega zakona oziroma jih izda 
potem, ko mu je dovoljenje prenehalo na podlagi 9. člena tega 
zakona ali mu je bilo dovoljenje odvzeto na podlagi 10. člena 
tega zakona;

2. je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za program hipo-
tekarnih obveznic ali program komunalnih obveznic z navaja-
njem lažnih podatkov ali na druge nedovoljene načine in torej 
v nasprotju z določbami 7. člena tega zakona;

3. ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena tega zakona, pod 
katerimi je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za program hi-
potekarnih obveznic ali program komunalnih obveznic;

4. ne izpolnjuje zahtev iz 11. člena tega zakona glede 
dvojnega zavarovanja;

5. ne izpolnjuje zahtev iz 12. člena tega zakona glede 
izvzetosti hipotekarnih obveznic ali komunalnih obveznic iz po-
stopka reševanja in postopka prisilnega prenehanja izdajatelja;

6. kot kritno premoženje upošteva premoženje v nasprotju 
s 15. do 20. členom tega zakona;

7. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice in 
ne izpolnjuje zahtev glede omejitev sestave kritnega premože-
nja iz 21. člena tega zakona;

8. ne izpolnjuje zahtev skrbnika kritnega premoženja gle-
de nadomestitve terjatev iz naslova hipotekarnega kredita ali 
kredita z obveznostjo osebe javnega prava iz 22. člena tega 
zakona;

9. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ne izpolnjuje zahtev glede pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih v kritnem premoženju iz 24. člena tega zakona;

10. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
v skupini tako, da krši določbe 25. člena tega zakona;

11. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ne izpolnjuje pogojev za skupno financiranje kot je določeno 
v 26. členu tega zakona;

12. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ne izpolnjuje zahtev glede ločevanja kritnih sredstev v skladu 
z določbami 27. člena tega zakona;

13. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ne izpolnjuje zahtev glede kritja v skladu z določbami 28. čle-
na tega zakona;

14. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ponavljajoče se ali stalno krši zahteve glede likvidnostne 
rezerve kritnega premoženja iz 29. člena tega zakona;

15. ne vodi kritnega registra v skladu z določbami 30., 
31. in 34. člena tega zakona;

16. ne obvešča skrbnika kritnega premoženja v skladu z 
drugim odstavkom 35. člena tega zakona;

17. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
in ne sporoči informacij za vlagatelje ali sporoči nepopolne ali 
netočne informacije za vlagatelje kot so določene v 37. členu 
tega zakona;

18. ne izpolnjuje zahtev glede poročanja Banki Slovenije 
v skladu s 40. členom tega zakona;

19. izda hipotekarne obveznice ali komunalne obveznice 
z zapadlostjo, ki jo je mogoče podaljšati, in ne izpolnjuje po-
gojev za izdajo tovrstnih obveznic iz 48. člena tega zakona.

(2) Odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka, se za prekršek kaznuje z globo od 2.500 do 
10.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se odgovorna oseba izdajatelja iz prejšnjega odstavka 
tega člena in izdajatelj iz prvega odstavka tega člena kaznujeta 
s trikrat višjo globo od tiste, ki je predpisana v prvem in drugem 
odstavku tega člena.

50. člen
(prekrški skrbnika kritnega premoženja in posebnega 

upravitelja kritnega premoženja)
(1) Z globo od 100 do 3.800 eurov se za prekršek kaznuje 

skrbnik kritnega premoženja, če:
– pri vpisu premoženja v kritni register ravna v nasprotju 

z 31. členom tega zakona;
– ne ravna v skladu s 34. členom tega zakona.
(2) Z globo od 200 do 30.000 eurov se za prekršek, do-

ločen v prejšnjem odstavku, kaznuje pravna oseba, pri kateri 
je zaposlen skrbnik kritnega premoženja. Če se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 5.000 do 
50.000 eurov.

(3) Z globo od 100 do 3.800 eurov se za prekršek kaznuje 
posebni upravitelj kritnega premoženja, če ne ravna v skladu s 
46. členom tega zakona.

(4) Z globo od 200 do 30.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, pri kateri je 
zaposlen skrbnik kritnega premoženja. Če se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 5.000 do 
50.000 eurov.

51. člen
(prekrški drugih oseb)

(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če izda vrednostni papir v nasprotju s 
4. ali 6. členom tega zakona. Če se pravna oseba po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko družbo, 
se kaznuje z globo od 15.000 do 100.000 eurov.

(2) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.100 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posamezni-
ka, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka kaznuje posameznik.

52. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

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.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen
(dosedanje hipotekarne in komunalne obveznice)

(1) Določbe 6. do 10. člena, 12. člena, 15. do 29. člena 
ter 48. člena tega zakona ne veljajo za hipotekarne obveznice 
in komunalne obveznice, izdane pred 8. julijem 2022, ki izpol-
njujejo zahteve iz sedmega odstavka 238. člena zakona, ki 
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, kot so se 
uporabljale na datum njihove izdaje. Navedene hipotekarne 
obveznice ali komunalne obveznice se odobravajo kot programi 
hipotekarnih obveznic ali programi komunalnih obveznic, ki so 
skladni s tem zakonom.

(2) Banka Slovenije spremlja, ali programi hipotekarnih 
obveznic in programi komunalnih obveznic iz prejšnjega od-
stavka izpolnjujejo zahteve iz sedmega odstavka 238. člena 
zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, 
kot so se uporabljale na dan njihove izdaje, in zahteve iz določb 
tega zakona.
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54. člen
(podzakonski akti)

Banka Slovenije po predhodnem mnenju Agencije za trg 
vrednostnih papirjev izda podzakonske akte na podlagi tega 
zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

55. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Zakona o hipotekarni in komu-
nalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12 in 47/12; v nadaljnjem 
besedilu: ZHKO-1), se dokončajo po določbah ZHKO-1.

56. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati nasle-
dnji predpisi, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona:

– ZHKO-1;
– Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje 

hipotekarnih in komunalnih obveznic (Uradni list RS, št. 17/12);
– Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi 

hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami (Uradni list RS, 
št. 17/12);

– Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra (Uradni list 
RS, št. 17/12) in

– Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih 
instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih 
obveznic (Uradni list RS, št. 17/12).

57. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 8. julija 2022.

Št. 450-12/21-3/11
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 2016-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

2627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B)

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  

in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (ZTFI-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.

Št. 003-02-3/2021-140
Ljubljana, dne 21. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1B)

1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 

št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) se v 1. členu v 3. točki za 
besedo »trgovanja« vejica in besedilo »izvajalcev storitev po-
ročanja podatkov« črtata.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku 7. točka črta.
Za 11. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 

se dodajo nove 12. do 15. točka, ki se glasijo:
»12. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicij-
skih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 
št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 64), zadnjič popravljena s 
Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki 
se nanaša na spremembo Direktive 2014/65/EU;

13. Direktiva 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES 
o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih 
finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o prepre-
čevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali 
financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/2177/EU), v delu, ki se 
nanaša na spremembo Direktive 2014/65/EU;

14. Direktiva 2020/1504 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Direktive 2014/65/EU o 
trgih finančnih instrumentov (UL L št. 347 z dne 20. 10. 2020, 
str. 50);

15. Direktiva 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU 
glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in ome-
jitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede 
njihove uporabe v zvezi z investicijskimi podjetji, za podporo 
okrevanju po pandemiji COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 
2021, str. 14).«.

3. člen
V 3. členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v 1. točki kratica »ZBan-2« 

nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Za 14. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 

se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. ZBNIP je zakon, ki ureja bonitetni nadzor investicij-

skih podjetij.«.

5. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku kratica »ZBan-2« nado-

mesti s kratico »ZBan-3«.
V četrtem odstavku se besedilo »5. in« črta.
V petem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s kra-

tico »ZBan-3«.
Dvanajsti odstavek se črta.
Dosedanji trinajsti do osemindvajseti odstavek postanejo 

dvanajsti do sedemindvajseti odstavek.

6. člen
V 7. členu se za enajstim odstavkom dodata nova dvanaj-

sti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»(12) Klavzula o predčasnem odpoklicu s polnim popla-

čilom donosa je klavzula, ki je namenjena zaščiti vlagatelja, 
tako da se zagotovi, da mora izdajatelj v primeru predčasnega 
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odplačila vlagatelju, ki ima obveznico, plačati znesek, ki je 
enak seštevku pričakovane čiste sedanje vrednosti preosta-
lih kuponov do zapadlosti in glavnice predčasno odpoklicane 
obveznice.

(13) Zamenjava finančnih instrumentov pomeni prodajo 
finančnega instrumenta in nakup drugega finančnega instru-
menta ali uveljavitev pravice do spremembe v zvezi z obstoje-
čim finančnim instrumentom.«.

7. člen
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »(trajni 

nosilec podatkov in elektronska oblika)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se 

doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Elektronska oblika je trajni nosilec podatkov, ki ni 

papir.«.

8. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku v napovednem stavku 

besedilo »5., 6. in« nadomesti z besedilom »6. in«.

9. člen
V 41. členu se v napovednem stavku kratica »ZBan-2« 

nadomesti s kratico »ZBan-3«.

10. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:

»41.a člen
(pretežno poslovna skupina)

Pretežno poslovna skupina je vsaka skupina, katere glav-
na dejavnost ni opravljanje investicijskih storitev in poslov po 
tem zakonu, bančnih storitev po ZBan-3 oziroma izvajanje 
dejavnosti vzdrževalca trga v zvezi z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago.«.

11. člen
43. do 47. člen se črtajo.

12. člen
V 59. členu se v drugem odstavku kratica »ZBan-2« štiri-

krat nadomesti s kratico »ZBan-3«.

13. člen
V 60. členu se v prvem odstavku v 10. točki za kratico 

»CDD« vejica nadomesti s piko, beseda »in« in 11. točka pa 
se črtata.

V drugem odstavku se za besedilom »211. člen« doda 
besedilo »in drugi odstavek 341. člena«.

V tretjem odstavku se besedilo »predpisi iz prvega 
in drugega odstavka 217. člena« nadomesti z besedilom 
»215. do 218. člen«.

V četrtem odstavku se v 2. točki druga alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– 7. in 8. poglavja tega zakona in«.
V šestem odstavku se besedilo »ZBan-2, če ni v sed-

mem« nadomesti z besedilom »ZBan-3, če ni v drugem, tretjem 
in sedmem«.

14. člen
V 62. členu se v prvem odstavku v 10. točki v prvi alineji 

kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.
Za 13. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 

se doda nova, 14. točka, ki se glasi:
»14. ponudnike storitev množičnega financiranja, kot 

so opredeljeni v točki (e) prvega odstavka 2. člena Uredbe 
2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 
2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja 
za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direk-
tive (EU) 2019/1937 (UL L št. 347 z dne 20. 10. 2020, str. 1).«.

15. člen
V 63. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »in 

178.« črta.
V 3. točki se besedilo »5.,« črta.
V tretjem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s 

kratico »ZBan-3«.

16. člen
V 72. členu se znesek »3.000.000 eurov« nadomesti z 

zneskom »5.000.000 eurov«.

17. člen
V 125. členu se v enajstem odstavku v 2. točki besedilo 

»s 69. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z drugim 
odstavkom 1. člena Uredbe 2017/1129/EU«.

18. člen
V 134. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti 

in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Javna družba svoje letno poročilo pripravi, predloži 

agenciji, predloži v sistem za centralno shranjevanje nadzoro-
vanih informacij in objavi v enotni elektronski obliki, ki jo določa 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 z dne 17. decem-
bra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi 
za določitev enotne elektronske oblike poročanja (UL L št. 143 
z dne 29. 5. 2019, str. 1). Navedeno morajo skupaj zagotavljati 
člani organov vodenja in nadzora javne družbe.

(5) Javna družba zagotovi revizorjev pregled in revizorje-
vo poročilo o tem, ali je njeno letno poročilo pripravljeno tako, 
kot določa prejšnji odstavek. Revizorjev pregled in revizorjevo 
poročilo se opravita v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. 
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem predpiše podrobnej-
šo obliko in vsebino revizorjevega pregleda in revizorjevega 
poročila o opravljenem pregledu.«.

19. člen
V 137. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Javne družbe, ki niso zavezane h konsolidaciji po 

56. členu ZGD-1 oziroma 1. točki drugega odstavka 133. člena 
tega zakona, sestavijo povzetek polletnega računovodskega 
poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.«.

Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do 
deveti odstavek.

20. člen
V 175. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Za borznoposredniške družbe se 399. člen ZGD-1 

ne uporablja.«.

21. člen
V 176. členu se v prvem odstavku v 3. in 4. točki kratica 

»ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

22. člen
Besedilo 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek ustanovnega kapitala borznoposredni-

ške družbe je določen v 11. členu ZBNIP.«.

23. člen
178. do 180. člen se črtajo.

24. člen
V 182. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno 

uporabljajo 66. do 81. člen, razen drugega do osmega odstav-
ka 71. člena in četrtega odstavka 76. člena, 92. do 94. člen in 
296. do 301. člen ZBan-3.
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(2) Pri smiselni uporabi ZBan-3 iz prejšnjega odstavka se:
1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borznopo-

sredniška družba«;
2. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz 

»agencija«, razen pri uporabi 93. člena ZBan-3;
3. namesto splošnega sklicevanja na pravila ZBan-3 upo-

rabi splošno sklicevanje na pravila tega zakona;
4. pri drugem odstavku 72. člena ZBan-3 namesto izrazov 

»investicijsko podjetje ali družba za upravljanje« uporablja izraz 
»banka«;

5. pri drugem odstavku 81. člena ZBan-3 namesto besedi-
la »banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu« 
uporablja izraz »borznoposredniška družba«;

6. pri tretjem odstavku 298. člena ZBan-3 namesto napo-
tila na 371. člen ZBan-3 uporablja napotilo na 513. člen tega 
zakona.«.

25. člen
V 183. členu se v 1. točki besedilo »iz 66. člena ZBan-2« 

nadomesti z besedilom »iz 73. člena ZBan-3«.
V 3. točki se besedilo »iz 74. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »iz 81. člena ZBan-3«.

26. člen
V 185. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s 

kratico »ZBan-3«.
Prvi do tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za člane uprave oziroma nadzornega sveta bor-

znoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se 
smiselno uporabljajo 35., 38. do 65., 156., 157. ter 302. do 
305. člen ZBan-3 in določbe tega zakona o upravi oziroma 
nadzornem svetu borznoposredniške družbe.

(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotir-
nim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 50. do 
65., 157., 302. in 305. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o 
nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne di-
rektorje pa tudi 38. do 49., 156. ter 303. in 304. člen ZBan-3 
ter določbe tega zakona o upravi borznoposredniške družbe.

(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prvega in druge-
ga odstavka tega člena se:

1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borznopo-
sredniška družba«,

2. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz 
»agencija«,

3. namesto izraza »bančna skupina« uporablja izraz »in-
vesticijska skupina«,

4. namesto napotila na ZBan-3 uporablja napotilo na ta 
zakon,

5. namesto izraza »bančne storitve« uporablja izraz »in-
vesticijske storitve in posli«,

6. namesto izraza »bančni sistem« uporablja izraz »fi-
nančni sistem«,

7. namesto izraza »Evropski bančni organ«, uporablja 
izraz »ESMA«.«.

V četrtem odstavku se besedilo »iz 49. člena ZBan-2« 
nadomesti z besedilom »iz 51. člena ZBan-3«.

V šestem odstavku se besedilo »na 136. in 137. člen 
ZBan-2« nadomesti z besedilom »na 156. in 157. člen 
ZBan-3«.

27. člen
V 187. členu se v prvem odstavku besedilo »79. do 

85. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »95. do 101. člen 
ZBan-3«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku kratica 
»ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

28. člen
V 200. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo 

»iz 128. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »iz 28. člena 
ZBNIP«.

Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 
se doda nova 7. točka, ki se glasi:

»7. ima dovolj ustanovnega kapitala v skladu z 11. čle-
nom ZBNIP ob upoštevanju narave teh investicijskih storitev 
in poslov.«.

V drugem odstavku se besedilo »iz 128. člena ZBan-2« 
nadomesti z besedilom »iz 28. člena ZBNIP«.

29. člen
V 201. členu se v četrtem odstavku besedilo 

»z 263. do 265. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »z 
293. do 295. členom ZBan-3«.

30. člen
V 211. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedi-

lo »89. člena in 92. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom 
»105. člena in 108. člen ZBan-3«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. del 4 Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za in-
vesticijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, 
(EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/2033/EU), v delu, v katerem se nanaša na poročila in 
informacije, potrebne za statistične namene, ter«.

31. člen
Besedilo 215. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Investicijsko podjetje tretje države sme v Republiki 

Sloveniji opravljati investicijske storitve in posle prek podružni-
ce pod pogoji, določenimi v tem zakonu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investicijsko pod-
jetje tretje države za stranko s prebivališčem ali sedežem v 
Republiki Sloveniji opravi posamezno investicijsko storitev ali 
posel, če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za 
to storitev.

(3) Ne glede na odnose v skupini se v primeru, ko investi-
cijsko podjetje tretje države tudi prek subjekta, ki deluje v nje-
govem imenu ali je tesno povezan s takšnim podjetjem iz tretje 
države ali katero koli drugo osebo, ki deluje v imenu takšnega 
subjekta, poskuša pridobiti stranke ali potencialne stranke s 
prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, to ne šteje za 
storitev, ki se opravlja izključno na zaprosilo stranke na lastno 
pobudo za to storitev.

(4) Če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za 
storitev iz drugega odstavka tega člena, ji investicijsko podjetje 
tretje države ne sme ponujati ali oglaševati drugih investicijskih 
storitev oziroma produktov, za katere stranka ni zaprosila na 
lastno pobudo. Takšno ponujanje ali oglaševanje je dopustno 
le prek podružnice.«.

32. člen
V 216. členu se za enajstim odstavkom dodajo novi dva-

najsti do petnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Agencija enkrat letno ESMA uradno sporoči seznam 

podružnic investicijskih podjetij iz tretjih držav, dejavnih na 
območju Republike Slovenije.

(13) Podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki 
je pridobila dovoljenje v skladu s prvim odstavkom tega člena, 
agenciji vsako leto sporoči naslednje informacije:

1. obseg in področje storitev in poslov, ki jih opravlja po-
družnica v Republiki Sloveniji;

2. za investicijska podjetja tretjih držav, ki opravljajo in-
vesticijski posel poslovanja za svoj račun, njihovo mesečno 
najmanjšo, povprečno in največjo izpostavljenost do nasprotnih 
strank s prebivališčem ali sedežem v EU;

3. za investicijska podjetja tretjih držav, ki opravljajo stori-
tve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z 
obveznostjo odkupa, skupno vrednost finančnih instrumentov, 
ki izvirajo iz nasprotnih strank s prebivališčem ali sedežem v 
EU in spadajo v okvir prve ali nadaljnje prodaje finančnih instru-
mentov z obveznostjo odkupa v preteklih 12 mesecih;
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4. promet in skupno vrednost sredstev, ki ustrezajo stori-
tvam in poslom iz 1. točke tega odstavka;

5. podroben opis ureditev za zaščito vlagateljev, ki so na 
voljo strankam podružnice, vključno s pravicami teh strank, ki 
izhajajo iz sistema jamstva za terjatve vlagateljev iz 10. točke 
drugega odstavka tega člena;

6. politiko in ureditve obvladovanja tveganj, ki jih podru-
žnica uporablja za storitve in posle iz 1. točke tega odstavka;

7. ureditve upravljanja, vključno z nosilci ključnih funkcij 
za posle podružnice;

8. vse druge informacije, za katere agencija meni, da so 
potrebne za celovito spremljanje poslov podružnice.

(14) Agencija na zahtevo ESMA sporoči naslednje infor-
macije:

1. vsa dovoljenja za podružnice, ki jim je izdano dovolje-
nje v skladu s prvim odstavkom tega člena, in vse poznejše 
spremembe teh dovoljenj;

2. obseg in področje storitev in poslov, ki jih izvaja podru-
žnica, ki ima dovoljenje v Republiki Sloveniji;

3. promet in skupna sredstva, ki ustrezajo storitvam in 
poslom iz prejšnje točke;

4. ime skupine iz tretje države, ki ji pripada podružnica, 
ki ima dovoljenje.

(15) Agencija tesno sodeluje s pristojnimi organi subjek-
tov, ki so del iste skupine, ki ji pripadajo podružnice investicij-
skih podjetij tretjih držav z dovoljenjem iz prvega odstavka tega 
člena, ter ESMA in EBA za zagotovitev, da se vsi posli te skupi-
ne v Uniji celovito, dosledno in učinkovito nadzorujejo v skladu 
s tem zakonom, Uredbo 575/2013/EU, Uredbo 600/2014/EU, 
Uredbo 2019/2033/EU in ZBan-3.«.

33. člen
V 217. členu se v prvem odstavku besedilo »89. člena 

in 92. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »105. člena in 
108. člen ZBan-3«.

V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »5. in« črta.
Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 

se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. določbe ZBNIP in Uredbe 2019/2033/EU.«.

34. člen
Naslov 5. poglavja in 225. do 227. člen se črtajo.

35. člen
V 230. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s 

kratico »ZBan-3«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za poslovne knjige in letna poročila, revidiranje in 

razkritja borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo 
102., 103. in 105. do 108. člen, 1. do 3. točka prvega odstavka 
in drugi odstavek 109. člena ter 160. člen ZBan-3.«.

V drugem odstavku se kratica »ZBan-2« nadomesti s 
kratico »ZBan-3«.

36. člen
V 231. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba razkritja iz 6. dela Uredbe 

2019/2033/EU javno objavi vsaj na svojih spletnih straneh.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Borznoposredniška družba na svojih spletnih straneh 

javno objavi pojasnilo o načinu izpolnjevanja zahtev, ki so do-
ločene s tem zakonom in predpisi iz 1. točke prvega odstavka 
232. člena tega zakona in ZBNIP ter predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, glede:

1. ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške 
družbe in organizacijske strukture borznoposredniške družbe,

2. politike izbora članov uprave in nadzornega sveta,
3. politik prejemkov iz 45. člena ZBNIP.«.
V četrtem odstavku se besedilo »s 128. členom ZBan-2« 

nadomesti z besedilom »z 28. členom ZBNIP« in besedilo 
»134. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »154. členom 
ZBan-3«.

37. člen
V 233. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(11) Določbe petega do osmega odstavka tega člena 

se ne uporabljajo, kadar borznoposredniška družba opravlja 
investicijske storitve, ki se nanašajo na obveznice s klavzulo 
o predčasnem odpoklicu s popolnim odplačilom donosa in te 
obveznice ne vsebujejo izvedenega finančnega instrumenta 
oziroma kadar borznoposredniška družba ponuja in oglašuje 
finančne instrumente izključno primernim nasprotnim stran-
kam.«.

38. člen
V 251. členu se devetnajsti odstavek spremeni tako, da 

se glasi:
»(19) Informacije ali tržna sporočila iz prvega odstavka 

tega člena, katerih predmet je ponudba ali opravljanje investi-
cijskih storitev in poslov, lahko daje ali objavlja le borznoposre-
dniška družba ali njen odvisni borznoposredniški zastopnik. 
Borznoposredniška družba ali njen odvisni borznoposredniški 
zastopnik lahko pooblasti drugo osebo, da v njenem imenu 
daje ali objavlja informacije iz prejšnjega stavka. O danem ali 
preklicanem pooblastilu je treba obvestiti agencijo.«.

Za devetnajstim odstavkom se dodajo novi dvajseti do 
sedemindvajseti odstavek, ki se glasijo:

»(20) Če je naročilo stranke o nakupu ali prodaji finanč-
nega instrumenta oddano po sredstvih za komuniciranje na 
daljavo, ki onemogočajo predhodno predložitev informacij o 
stroških in nadomestilih, borznoposredniška družba na zahtevo 
neprofesionalne stranke informacije o stroških in nadomestilih 
brez odlašanja posreduje po izvršitvi naročila v elektronski ali 
papirni obliki, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. stranka se je strinjala, da prejme informacije brez ne-
potrebnega odlašanja po izvršitvi naročila;

2. borznoposredniška družba je stranki omogočila, da se 
naročilo ne izvrši, dokler stranka ne prejme informacij.

(21) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora borzno-
posredniška družba stranki ponuditi možnost, da prejme in-
formacije o stroških in nadomestilih telefonsko pred izvršitvijo 
naročila.

(22) Borznoposredniška družba strankam ali potencialnim 
strankam zagotovi vse informacije, ki se zahtevajo na podlagi 
tega zakona, v elektronski obliki, razen kadar je stranka ali 
potencialna stranka neprofesionalna stranka ali potencialna 
neprofesionalna stranka, ki je zahtevala prejem informacij v 
papirni obliki. Takrat borznoposredniška družba brezplačno 
zagotovi informacije v papirni obliki.

(23) Borznoposredniška družba obvesti neprofesionalne 
stranke ali potencialne neprofesionalne stranke, da imajo mo-
žnost prejemanja informacij v papirni obliki.

(24) Borznoposredniška družba obstoječe neprofesio-
nalne stranke, ki so v preteklosti informacije, ki jih je treba 
zagotoviti na podlagi tega zakona, prejemale v papirni obliki, 
vsaj osem tednov pred pošiljanjem teh informacij v elektronski 
obliki obvesti o tem, da bodo te informacije prejele v elek-
tronski obliki. Borznoposredniška družba obvesti te obstoječe 
neprofesionalne stranke, da lahko izberejo, ali bi informacije še 
naprej prejemale v papirni obliki ali pa bi jih odslej prejemale 
v elektronski obliki. Borznoposredniška družba obstoječe ne-
profesionalne stranke obvesti tudi o samodejnem prehodu na 
elektronsko obliko, če v teh osmih tednih ne bodo zahtevale 
nadaljnjega zagotavljanja informacij v papirni obliki. Obstoječih 
neprofesionalnih strank, ki informacije, ki jih je treba zagotoviti 
na podlagi tega zakona, že prejemajo v elektronski obliki, bor-
znoposredniška družba ne obvešča.

(25) Raziskave, ki jih za borznoposredniško družbo, ki 
opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali dru-
ge investicijske oziroma pomožne storitve strankam, izvajajo 
tretje osebe, delujejo v skladu z 252. členom tega zakona, če:

1. pred izvedbo naročila stranke ali ponujanja raziskav 
stranki borznoposredniška družba in ponudnik raziskav skle-
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neta sporazum, ki določa, kolikšen delež vseh stroškov ali 
skupnih plačil za izvajanje izvršitev naročil strank in ponujanja 
raziskav je namenjen za raziskave;

2. borznoposredniška družba svojo stranko obvesti o sku-
pnih plačilih za izvajanje izvršitev naročil stranke in ponujanja 
raziskav, ki se izplačajo tretji osebi, ki pripravlja raziskave; in

3. se raziskave, za katere je bil izplačan delež stroškov 
ali je bilo opravljeno skupno plačilo, nanašajo na izdajatelje, 
katerih tržna kapitalizacija v 36 mesecih pred izvedbo raziskav 
ni presegla 1 milijarde eurov. Tržna kapitalizacija je izražena po 
cenah ob koncu leta, če so bili izdajatelji v tem letu uvrščeni na 
organizirani trg, ali kot lastna sredstva za tista finančna leta, v 
katerih izdajatelji niso bili uvrščeni na organizirani trg.

(26) Za namene tega člena se raziskave razumejo kot 
raziskovalno gradivo ali storitve za raziskave, ki se nanašajo 
na enega ali več finančnih instrumentov ali drugih sredstev 
ali izdajatelje ali morebitne izdajatelje finančnih instrumentov, 
oziroma kot raziskovalno gradivo ali storitve za raziskave, ki so 
tesno povezane z določenim sektorjem ali trgom in zadevajo 
oblikovanje stališč o finančnih instrumentih, sredstvih ali izda-
jateljih v tem sektorju ali na trgu.

(27) Raziskave obsegajo tudi gradivo ali storitve, ki izrec-
no ali implicitno priporočajo ali predlagajo investicijsko strate-
gijo ter zagotavljajo utemeljeno mnenje o sedanji ali prihodnji 
vrednosti ali ceni finančnih instrumentov oziroma sredstev ali 
drugače vsebujejo analize in izvirne ugotovitve ter zaključke, 
sprejete na podlagi novih ali obstoječih informacij, ki bi se lahko 
uporabili pri obveščanju za namene investicijske strategije in 
bi zaradi svojega pomena ustvarili dodano vrednost pri odloči-
tvah borznoposredniške družbe v imenu njenih strank, katerim 
zaračuna te raziskave.«.

39. člen
V 253. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata, 

kadar borznoposredniška družba opravlja investicijske storitve, 
ki se nanašajo na obveznice s klavzulo o predčasnem odpokli-
cu s popolnim odplačilom donosa in te obveznice ne vsebujejo 
izvedenega finančnega instrumenta oziroma kadar borzno-
posredniška družba ponuja in oglašuje finančne instrumente 
izključno primernim nasprotnim strankam.«.

40. člen
V 254. členu se v drugem odstavku beseda »primeren« 

nadomesti z besedo »ustrezen«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 

se glasi:
»(8) Pri opravljanju storitve investicijskega svetovanja 

ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti, kadar ta vključuje 
zamenjavo finančnih instrumentov, borznoposredniška družba 
pridobi potrebne informacije o naložbah stranke in analizira 
stroške in koristi zamenjave finančnih instrumentov. Pri izvaja-
nju investicijskega svetovanja borznoposredniška družba stran-
ke obvesti, ali koristi take zamenjave finančnih instrumentov 
presegajo stroške take zamenjave.«.

41. člen
V 276. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Za izvršitev naročila za primerno naspro-
tno stranko se ne uporabljajo 237. in 250. člen, dvaindvajseti 
do štiriindvajseti odstavek 251. člena, 254. do 259., 267. do 
270. in 272. člen tega zakona.«.

42. člen
V 279. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. sprejema in posreduje naročila strank oziroma mo-

rebitnih strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi 
instrumenti,«.

5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh fi-

nančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev in poslov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»(5) Odvisni borznoposredniški zastopnik lahko opravlja 

investicijsko svetovanje samo v primeru, da lahko takšno stori-
tev opravlja v skladu s predpisi države članice, v kateri je vpisan 
v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov.«.

43. člen
Za 280. členom se doda nov 280.a člen, ki se glasi:

»280.a člen
(obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi  

s profesionalnimi strankami)
(1) Šesti in sedmi odstavek 251. člena tega zakona se ne 

uporabljata za storitve, ki jih borznoposredniška družba zagota-
vlja profesionalnim strankam, razen za storitve investicijskega 
svetovanja in gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

(2) Osmi odstavek 254. člena tega zakona in 258. člen 
tega zakona se ne uporabljata za storitve, ki jih borznoposre-
dniška družba zagotavlja profesionalnim strankam, če te stran-
ke borznoposredniške družbe pisno ne obvestijo v elektronski 
ali papirni obliki, da želijo izkoristiti pravice iz navedenih členov.

(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco ob-
vestil strank iz prejšnjega odstavka.«.

44. člen
V 330. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija predpiše omejitve pozicij za velikost neto 

pozicije, ki jo ima lahko posamezna oseba v izvedenih finanč-
nih instrumentih na kmetijske proizvode in kritičnih ali pomemb-
nih izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se 
trguje na mestih trgovanja v Republiki Sloveniji, in ekonomsko 
enakovrednih OTC pogodbah. Izvedeni finančni instrumenti na 
blago se štejejo za kritične ali pomembne, kadar vsota vseh 
neto pozicij imetnikov končnih pozicij predstavljajo velikost 
njihove odprte pozicije in je v povprečju najmanj 300.000 lotov 
v enem letu. Omejitve iz prvega stavka tega odstavka se pred-
pišejo ob upoštevanju vseh pozicij, ki jih ima oseba neposredno 
ali posredno na ravni skupaj s skupino, da se:

1. preprečijo zlorabe trga,
2. zagotovijo urejeni pogoji za določanje cen in porav-

nave vključno s preprečevanjem pozicij, ki izkrivljajo trg, ter 
zlasti zbliževanje cen med izvedenimi finančnimi instrumenti z 
zapadlostjo v posameznem mesecu in trenutnih cen blaga, na 
katere se ti finančni instrumenti nanašajo, ne glede na obliko-
vanje cen na trgu tega blaga.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Omejitve pozicij se ne uporabljajo za:
1. pozicije nefinančnega subjekta, ki jih poseduje sam ali 

druga oseba v njegovem imenu, ki objektivno merljivo zmanj-
šujejo tveganja, ki se neposredno nanašajo na poslovno dejav-
nost nefinančnega subjekta;

2. pozicije, ki jih hrani, ali se hranijo v njegovem imenu, 
finančni subjekt, ki je del pretežno poslovne skupine in deluje 
v imenu nefinančne enote te skupine, kadar te pozicije objek-
tivno merljivo zmanjšujejo tveganja, neposredno povezana s 
poslovno dejavnostjo te nefinančne enote;

3. pozicije finančnih in nefinančnih nasprotnih strank za 
pozicije, ki objektivno merljivo izhajajo iz poslov, sklenjenih 
zaradi izpolnjevanja obveznosti zagotavljanja likvidnosti na 
mestu trgovanja;

4. vrednostne papirje iz 3. točke tretjega odstavka 7. člena 
tega zakona, povezane z osnovnim proizvodom ali osnovnim 
blagom iz 10. in 11. točke drugega odstavka 7. člena tega 
zakona.«.

Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Agencija določi omejitve za posamezno pogodbo o 

kritičnem ali pomembnem izvedenem finančnem instrumentu, 
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s katerim se trguje na mestih trgovanja, in o izvedenih finančnih 
instrumentih na kmetijske proizvode na podlagi metodologije 
za izračun, kakor jo določa akt Evropske komisije, izdan na 
podlagi tretjega in dvanajstega odstavka 57. člena Direktive 
2014/65/EU. Omejitve se nanašajo tudi na ekonomsko enako-
vredne OTC pogodbe.

(6) Agencija preveri ustreznost omejitev iz prejšnjega od-
stavka, če nastanejo pomembne spremembe na trgu, vključno 
s pomembnimi spremembami dobavljive količine ali odprtih 
pozicij, in po potrebi prilagodi omejitve.«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če se z istim izvedenim finančnim instrumentom na 

kmetijske proizvode trguje v znatnem obsegu na mestih trgo-
vanja v več kot eni državi članici ali če se z istim kritičnimi ali 
pomembnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na blago trguje 
na mestih trgovanja v več kot eni državi članici in je agencija 
nadzorni organ mesta trgovanja, na katerem se opravi največja 
količina trgovanja (v nadaljnjem besedilu: centralni nadzorni 
organ), agencija določi enotno omejitev pozicij, ki se uporablja 
za vsa trgovanja s to pogodbo. V tem primeru se agencija 
posvetuje z nadzornimi organi drugih mest trgovanja, kjer se 
s tem izvedenim finančnim instrumentom na kmetijske proi-
zvode trguje v znatnih količinah ali na katerih se trguje s temi 
kritičnimi ali pomembnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago, glede enotne omejitve pozicij, ki se uporablja, in njenih 
sprememb. Če se nadzorni organi drugih mest trgovanja ne 
strinjajo z omejitvijo, ki jo določi agencija, pisno navedejo ra-
zloge, zakaj menijo, da zahteve iz tega člena niso izpolnjene. 
V primeru nesoglasij med nadzornimi organi ESMA reši spore 
v skladu s svojimi pooblastili na podlagi 19. člena Uredbe 
1095/2010/ES.«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Agencija z nadzornimi organi mest trgovanja, kjer se 

trguje z istim izvedenim finančnim instrumentom na kmetijske 
proizvode ali kritičnimi ali pomembnimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago kot v Republiki Sloveniji, in nadzornimi 
organi subjektov, ki imajo pozicije v finančnih instrumentih 
na kmetijske proizvode ali kritičnih in pomembnih izvedenih 
finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje v Republiki 
Sloveniji, sklene ustrezne sporazume vključno z izmenjeva-
njem podatkov in osebnih podatkov (osebno ime fizične osebe, 
EMŠO ali drug enolični identifikator, kot je na primer določen 
v delegirani uredbi, sprejeti na podlagi devetega odstavka 
26. člena Uredbe 600/2014/EU, stalno oziroma začasno pre-
bivališče), ki zagotavljajo spremljanje in nadzor nad omejitvami 
v skladu s tem členom. Enak sporazum agencija sklene, če 
so v Republiki Sloveniji subjekti, ki imajo pozicije v izvedenih 
finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih 
trgovanja v drugi državi članici.«.

45. člen
V 331. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. pridobivanjem informacij od oseb, vključno s potrebno 

dokumentacijo, o velikosti in namenu njihovih pozicij ali izposta-
vljenosti, upravičenih ali končnih lastnikih, usklajenih dogovorih 
ali ravnanjih in o sredstvih ter obveznostih na osnovnem trgu 
blaga, pozicijah v izvedenih instrumentih na blago na podlagi 
istega osnovnega blaga in z enakimi značilnostmi na drugih 
mestih trgovanja in gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC 
prek članov in udeležencev,«.

46. člen
V 332. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Če se s finančnimi instrumenti iz prejšnjega 
stavka trguje na mestu trgovanja v drugi državi članici, borzno-
posredniška družba poroča centralnemu nadzornemu organu 
ali, kjer ni centralnega nadzornega organa, nadzornemu orga-
nu države članice mesta trgovanja.«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Poročanje o pozicijah iz prvega odstavka tega člena 
se ne uporablja za vrednostne papirje iz 3. točke tretjega od-
stavka 7. člena tega zakona, povezane z osnovnim proizvodom 
ali osnovnim blagom iz 10. ali 11. točke drugega odstavka 
7. člena tega zakona.«.

47. člen
333. člen se spremeni tako, da se glasi:

»333. člen
(nadzor nad opravljanjem dejavnosti storitev poročanja 

podatkov)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad 

opravljanjem dejavnosti sistemov odobrenih objav (v nadalj-
njem besedilu: APA) iz 34. točke prvega odstavka 2. člena 
Uredbe 600/2014/EU in tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
600/2014/EU ter odobrene mehanizme poročanja (v nadalj-
njem besedilu: ARM) iz 36. točke prvega odstavka 2. člena 
Uredbe 600/2014/EU in tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
600/2014/EU, ki jih opravljajo ponudniki storitev, katerim je 
dovoljenje izdala agencija. Agencija nadzor opravlja z rednim 
spremljanjem poslovanja ponudnikov teh storitev v skladu 
z Uredbo 600/2014/EU. Za nadzor se smiselno uporablja 
347. člen tega zakona, razen prvega, tretjega in desetega 
odstavka 347. člena tega zakona.

(2) Agencija APA ali ARM iz prejšnjega odstavka odvzame 
dovoljenje na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU.«.

48. člen
334. člen se spremeni tako, da se glasi:

»334. člen
(obveznosti revizijske družbe v razmerju do agencije)
(1) Revizijska družba, ki opravlja revizijski pregled letne-

ga poročila APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
mora agencijo takoj obvestiti o vsakem dejstvu ali okoliščini, ki 
jo je ugotovila pri revizijskem pregledu in ki lahko pomeni enega 
od teh položajev:

1. pomembno kršitev predpisov iz drugega odstavka 
9. člena ZBan-3,

2. lahko vpliva na nemoteno poslovanje APA ali ARM iz 
prvega odstavka prejšnjega člena ali

3. lahko privede do revizorjevega mnenja s pridržkom, 
odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva 
ali okoliščine v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne poveza-
nosti z APA ali ARM iz prvega odstavka prejšnjega člena na 
podlagi obvladovanja.

(3) Revizijska družba mora agenciji na njeno zahtevo 
posredovati tudi druge podatke, ki jih agencija potrebuje pri 
opravljanju nadzora nad APA ali ARM iz prvega odstavka prej-
šnjega člena v skladu s tem zakonom.

(4) Posredovanje podatkov agenciji po prvem do tretjem 
odstavku tega člena nima značilnosti kršitve revizorjeve obve-
znosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja revidi-
ranje, ali na podlagi pogodbe.«.

49. člen
335. do 338. člen se črtajo.

50. člen
V 340. členu se v prvem odstavku besedilo »tem zako-

nom, Uredbo 600/2014/EU in Uredbo 575/2013/EU« nadomesti 
z besedilom »tem zakonom in Uredbo 600/2014/EU«.

V tretjem odstavku se besedilo »z oddelkom 2.2.3. ZBan-2 
v zvezi s prvim« nadomesti z besedilom »s pododdelkom 2.2.3. 
ZBan-3 v zvezi s tretjim«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za dosego namena nadzora nad borznoposredniško 

družbo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:
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1. člani uprave borznoposredniške družbe v obsegu, do-
ločenem v 302. do 304. členu ZBan-3 v zvezi s 185. členom 
tega zakona;

2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem 
v oddelku 3.5. ZBan-3 v zvezi s 182. členom tega zakona, in 
sicer v skladu z oddelkom 9.4. ZBan-3;

3. člani nadzornega sveta borznoposredniške družbe v 
obsegu, določenem v 302. in 305. členu ZBan-3 v zvezi s 
185. členom tega zakona; in

4. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, v 
obsegu, določenem v 302. in 305. členu ZBan-3 v zvezi s 
185. členom tega zakona.«.

51. člen
V 341. členu se v prvem odstavku besedilo »9.2 ZBan-2« 

nadomesti z besedilom »10.2. ZBan-3« ter besedilo »tega za-
kona, Uredbi 600/2014/EU in Uredbi 575/2013/EU« nadomesti 
z besedilom »tega zakona in Uredbi 600/2014/EU«.

52. člen
V 345. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo 

»9.4 ZBan-2« nadomesti z besedilom »10.4. ZBan-3«.

53. člen
V 347. členu se prvi do tretji odstavek spremenijo tako, 

da se glasijo:
»(1) Za nadzor nad borznoposredniško družbo iz prve-

ga odstavka 340. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
21. do 23., 145. do 147., 264. do 267. člen, 269. do 282., 293. 
do 295., 302. do 305., 307., 308. in 310. do 346. člen ZBan-3, 
pri čemer se sklicevanja v 264., 265. in 294. členu ZBan-3 na 
Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o 
prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetne-
ga nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko 
(UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1024/2013/EU) za potrebe tega zakona ne uporabljajo.

(2) Za nadzor iz 341., 342. in 344. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo 21. do 23., 145. do 147., 264. do 
267., 269. do 282., 293. do 295., 302. do 305., 307., 308. in 
312. do 346. člen ZBan-3, pri čemer se sklicevanja v 264., 
265. in 294. členu ZBan-3 na Uredbo 1024/2013/EU za potrebe 
tega zakona ne uporabljajo.

(3) Za nadzor iz tretjega in četrtega odstavka 340. člena, 
343. in 345. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 264. do 
295. člen in 307. do 311. člen ZBan-3, če za posamezni primer 
ni drugače določeno.«.

V četrtem odstavku se v napovednem stavku kratica 
»ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

V 8. točki se kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico 
»ZBan-3«.

V 9. točki se besedilo »pri 285. do 290. členu ZBan-2 
namesto napotila na 118. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom 
»pri 318. do 323. členu ZBan-3 namesto napotila na 134. člen 
ZBan-3«.

Za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, 
se doda nova, 11. točka, ki se glasi:

»11. namesto sklica na Direktivo 2013/36/EU in Ured-
bo 575/2013/EU se uporablja sklic na ZBNIP in Uredbo 
2019/2033/EU.«.

V petem odstavku se besedilo »234. členu ZBan-2« na-
domesti z besedilom »264. členu ZBan-3«.

V šestem odstavku se besedilo »241. členom ZBan-2« 
nadomesti z besedilom »271. členom ZBan-3« in besedilo 
»242. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »272. členom 
ZBan-3«.

V sedmem odstavku se besedilo »241. člena ZBan-2« 
nadomesti z besedilom »271. člena ZBan-3«.

V osmem odstavku se za 18. točko, na koncu katere se 
pika nadomesti z vejico, doda nova 19. točka, ki se glasi:

»19. pooblaščena oseba opravi navidezni nakup storitve 
ali produkta tako, da se oseba po opravljanem nakupu izkaže s 

pooblastilom, če se tako lahko ugotovijo znaki kršitve predpisov 
iz prvega odstavka 232. člena tega zakona oziroma podatki o 
kršitelju.«.

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se 

310. in 311. člen ZBan-3 uporabljata izključno za nadzor nad 
6. poglavjem tega zakona.«.

Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(14) Agencija lahko z odredbo zahteva, da borznoposre-
dniška družba ali upravljalni organ izvede dodatne dejavnosti 
ali postopke za odpravljanje ugotovljenih kršitev v borznoposre-
dniški družbi, če je mogoče pričakovati, da se bo s temi ukre-
pi zagotovilo učinkovitejše odpravljanje ugotovljenih kršitev, 
vzpostavilo poslovanje borznoposredniške družbe v skladu s 
tem zakonom ali preprečil nastanek kršitve predpisov iz prvega 
odstavka 232. člena tega zakona, ki imajo ali bi lahko imele 
pomembne učinke na varno in skrbno upravljanje borznopo-
sredniške družbe.«.

54. člen
V 348. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedi-

lo »250. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »280. člena 
ZBan-3«.

55. člen
V 349. členu se besedilo »289. člena ZBan-2« nadomesti 

z besedilom »322. člena ZBan-3«.

56. člen
V 350. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedi-

lo »289. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »322. člena 
ZBan-3«.

57. člen
V 351. členu se v četrtem odstavku in petem odstavku v 

2. točki kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

58. člen
V 358. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija vzpostavi sistem sprejemanja prijav o dej-

stvih, ki pomenijo ali bi lahko pomenili kršitev 1. 4., 7. do 9. in 
11. poglavja tega zakona ali Uredbe 600/2014/EU v skladu z 
269. členom ZBan-3.«.

V drugem odstavku se besedilo »ponudniki storitev po-
ročanja podatkov« nadomesti z besedilom »APA in ARM iz 
prvega odstavka 333. člena tega zakona«.

59. člen
V 368. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za delničarje borze se smiselno uporabljajo 66. do 

82. člen, razen osmega odstavka 71. člena in četrtega odstav-
ka 76. člena, ter 296. do 301. člen ZBan-3.«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku in v 3. točki 
kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

60. člen
V 370. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s 

kratico »ZBan-3«.
Prvi do tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za člane uprave in nadzornega sveta borze z dvotir-

nim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 38. do 
65.,156., 157. in 302. do 305. člen ZBan-3.

(2) Za upravni odbor borze z enotirnim sistemom upra-
vljanja se smiselno uporabljajo 35., 50. do 65., 157., 302. in 
305. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu 
borze, za izvršne direktorje pa tudi 38. do 49.,156. ter 303. in 
304. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o upravi borze.

(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena:

1. se namesto izraza »banka« uporablja izraz »borza«,
2. se namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz 

»agencija«,
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3. se pri tretjem odstavku 47. člena ZBan-3 namesto be-
sedila 2. točke uporablja besedilo »z drugimi zakoni, ki urejajo 
trgovanje ali poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, 
izdanimi na njihovi podlagi«,

4. se pri 3. točki prvega in drugega odstavka 303. člena 
ZBan-3 namesto napotila na 47. člen ZBan-3 uporablja napotilo 
na 379. člen tega zakona,

5. namesto obveščanja Evropskega bančnega organa 
agencija obvešča ESMA.«.

61. člen
V 371. členu se v četrtem odstavku besedilo »50. člena 

ZBan-2« nadomesti z besedilom »52. člena ZBan-3«.

62. člen
V 377. členu se v prvem odstavku na koncu doda bese-

dilo, ki se glasi: »Izvajanje sistema korakov kotacije borzam 
ne preprečuje, da te povežejo naročila velike vrednosti po 
srednji vrednosti, znotraj trenutno ponujene nakupne ali pro-
dajne cene.«.

63. člen
V 383. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(3) Za letno poročilo borze se smiselno uporabljajo dru-

gi odstavek 103. člena, 105. člen, prvi, peti in šesti odstavek 
106. člena ter 107. in 108. člen ZBan-3.

(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prejšnjega od-
stavka se:

1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borza«,
2. pri smiselni uporabi 1. točke prvega odstavka 107. čle-

na ZBan-3 namesto napotila na drugi odstavek 9. člena ZBan-3 
uporablja napotilo na prvi odstavek 420. člena tega zakona,

3. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz 
»agencija«.«.

64. člen
V 391. členu se v prvem odstavku besedilo »79., 80., 82., 

83. in 85. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »95., 96., 98., 
99. in 101. člen ZBan-3«.

65. člen
V 419. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za dosego namena nadzora nad borzo je agencija 

pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:
1. člani uprave in nadzornega sveta borze v obsegu, 

določenem v 302. do 305. členu ZBan-3 v zvezi s 362. in 
370. členom tega zakona, in

2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v 
67. do 81., 296. do 301. členu ZBan-3 v zvezi s 362. in 368. čle-
nom tega zakona.«.

66. člen
V 420. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za nadzor nad borzo se smiselno uporabljajo 

357. člen tega zakona in oddelki 9.1., 9.2., 9.3. in 9.7. ZBan-3, 
razen 5. točke drugega odstavka 293. člena, 310. in 311. člena 
ZBan-3.«.

V petem odstavku se v napovednem stavku kratica 
»ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

V 3. točki se besedilo »234. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »264. člena ZBan-3«.

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

»(12) Agencija objavi nadzorne ukrepe, ki jih je sprejela 
pri nadzoru nad borzo, v skladu s 357. členom tega zakona.«.

67. člen
V 422. členu se v drugem odstavku v 2. točki tretja alineja 

spremeni tako, da se glasi:
»– izdajatelja in njegovih podrejenih ali nadrejenih družb 

v Republiki Sloveniji,«.

68. člen
V 439. členu se besedilo »drugega oziroma tretjega« 

nadomesti z besedilom »tretjega oziroma četrtega«.

69. člen
V 443. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za nadzor nad CDD se smiselno uporablja-

jo 271. do 277. člen, prvi odstavek 279. člena, 281., 282., 
293. in 295. člen ZBan-3.«.

V šestem odstavku se v napovednem stavku in v 3. točki 
kratica »ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«.

70. člen
V 471. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku 

za besedo »ustno« dodata besedi »ali videokonferenčno«.
V 3. točki se besedilo »41. členu ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »43. členu ZBan-3«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Če stranka nasprotuje videokonferenčni obravnavi, 

agencija razpiše ustno obravnavo.«.

71. člen
V 476. členu se v petem odstavku v 6. točki besedi-

lo »313. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »345. člena 
ZBan-3«.

72. člen
V 493. členu se v naslovu kratica »ZBan-2« nadomesti s 

kratico »ZBan-3«.
V prvem odstavku se besedilo »237., 241. do 247., 249., 

251. in 252. člen ZBan-2« nadomesti z besedilom »267., 
271. do 277., 279., 281. in 282. člen ZBan-3«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku kratica 
»ZBan-2« nadomesti s kratico »ZBan-3«, v 3. točki pa se bese-
dilo »249. člena ZBan-2« nadomesti z besedilom »279. člena 
ZBan-3«.

V tretjem odstavku se besedilo »241. in 242. člena 
ZBan-2« nadomesti z besedilom »271. in 272. člena ZBan-3«.

73. člen
V 494. členu se v prvem odstavku besedilo »249. člena 

ZBan-2« nadomesti z besedilom »279. člena ZBan-3«.

74. člen
V 496. členu se v tretjem odstavku besedilo »250. člena 

ZBan-2« nadomesti z besedilom »280. člena ZBan-3«.

75. člen
V 513. členu se v drugem odstavku kratica »ZBan-2« 

nadomesti s kratico »ZBan-3«.

76. člen
V 515. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na 

zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi ZBNIP ali pred-
pisa o upravljanju tveganj.«.

77. člen
V 520. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda »sed-

mega« nadomesti z besedilom »1. točke devetega«.

78. člen
V 530. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 

2. točka, ki se glasi:
»2. ne pripravi, ali ne predloži agenciji, ali ne predloži 

v sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij, 
ali ne objavi letnega poročila (četrti odstavek 134. člena tega 
zakona);«.

Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 3. do 5. točka.
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V drugem, tretjem in petem odstavku se besedilo »1., 
2. ali 4. točke« nadomesti z besedilom »1., 2., 3. ali 5. točke«.

79. člen
V 532. členu se v prvem odstavku:
– v 3. točki besedilo »74. členom ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »81. členom ZBan-3«;
– v 4. točki besedilo »34. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »35. člena ZBan-3«;
– v 5. točki besedilo »s 36. členom ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »z 38. členom ZBan-3«;
– v 6. točki besedilo »37. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »39. člena ZBan-3«;
– v 7. točki besedilo »38. člen, prvi in drugi odsta-

vek 39. člena ter 53. člen ZBan-3« nadomesti z besedilom 
»40. člen, prvi in drugi odstavek 41. člena ter 55. člen ZBan-3«;

– 8. do 11. točka črtajo;
– 19. do 21. točka črtajo;
– 22. točka spremeni tako, da se glasi:
»22. ne poroča agenciji v skladu z 271. členom ZBan-3 v 

zvezi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona;«;
– v 23. točki besedilo »86. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »102. člena ZBan-3«;
– v 24. točki besedilo »87. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »103. člena ZBan-3«;
– v 25. točki besedilo »z 89. členom ZBan-2« nadomesti 

z besedilom »s 105. členom ZBan-3«;
– v 26. točki besedilo »92. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »108. člena ZBan-3«;
– v 27. točki besedilo »92. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »108. člena ZBan-3«;
– v 50. točki besedilo »242., 245., 246., 247. in 248. čle-

nu ZBan-2« nadomesti z besedilom »272., 275., 276., 277. in 
278. členu ZBan-3«;

– 52. točka spremeni tako, da se glasi:
»52. ne vzpostavi in dosledno ne uresničuje primernih 

notranjih postopkov za upravljanje tveganj in mehanizmov no-
tranjih kontrol, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter 
računovodskimi postopki, z namenom ugotavljanja, merjenja, 
spremljanja in nadzora poslov z njenim nadrejenim meša-
nim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami v 
skladu z drugim odstavkom 337. člena ZBan-3 v zvezi s prvim 
odstavkom 347. člena tega zakona;«;

– v 53. točki besedilo »253. in 258. člena ZBan-2« nado-
mesti z besedilom »283. in 288. člena ZBan-3«;

– 54. točka spremeni tako, da se glasi:
»54. posebnemu pooblaščencu iz 289. člena ZBan-3 ne 

omogoči ali ga ovira pri izvajanju njegovih nalog in pooblastil v 
skladu z 289. in 291. členom ZBan-3 v zvezi s tretjim odstav-
kom 347. člena tega zakona.«;

– 55. do 58. točka črtajo.
Drugi odstavek se črta.

80. člen
V 533. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku besedilo »borznoposredniške 

družbe« nadomesti z besedilom »borznoposredniške družbe 
ali banke«,

– v 1. točki besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »47. člena ZBan-3«,

– v 2. točki besedilo »46. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »48. člena ZBan-3«,

– 4. točka črta.
V drugem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »borznoposredniške 

družbe« nadomesti z besedilom »borznoposredniške družbe 
ali banke«,

– v 1. točki besedilo »prvega odstavka 55. člena ZBan-2« 
nadomesti z besedilom »prvega in drugega odstavka 62. člena 
ZBan-3«,

– v 2. točki besedilo »56. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »63. člena ZBan-3«.

81. člen
V 534. členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem od-

stavku v napovednih stavkih beseda »upravljavec« sedemkrat 
nadomesti z besedilom »banka ali drug upravljavec«.

V petem odstavku se za besedilom »Član uprave« doda 
besedilo »banke ali drugega« in za besedilom »zato v« doda 
besedilo »banki ali drugemu«.

V šestem odstavku se za besedilom »Član nadzornega 
sveta« doda besedilo »banke ali drugega« in za besedilom 
»zato v« doda besedilo »banki ali drugemu«.

V sedmem odstavku se za besedama »nadzornega sve-
ta« doda besedilo »banke ali drugega«.

V osmem odstavku se beseda »upravljavca« dvakrat na-
domesti z besedilom »banke ali drugega upravljavca«.

82. člen
535. člen se črta.

83. člen
V 537. členu se v prvem odstavku:
– v 1. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 2. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 3. točki besedilo »301. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »334. člena ZBan-3«,
– v 4. točki besedilo »303. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »336. člena ZBan-3«,
– v 5. točki besedilo »303. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »336. člena ZBan-3«.

84. člen
V 538. členu se v prvem odstavku v:
– 1. točki besedilo »90. člena ZBan-2« nadomesti z bese-

dilom »106. člena ZBan-3«,
– 2. točki besedilo »91. člena ZBan-2« dvakrat nadomesti 

z besedilom »107. člena ZBan-3«.

85. člen
V 539. členu se v prvem odstavku:
– v 8. točki beseda »drugi« nadomesti z besedo »prvi«,
– v 11. točki besedilo »34. člena ZBan-2« nadomesti z 

besedilom »35. člena ZBan-3«,
– v 12. točki besedilo »s 36. členom ZBan-2« nadomesti 

z besedilom »z 38. členom ZBan-3«,
– 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. ni zagotovila, da nadzorni svet borze imenuje ko-

misiji v skladu z 51. členom ZBan-3, ali delovanje teh komisij 
ni v skladu s 52., 53. ali 54. členom ZBan-3 v zvezi s prvim in 
drugim odstavkom 370. člena tega zakona;«,

– v 57. točki besedilo »264. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »294. člena ZBan-3«.

V tretjem odstavku se za besedama »Član uprave« doda 
beseda »borze« ter besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z 
besedilom »47. člena ZBan-3«.

V četrtem odstavku se besedilo »borznoposredniške druž-
be« dvakrat nadomesti z besedo »borze« ter besedilo »55. čle-
na ZBan-2« nadomesti z besedilom »62. člena ZBan-3«.

V sedmem odstavku se v:
– 1. točki besedilo »45. člena ZBan-2« nadomesti z bese-

dilom »47. člena ZBan-3«,
– 2. točki besedilo »49. člena ZBan-2« nadomesti z bese-

dilom »51. člena ZBan-3«.
V osmem odstavku se besedilo »55. člena ZBan-2« na-

domesti z besedilom »62. člena ZBan-3«.

86. člen
V 541. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

beseda »upravljavec« dvakrat nadomesti z besedilom »banka, 
upravljavec«.
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V drugem in tretjem odstavku se v napovednih stavkih 
beseda »investicijsko« štirikrat nadomesti z besedilom »banka 
ali investicijsko«.

V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se 
pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove, 3. do 6. točka, ki 
se glasijo:

»3. kot APA ali ARM iz prvega odstavka 333. člena 
tega zakona nima dovoljenja v skladu s 27.b členom Uredbe 
600/2014/EU;

4. kot APA ali ARM iz prvega odstavka 333. člena tega 
zakona ne izpolnjuje zahtev za upravljalni organ iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka 27f. člena Uredbe 600/2014/EU;

5. kot APA iz prvega odstavka 333. člena tega zakona ne 
izpolnjuje organizacijskih zahtev iz prvega do petega odstavka 
27.g člena Uredbe 600/2014/EU;

6. kot ARM iz prvega odstavka 333. člena tega zakona ne 
izpolnjuje organizacijskih zahtev iz prvega do četrtega odstavka 
27.i člena Uredbe 600/2014/EU.«.

87. člen
V 542. členu se v prvem odstavku 8. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»8. upravljavec referenčne vrednosti in za zagotavljanje 

referenčne vrednosti uporablja vhodne podatke, kadar refe-
renčna vrednost ne temelji na vhodnih podatkih prispevajočih 
oseb, ki niso v skladu s točko a, b, c, e prvega odstavka 
11. člena in drugim ter tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 
2016/1011/EU;«.

Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. upravljavec referenčne vrednosti, kadar referenčna 

vrednost temelji na vhodnih podatkih prispevajočih oseb, upra-
vljavec ne pridobi vhodnih podatkov od zanesljive in reprezen-
tativne skupine ali vzorca prispevajočih oseb za zagotovitev, da 
je referenčna vrednost, ki temelji na teh podatkih, zanesljiva ter 
predstavlja tržno ali gospodarsko stanje, ki naj bi se merilo z re-
ferenčno vrednostjo, kar ni v skladu s točko d prvega odstavka 
11. člena Uredbe 2016/1011/EU;«.

Dosedanje 9. do 24. točka postanejo 10. do 25. točka.
V drugem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« 

nadomesti z besedilom »iz 1. do 8. točke in 10. do 25. točke 
prejšnjega odstavka«.

V tretjem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka« 
nadomesti z besedilom »iz 9. točke prvega odstavka«.

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi od-
stavek, ki se glasita:

»(7) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 8. točke 
in 10. do 25. točke prvega odstavka tega člena posebno huda 
zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene 
protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa 
oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna ose-
ba pravne osebe, ali samostojnega podjetnika posameznika, 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z 
globo do višine 500.000 eurov.

(8) Če je narava storjenega prekrška iz 9. točke prvega 
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene 
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske 
koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega na-
mena koristoljubnosti, se odgovorna oseba pravne osebe 
ali samostojnega podjetnika posameznika ali posamezni-
ka, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo do 
100.000 eurov.«.

88. člen
V 543. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo 

»10 % skupnega« nadomesti z besedilom »20.000.000 eurov 
ali do 10 % skupnega«.

89. člen
V 545. členu se v prvem odstavku:
– v 4. točki besedilo »60. in 70. členom ZBan-2« nadome-

sti z besedilom »67. in 77. členom ZBan-3«;

– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz 

devetnajstega odstavka 251. člena tega zakona brez poobla-
stila borznoposredniške družbe ali njenega odvisnega borzno-
posredniškega zastopnika;«;

– 8. točka črta;
– 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. oseba iz 345. člena tega zakona agenciji ne poroča 

v skladu z 271. členom ali ji ne omogoči pregleda poslovanja 
v skladu z 272. členom ZBan-3 v zvezi s tretjim odstavkom 
347. člena tega zakona ali ne predloži poročila iz tretjega od-
stavka 345. člena ZBan-3 v zvezi s 345. členom tega zakona, v 
katerem opiše ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja inve-
sticijskih storitev in poslov, ali pomožnih investicijskih storitev, 
ali dajanja, ali objavljanja informacij ali tržnih sporočil;«;

– 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 493. člena 

tega zakona, agenciji ne pošlje poročil in informacij ali ji ne 
omogoči pregleda poslovanja v skladu z 271. in 272. členom 
ZBan-3 v zvezi s 493. členom tega zakona.«.

90. člen
V 546. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je Banka Slo-

venije pristojna voditi postopke in odločati o prekrških iz 531., 
532., 533., 534. in 541. člena tega zakona, če je kršitelj banka, 
njena odgovorna oseba oziroma član uprave ali nadzornega 
sveta banke.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

91. člen
(sprememba zakona)

V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 
št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 
– ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 
– ZTFI-1A) se besedilo 484. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba:
1. ki je državljan Republike Slovenije,
2. ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
3. je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodar-

skega prava,
4. ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge spo-

sobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje 
poslovanja agencije,

5. ki je zaključila najmanj študijski program druge stopnje 
ustrezne smeri po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma 
ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ustreznem 
področju,

6. ki aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
7. ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki 

se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora.«.

92. člen
(izdaja predpisov)

(1) Agencija izda predpis iz spremenjenega prvega od-
stavka 330. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

(2) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem izda predpis 
iz novega petega odstavka 134. člena zakona v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona.

93. člen
(začetek uporabe in zadržanje uporabe)

(1) Nova 14. točka prvega odstavka 62. člena zakona se 
začne uporabljati 10. novembra 2021.

(2) Spremenjena 3. točka 1. člena zakona, spreme-
njen 333. člen zakona, spremenjen 334. člen zakona, nove 
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3. do 6. točka četrtega odstavka 541. člena zakona in 11., 
49., 82. člen in tretja alineja 89. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati 1. januarja 2022.

(3) Spremenjeni 251., 253., 254. in 276. člen zakona, 
novi 280.a člen zakona in spremenjeni 330., 331. in 332. člen 
zakona se začnejo uporabljati 28. februarja 2022.

(4) Do začetka uporabe določb iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o 
trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – 
popr. in 66/19).

(5) Zahteva o rednem poročanju iz sedmega odstavka 
267. člena zakona se ne uporablja od uveljavitve tega zakona 
do 1. marca 2023.

94. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 450-12/21-2/13
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 2013-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

2628. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (ZKme-1F)

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  

in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (ZKme-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 13. julija 2021.

Št. 003-02-3/2021-144
Ljubljana, dne 21. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O KMETIJSTVU (ZKme-1F)

1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 

90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – 
odl. US) se v 1. členu v drugem odstavku 15. točka spremeni 
tako, da se glasi:

»15.Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označeva-
nju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2146 
z dne 24. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili pridelave za 
izjemne primere v ekološki pridelavi (UL L št. 428 z dne 18. 12. 
2020, str. 5);«.

29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29.Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/20 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih pre-
hodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstve-
nega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb 
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 
2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);«.

Za 32. točko se dodata novi 33. in 34. točka, ki se glasita:
»33. Izvedbena uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 

16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za 
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okvi-
ru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, 
str. 74), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje 
meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) 
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 93 z dne 11. 4. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 641/2014/EU);

34. Delegirana uredba (EU) št. 639/2014 z dne 11. mar-
ca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila 
kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 
ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z 
dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb 
o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 
z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
639/2014/EU);«.

Dosedanji 33. in 34. točka postaneta 35. in 36. točka.
Na koncu dosedanje 35. točke, ki postane 37. točka, se 

pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 38., 39. in 40. toč-
ka, ki se glasijo:

»38. Uredbe (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih 
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe ze-
mljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa 
št. 529/2013/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/268 z 
dne 28. oktobra 2020 o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) 
2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih 
vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, ki jih morajo države 
članice upoštevati v obdobju 2021–2025 (UL L št. 60 z dne 
22. 2. 2021, str. 21);

39. Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decem-
bra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in 
hmeljnih proizvodov (UL L št. 355 z dne 15. 12. 2016, str. 72), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z 
dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter od-
ločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega 
gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti 
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne 
politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in 
zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zu-
nanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške 
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74);

40. Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju do-
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stopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb 
(ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu Uredba 2019/1009/EU).«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ta zakon vsebinsko prenaša:
1. določbe 17. člena Direktive 2014/23/EU Evropske-

ga parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podelje-
vanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, 
str. 1) zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2019/1827 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih 
vrednosti za koncesije (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 23) 
glede pogojev, pod katerimi se direktiva ne uporablja;

2. Direktivo (EU) 2019/633/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah 
med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvo-
di (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 59; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2019/633/EU).«.

2. člen
V 2. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– stabilna pridelava kakovostne, konkurenčne in varne 

hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti in čim višje stopnje 
samooskrbe;«.

3. člen
V 3. členu se za 7. točko dodajo nove 8. do 11. točka, ki 

se glasijo:
»8. kmetijski in živilski proizvodi v skladu z Direktivo 

2019/633/EU so proizvodi, našteti v Prilogi I k Pogodbi o delo-
vanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delova-
nju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), in 
proizvodi, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani 
za uporabo v prehranske namene z uporabo proizvodov, na-
štetih v navedeni prilogi;

9. kupec je v skladu z Direktivo 2019/633/EU vsaka fi-
zična ali pravna oseba, ne glede na kraj njene ustanovitve, 
ali vsak javni organ v Uniji, ki kupuje kmetijske in živilske 
proizvode; izraz kupec lahko vključuje skupino takšnih fizičnih 
in pravnih oseb;

10. javni organ v skladu z Direktivo 2019/633/EU pomeni 
nacionalne, regionalne ali lokalne organe, osebe javnega prava 
ali združenja enega ali več takšnih organov oziroma ene ali več 
takšnih oseb javnega prava;

11. dobavitelj v skladu z Direktivo 2019/633/EU pomeni 
vsakega kmetijskega proizvajalca ali vsako fizično ali pravno 
osebo, ki prodaja kmetijske in živilske proizvode, ne glede na 
njegov oziroma njen kraj ustanovitve; izraz dobavitelj lahko 
vključuje skupino takšnih kmetijskih proizvajalcev ali skupino 
takšnih fizičnih in pravnih oseb, kot so organizacije proizva-
jalcev, organizacije dobaviteljev in združenja takšnih organi-
zacij.«.

4. člen
V 13. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Za namen poročila iz prejšnjega odstavka Kmetijski 

inštitut Slovenije kot javno pooblastilo za ministrstvo izvede 
analize, zlasti: kmetijske proizvodnje, cen v kmetijstvu, eko-
nomskih rezultatov kmetijstva, zunanje trgovine s kmetijskimi 
pridelki, stanja v živilskopredelovalni industriji.

(3) Medsebojna razmerja med Kmetijskim inštitutom Slo-
venije in ministrstvom se uredijo s pogodbo.«.

5. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec za ukrepe kmetijske politike je:
– nosilec oziroma
– fizična, pravna oseba in združenje pravnih oziroma 

fizičnih oseb na ozemlju Republike Slovenije, ki opravljajo 
kmetijsko, živilsko, trgovinsko ali drugo dejavnost.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se plačil-
ne pravice prenesejo v skladu s prvim odstavkom 34. člena 
Uredbe 1307/2013/EU, prvim odstavkom 25. člena Uredbe 
639/2014/EU in 8. členom Uredbe 641/2014/EU ter v skladu s 
predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

6. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenci do sredstev pomoči so nosilci kmetijskih 

gospodarstev in čebelarji, katerih kmetijska gospodarstva so 
nekrivdno zašla v težak finančni položaj.«.

7. člen
28.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»28.a člen
(emisije in odvzemi toplogrednih plinov v kmetijstvu)
(1) Ministrstvo za namen izvajanja predpisov Unije, ki 

urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, 
ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo 
rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje, spremlja:

1. vsebnosti organske snovi v tleh;
2. odmrle nadzemne biomase;
3. lesne biomase;
4. fizikalno-kemijskih lastnosti tal v kmetijskih rabah, ki 

se nanašajo na:
– suho snov,
– vsebnost vode,
– pH,
– skupni dušik,
– organski ogljik,
– teksturo tal (delež peska, melja, gline) in
– navidezno specifično težo ter
5. način rabe kmetijskih zemljišč, ki so kmetijska zemljišča 

v skladu s 165. členom tega zakona.
(2) Ministrstvo je pristojno tudi za:
– zbiranje in analiziranje podatkov iz prejšnjega odstavka,
– pripravo poročil, informacij in drugih aktivnosti za izva-

janje predpisov Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvze-
mov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z 
rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijske pridelave.

(3) Način in pogostost vzorčenja, kriterije za vzorčenje 
tal, nadzemne in lesne biomase na kmetijskih zemljiščih, para-
metre in metode laboratorijskih analiz, zagotavljanje kakovosti 
vzorčenja in način vodenja rezultatov analiz v zbirki podatkov 
iz 161.a člena tega zakona predpiše minister.

(4) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
izvajajo kot javno pooblastilo.

(5) Nosilec javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka je 
lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
sama ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim pod-
jetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o 
izvajanju del, izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima zaposlene strokovnjake z znanji in izkušnjami za 
vsebine iz prvega odstavka tega člena,

– je ustrezno tehnično opremljena,
– ima laboratorij, akreditiran v skladu z evropskimi in med-

narodnimi priznanimi standardi, za izvajanje analiz iz drugega 
odstavka tega člena,

– ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra in

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene s predpisi.

(6) Merila za izbor nosilca javnega pooblastila na javnem 
razpisu so izkazana znanja, reference in delovne izkušnje s 
področja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske 
proizvodnje na področju emisij in odvzemov toplogrednih plinov 
ter poznavanje zahtev za potrebe poročanja v skladu s predpisi 
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Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogre-
dnih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, 
spremembo rabe zemljišč in kmetijske pridelave. Podrobnejša 
merila predpiše minister. Pri izboru se upošteva na javnem 
razpisu doseženo najvišje število točk na podlagi meril.

(7) Javno pooblastilo iz četrtega odstavka tega člena po-
deli minister z odločbo v upravnem postopku za obdobje petih 
let. Medsebojna razmerja med nosilcem javnega pooblastila in 
ministrstvom se uredijo s pogodbo.

(8) Podrobnejše pogoje iz petega odstavka tega člena 
predpiše minister.

(9) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora nad nosilcem 
javnega pooblastila, izvaja ministrstvo.

(10) Javno pooblastilo preneha sporazumno ali če nosi-
lec javnega pooblastila preneha izpolnjevati pogoje, določene 
s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali 
predpisi Unije, če krši pogodbo ali če ravna v nasprotju z nave-
denimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem 
postopku.«.

8. člen
Za 28.a členom se doda nov 7. oddelek »Spremljanje 

stanja kmetijskih tal in gnojenje« in novi a28.b, b28.b, c28.b, 
č28.b in d28.b člen, ki se glasijo:

»a28.b člen
(spremljanje stanja kmetijskih tal)

(1) Spremljanje stanja kmetijskih tal z namenom trajne-
ga ohranjanja rodovitnosti kmetijskih zemljišč in varstva pred 
onesnaženjem z namenom trajnega ohranjanja rodovitnosti 
kmetijskih zemljišč in varstva pred onesnaženjem obsega spre-
mljanje osnovnih pedoloških parametrov, ki opredeljujejo glav-
ne kemijske in fizikalne lastnosti horizonta ali sloja tal, in so:

1. suha snov,
2. kislost (pH),
3. delež organske snovi,
4. skupni dušik,
5. rastlinam dostopna fosfor in kalij,
6. zrnavost tal (tekstura),
7. kationska izmenjalna kapaciteta ter
8. prostorninska gostota tal.
(2) Zaradi ugotavljanja degradacije kmetijskih tal spre-

mljanje stanja kmetijskih tal poleg osnovnih pedoloških para-
metrov iz prejšnjega odstavka obsega tudi spremljanje:

1. biotskih lastnosti tal,
2. erozije tal,
3. zbitosti tal,
4. zakisanja tal in
5. vsebnosti težkih kovin in drugih onesnaževal.
(3) Naloge spremljanja stanja kmetijskih tal iz prvega in 

drugega odstavka tega člena kot javno pooblastilo izvaja nosi-
lec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih 
tal v skladu z b28.b členom tega zakona. Naloge spremljanja 
stanja kmetijskih tal iz prvega odstavka tega člena kot javno 
pooblastilo izvaja nosilec javnega pooblastila za spremljanje 
stanja kmetijskih tal v skladu s c28.b členom tega zakona.

(4) Minister za spremljanje stanja kmetijskih tal iz prvega 
in drugega odstavka tega člena predpiše obseg in način vzor-
čenja kmetijskih tal, parametre za spremljanje stanja kmetijskih 
tal, metodologijo vzorčenja tal in analiziranja vzorcev tal, način 
zagotavljanja kakovosti in vsebino poročila o stanju kmetijskih 
tal.

(5) Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se kot podatki o spremljanju stanja kmetijskih tal štejejo 
tudi podatki iz prvega odstavka 28.a člena tega zakona in po-
datki o kakovosti tal, pridobljeni v skladu s predpisom, ki ureja 
spremljanje kakovosti tal.

(6) Za dostop do zemljišča, kjer se izvaja spremljanje 
stanja kmetijskih tal iz tega člena, se mora predhodno pridobiti 
soglasje lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.

b28.b člen
(nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje  

stanja kmetijskih tal)
(1) Nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje 

stanja kmetijskih tal je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje na-
slednje pogoje:

1. registrirana je za opravljanje tehničnega svetovanja ali 
tehničnega preizkušanja ali analiziranja;

2. razpolaga z ustrezno opremo za spremljanje stanja 
kmetijskih tal;

3. usposobljena je za izvajanje spremljanja kmetijskih tal 
in ima akreditacijsko listino za laboratorij za analizo tal, ki jo 
izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge dr-
žave članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum 
o medsebojnem priznavanju akreditacij;

4. sodeluje v mednarodni primerjalni laboratorijski shemi 
za zagotavljanje kakovosti in primerljivost laboratorijev;

5. ima zaposlene strokovnjake z znanji s področja pedolo-
gije in izkušnjami, ki se nanašajo na pedološki opis značilnosti 
tal, vzorčenje in oceno kakovosti kmetijskih tal;

6. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije in izbrisa iz registra in

7. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene s predpisi.

(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister.

(3) Naloge nosilca javnega pooblastila za krovno spre-
mljanje stanja kmetijskih tal so:

1. vzorčenje, pedološki opis značilnosti tal na kmetijskem 
zemljišču in ocena kakovosti kmetijskih tal;

2. izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal;
3. interpretacija analiz in priprava podatkov o stanju kme-

tijskih tal za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena tega zakona;
4. organizacija oziroma izvajanje primerjalnih laborato-

rijskih testov za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti labo-
ratorijev nosilcev javnega pooblastila za spremljanje stanja 
kmetijskih tal;

5. izvajanje usposabljanja vzorčenja tal in pedološkega 
opisovanja tal na kmetijskih zemljiščih in

6. priprava poročil o opravljenih aktivnostih na področju 
spremljanja stanja kmetijskih tal.

(4) Merila za izbor nosilca javnega pooblastila za krovno 
spremljanje stanja kmetijskih tal na javnem razpisu so izkaza-
na znanja in delovne izkušnje s področja spremljanja stanja 
kmetijskih tal, pedologije kmetijskih tal, laboratorijskih analiz 
kmetijskih tal ter vzorčenja kmetijskih tal. Podrobnejša merila 
predpiše minister. Pri izboru se upošteva na javnem razpisu 
doseženo najvišje število točk na podlagi meril.

(5) Javno pooblastilo podeli minister z odločbo v uprav-
nem postopku za obdobje petih let. Medsebojna razmerja 
med nosilcem javnega pooblastila in ministrstvom se uredijo 
s pogodbo.

(6) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora nad nosilcem 
javnega pooblastila, izvaja ministrstvo.

(7) Javno pooblastilo preneha veljati sporazumno ali če 
nosilec javnega pooblastila preneha izpolnjevati pogoje, dolo-
čene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
ali predpisi Unije, če krši pogodbo ali če ravna v nasprotju 
z navedenimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v 
upravnem postopku.

c28.b člen
(nosilec javnega pooblastila za spremljanje  

stanja kmetijskih tal)
(1) Nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja 

kmetijskih tal je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. registriran je za opravljanje tehničnega svetovanja ali 
tehničnega preizkušanja ali analiziranja;

2. razpolaga z ustrezno opremo za spremljanje stanja 
kmetijskih tal;
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3. usposobljen je za izvajanje spremljanja kmetijskih tal;
4. ima vzpostavljen sistem notranje kontrole kakovosti v 

skladu z načeli standardov za izvajanje laboratorijskega dela;
5. ima ustrezne strokovne izkušnje glede spremljanja 

kmetijskih tal;
6. udeležuje se primerjalnih laboratorijskih testov za za-

gotavljanje kakovosti in primerljivosti laboratorijev, ki jih orga-
nizira nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja 
kmetijskih tal;

7. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije in izbrisa iz registra in

8. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene s predpisi.

(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister.

(3) Naloge nosilca javnega pooblastila za spremljanje 
stanja kmetijskih tal so:

1. vzorčenje tal in pedološki opis značilnosti tal na kme-
tijskem zemljišču,

2. izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal;
3. priprava poročil o rezultatih vzorčenja, pedološkem 

opisu in analizah tal ter
4. priprava podatkov o vzorčenju, pedološkem opisu in 

analizah tal za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena tega 
zakona.

(4) Za pridobitev javnega pooblastila za spremljanje sta-
nja kmetijskih tal vlagatelj na ministrstvo vloži vlogo z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena. Javno 
pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku za 
obdobje petih let. Medsebojna razmerja med nosilcem javnega 
pooblastila in ministrstvom se uredijo s pogodbo. Seznam no-
silcev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal 
vodi ministrstvo in je javno dostopen.

(5) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora nad nosilcem 
javnega pooblastila, izvaja ministrstvo.

(6) Javno pooblastilo preneha veljati sporazumno ali če 
nosilec javnega pooblastila preneha izpolnjevati pogoje, dolo-
čene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
ali predpisi Unije, če krši pogodbo ali če ravna v nasprotju 
z navedenimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v 
upravnem postopku.

č28.b člen
(gnojenje kmetijskih zemljišč)

(1) Gnojenje je agrotehnični ukrep, ki zagotavlja trajno-
stno rabo in rodovitnost kmetijskih tal, zagotavlja primerno 
vsebnost hranil v tleh in vzdrževanje ali izboljšanje fizikalno- 
kemijskih in biotskih lastnosti tal.

(2) Za gnojenje na kmetijskih zemljiščih se lahko upora-
bljajo:

1. sredstva za gnojenje, v skladu s predpisi Unije, ki ure-
jajo sredstva za gnojenje;

2. gnojila in sredstva za gnojenje v skladu z nacionalnimi 
predpisi, ki urejajo gnojila in sredstva za gnojenje, ter

3. ostanki kmetijske pridelave in predelave.
(3) Načine gnojenja iz prvega odstavka tega člena, ki 

se izvaja na podlagi analize tal in gnojilnega načrta, predpiše 
vlada. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov s področja 
varstva okolja in drugih predpisov, ki urejajo kmetijsko rabo tal.

(4) Analizo tal iz prejšnjega odstavka lahko opravi le nosi-
lec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih 
tal iz b28.b člena ali nosilec javnega pooblastila za spremljanje 
stanja kmetijskih tal iz c28.b člena tega zakona.

(5) Vzorčenje tal za analizo tal in analiza tal se izvedeta 
v skladu s predpisom iz četrtega odstavka a28.b člena tega 
zakona.

(6) Podatke vzorčenja tal in analiz tal nosilec javnega 
pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal iz b28.b 
člena in nosilci javnega pooblastila za spremljanje stanja kme-
tijskih tal iz c28.b člena tega zakona vodijo v zbirki podatkov iz 
161.a člena tega zakona.

(7) Vlada predpiše vrste ostankov kmetijske pridelave in 
predelave iz 3. točke drugega odstavka tega člena ter podrob-
nejše pogoje za njihovo skladiščenje, ravnanje in uporabo.

(8) Vlada predpiše:
1. podrobnejše pogoje za skladiščenje, ravnanje in upo-

rabo sredstev za gnojenje iz 1. in 2. točke drugega odstavka 
tega člena;

2. podrobnejše pogoje za zavezance za izdelavo analiz tal 
in gnojilnih načrtov iz tretjega odstavka tega člena;

3. parametre za analizo tal in pogostnost izvajanja analiz 
tal;

4. vsebino in način izdelave gnojilnega načrta ter
5. pogoje za izdelovalce gnojilnih načrtov.

d28.b člen
(sredstva za gnojenje)

Vlada predpiše pristojne organe, nadzor in sankcije za 
izvajanje Uredbe 2019/1009/EU.«.

9. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »z varnim ele-

ktronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom« na-
domesti z besedilom »s kvalificiranim elektronskim podpisom«.

10. člen
V 30.a členu se v prvem odstavku besedilo »z varnim 

elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom« nadomesti 
z besedilom »s kvalificiranim elektronskim podpisom«.

11. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:

»35.a člen
(pridobivanje podatkov o poravnanih obveznih dajatvah  

in drugih denarnih nedavčnih obveznostih)
(1) Kadar mora upravičenec v skladu s predpisi iz 

10. člena tega zakona za pridobitev sredstev iz ukrepov kme-
tijske politike izpolnjevati pogoj poravnanih obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih izterjuje davčni organ v skladu 
s predpisi države, pri čemer vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti ne sme znašati 50 eurov ali več, davčni organ 
agenciji, na njeno zahtevo, v postopku odločanja, v skladu 
z zakonom, ki ureja davčni postopek, posreduje podatek o 
tem, ali ima upravičenec navedene obveznosti poravnane. 
Šteje se, da vlagatelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega 
stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja v obdobju 
zadnjih petih let.

(2) Vloga za uveljavljanje sredstev iz ukrepa kmetijske 
politike vsebuje obvestilo vlagatelju, da agencija v postopku 
obravnave vloge po uradni dolžnosti pridobi podatek o izpol-
njevanju pogoja iz prejšnjega odstavka.

(3) Če pogoj iz prvega odstavka tega člena ni izpolnjen, 
agencija vlagatelja pred odločitvijo pozove, da poravna zapa-
dle neporavnane obveznosti iz prvega odstavka tega člena v 
osmih dneh od vročitve poziva in za to predloži dokaze. Če 
vlagatelj obveznosti iz prvega odstavka tega člena tudi v roku iz 
prejšnjega stavka ne izpolni oziroma za to ne predloži dokaza, 
agencija vlogo za pridobitev sredstev zavrne.«.

12. člen
Za 58.a členom se doda nov 58.b člen, ki se glasi:

»58.b člen
(javno naročanje živil)

(1) Naročniki po predpisih o javnem naročanju so pri rea-
lizaciji javnih naročil, ki se nanašajo na živila, dolžni upoštevati 
delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, katerega višina 
izhaja iz predpisa, ki ureja zeleno javno naročanje.
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(2) Naročniki iz prejšnjega odstavka v roku treh mesecev 
po plačilu zadnjega računa, ki se nanaša na javno naročilo 
iz prejšnjega odstavka, pripravijo poročilo, iz katerega so za 
vsako leto realizacije javnega naročila razvidne količine vseh 
prejetih živil ter količine prejetih ekoloških živil in živil iz shem 
kakovosti, vse izraženo v kilogramih.«.

13. člen
V 61.a členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Nosilec, člani kmetije, zaposleni na kmetiji in osebe, 

ki opravljajo delo na kmetiji na način in pod pogoji, določenimi 
v predpisih, ki urejajo delovno pravo in pogodbena razmerja, 
smejo v okviru kmetijske dejavnosti prodajati kmetijske pridelke 
neposredno potrošniku le, če so pridelani na tej kmetiji.«.

14. člen
Za 61.a členom se doda nov naslov poglavja, ki se glasi: 

»V.a VERIGA PRESKRBE S KMETIJSKIMI IN ŽIVILSKIMI 
PROIZVODI«.

15. člen
61.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»61.b člen
(plačilni roki)

(1) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud 
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) plačilni 
rok za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode, ne sme 
biti daljši od 30 dni od dneva dostave. V primeru redne dostave 
hitro pokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov plačilni rok 
ne sme biti daljši od 30 dni po zadnji dostavi. Obdobje redne 
dostave lahko obsega največ en mesec. Plačilni roki za hitro 
pokvarljive kmetijske in živilske proizvode začnejo teči na dan 
dostave, v primeru redne dostave pa od konca dogovorjenega 
roka v katerem je bila opravljena dostava.

(2) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud 
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) plačilni 
rok za druge kmetijske in živilske proizvode ne sme biti daljši 
od 60 dni od dneva dostave. V primeru redne dostave drugih 
kmetijskih in živilskih proizvodov plačilni rok ne sme biti daljši 
od 60 dni po zadnji dostavi. Obdobje redne dostave lahko 
obsega največ en mesec. Plačilni roki za druge kmetijske in 
živilske proizvode začnejo teči na dan dostave, v primeru redne 
dostave pa od konca dogovorjenega roka v katerem je bila 
opravljena dostava.

(3) Hitro pokvarljivi kmetijski in živilski proizvodi iz 
prvega odstavka tega člena so proizvodi, ki bi zaradi svoje 
narave ali stopnje predelave lahko postali neprimerni za 
prodajo v 30 dneh po spravilu pridelka, proizvodnji ali pre-
delavi. Za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode 
se štejejo zlasti:

1. sveže sadje in zelenjava iz Priloge I Uredbe 
1308/2013/EU;

2. krompir;
3. mleko in mlečni izdelki, ki niso sterilizirani;
4. predpakirano in nepredpakirano sveže meso, mleto 

meso, mesni pripravki, drobovina in notranji organi;
5. nepredpakirani presni in pasterizirani mesni izdelki;
6. sveže ribe, raki in mehkužci;
7. jajca v lupini;
8. sveže gobe in zelišča;
9. predpakirani in nepredpakiran kruh in pekovsko pecivo;
10. nepredpakirani fini pekovski izdelki.
(4) Drugačen dogovor o dolžini plačilnega roka iz tega 

člena je ničen.«.

16. člen
61.c člen se spremeni tako, da se glasi:

»61.c člen
(izjeme pri plačilnih rokih)

(1) Določbe prejšnjega člena se ne uporabljajo za plačila:
1. kupca dobavitelju, kadar se taka plačila izvedejo v okvi-

ru šolske sheme na podlagi 23. člena Uredbe št. 1308/2013/EU,
2. oseb javnega prava, ki zagotavljajo zdravstveno var-

stvo, v skladu s točko (b) četrtega odstavka 4. člena Direktive 
2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 
št. 48 z dne 23. 2. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2011/7/EU),

3. po pogodbah o dobavi med dobavitelji grozdja ali groz-
dnega mošta za proizvodnjo vina ter njihovimi neposrednimi 
kupci, pod pogojem:

– da so posebni plačilni pogoji za prodajne posle vklju-
čeni v standardne pogodbe, za katere so države članice na 
podlagi 164. člena Uredbe 1308/2013/EU pred 1. januarjem 
2019 določile, da so zavezujoče, in če države članice to razši-
ritev standardnih pogodb s tem datumom obnovijo brez večjih 
sprememb plačilnih pogojev v škodo dobaviteljev grozdja ali 
grozdnega mošta, in

– da so pogodbe o dobavi med dobavitelji grozdja ali 
grozdnega mošta za proizvodnjo vina in njihovimi neposre-
dnimi kupci večletne ali postanejo večletne v skladu z Uredbo 
1308/2013/EU.

(2) Določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena 
se ne uporabljajo za:

1. posledice zamud pri plačilih in pravna sredstva iz 
Direktive 2011/7/EU in zakona, ki ureja preprečevanje zamud 
pri plačilih,

2. primere, ko se kupec in dobavitelj dogovorita o kla-
vzuli o porazdelitvi vrednosti v skladu z 172.a členom Uredbe 
1308/2013/EU.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek prejšnjega člena 
je plačilni rok za grozdje ali grozdni mošt za proizvodnjo vina 
30 dni od datuma dostave oziroma 30 dni od datuma določitve 
zneska za plačilo, pri čemer se upošteva poznejši datum.«.

17. člen
Za 61.c členom se naslov poglavja »V.a VERIGA PRE-

SKRBE S HRANO« črta.

18. člen
V 61.d členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Varuh za vsake tri mesece v tekočem letu do petega 

dne v naslednjem mesecu poroča ministru in ministru, pristoj-
nemu za trgovino, o svojih aktivnostih in stanju glede nepošte-
nih praks v verigi preskrbe s hrano. Varuh letno poroča vladi 
o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s 
hrano ter vladi predlaga sprejetje tistih ukrepov, ki pozitivno 
vplivajo na verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo 
osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.«.

19. člen
V 61.e členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister za varuha predlaga osebo, ki uživa strokov-

ni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s 
hrano. Predlagani kandidat za varuha ne sme imeti funkcije 
v državnem organu, organu politične stranke ali organu sin-
dikata ter ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora 
pravne osebe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo 
ali prodajo hrane, niti ne sme biti kmet, samostojni podjetnik 
posameznik ali ustanovitelj ali družbenik v gospodarski družbi, 
ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo 
hrane. Glede nasprotja interesov ter daril se za varuha, tudi 
če ni javni uslužbenec, uporabljajo določbe predpisov, ki se 
uporabljajo za javne uslužbence. Za varuha je lahko imeno-
van kandidat:

1. ki je državljan Republike Slovenije;
2. ki obvlada uradni jezik;
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3. ki ni pravnomočno obsojen na kazen zapora več kot 
enega leta;

4. ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju 
pridelave, predelave, distribucije ali prodaje kmetijskih ali živil-
skih proizvodov.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada lahko na predlog ministra in v soglasju z mi-

nistrom, pristojnim za trgovino, predčasno razreši varuha, če:
1. to sam zahteva;
2. trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svojega 

dela;
3. huje krši svoje obveznosti;
4. je bil v času trajanja mandata pravnomočno obsojen na 

kazen zapora več kot enega leta;
5. nastopi funkcijo v državnem organu, organu politične 

stranke ali organu sindikata, če postane član v organu upra-
vljanja ali nadzora pravne osebe, ki se ukvarja s pridelavo, 
predelavo distribucijo ali prodajo hrane, ali če postane kmet, 
samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali družbenik 
v gospodarski družbi, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, 
distribucijo ali prodajo hrane.«.

20. člen
61.f člen se spremeni tako, da se glasi:

»61.f člen
(nedovoljena ravnanja)

(1) Nedovoljena ravnanja so tista ravnanja, s katerimi 
pogodbena stranka, ki je podjetje v skladu z zakonom, ki ureja 
preprečevanje omejevanja konkurence (v nadaljnjem besedilu: 
podjetje), s svojo znatno tržno močjo, ki je razvidna iz letnega 
prometa v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejeva-
nja konkurence (v nadaljnjem besedilu: letni promet), še zlasti 
v razmerju do druge pogodbene stranke, v nasprotju z dobrimi 
poslovni običaji izkorišča drugo pogodbeno stranko.

(2) Šteje se, da ima kupec znatno tržno moč, če letni 
promet, ki je ustvarjen v preteklem letu, s strani:

1. dobavitelja ne presega 2.000.000 eurov, s strani kupca 
pa presega 2.000.000 eurov;

2. dobavitelja presega 2.000.000 eurov, vendar ne presega 
10.000.000 eurov, in s strani kupca presega 10.000.000 eurov;

3. dobavitelja presega 10.000.000 eurov, vendar 
ne presega 50.000.000 eurov, in s strani kupca presega 
50.000.000 eurov;

4. dobavitelja presega 50.000.000 eurov, vendar 
ne presega 150.000.000 eurov, in s strani kupca presega 
150.000.000 eurov;

5. dobavitelja presega 150.000.000 eurov, vendar 
ne presega 350.000.000 eurov, in s strani kupca presega 
350.000.000 eurov.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določ-
be tega člena uporabljajo tudi za prodajo kmetijskih in živilskih 
proizvodov s strani dobaviteljev, katerih letni promet ne presega 
350.000.000 eurov, vsem kupcem, ki so javni organi.

(4) Nedovoljena ravnanja so:
1. povračilo za storitve, ki niso bile opravljene, ali za stori-

tve, ki so bile opravljene, vendar niso bile pisno in jasno vnaprej 
dogovorjene med strankama;

2. povračilo za uvrstitev, ohranitev ali širjenje asortimaja 
oziroma izdelkov;

3. povračilo za skladiščenje ali razstavljanje ali postavi-
tev izdelkov na police na prodajnih mestih, ali za omogočanje 
dostopnosti takih proizvodov na trgu, ali za stroške osebja za 
opremljanje prostorov, uporabljenih za prodajo proizvodov do-
bavitelja, razen če se dobavitelj in kupec jasno in nedvoumno 
vnaprej dogovorita v pogodbi o dobavi ali poznejših pisnih 
dogovorih med dobaviteljem in kupcem, ki bodo izvedeni in 
katerih realizacijo je mogoče dokazati;

4. zaračunavanje stroškov popustov promocije, oglaše-
vanja in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov, razen če se 
dobavitelj in kupec pisno, jasno, nedvoumno in vnaprej dogo-

vorita v pogodbi o dobavi ali poznejših pisnih dogovorih med 
dobaviteljem in kupcem, ki bodo izvedeni in katerih realizacijo 
je mogoče dokazati;

5. povračilo stroškov za sklenitev pogodbe;
6. prispevek za širitev prodajne mreže trgovine, izbolj-

šanje ali preureditve obstoječih prodajnih mest, širitev skla-
diščnih kapacitet, širitev distribucijskega omrežja in podobnih 
aktivnosti;

7. vračilo neprodanih kmetijskih in živilskih proizvodov 
dobavitelju, navedenih v drugem odstavku 61.b člena tega 
zakona, ki niso hitro pokvarljivi in katerih rok uporabe je še 
najmanj ena tretjina od dostave do zapadlosti, ne da bi kupec 
plačal za te neprodane proizvode ali ne da bi plačal za odstra-
nitev teh proizvodov ali oboje, razen če je bilo vračilo jasno in 
nedvoumno vnaprej dogovorjeno v pogodbi o dobavi ali v po-
znejših pisnih dogovorih med dobaviteljem in kupcem, ki bodo 
izvedeni in katerih realizacijo je mogoče dokazati;

8. plačilo blaga, ki ni bilo prodano v času trajanja akcije, 
po nabavnih akcijskih cenah;

9. redno ali nesorazmerno zaračunavanje popusta za 
plačilo računov pred rokom zapadlosti;

10. zaračunavanje nadomestila za zmanjšanje prometa, 
prodaje ali marže zaradi zmanjšane prodaje določenega blaga;

11. nespoštovanje plačilnih rokov iz tega zakona;
12. neprevzemanje dogovorjenih količin izdelkov skladno 

z dogovorjeno dinamiko odkupa, če ta odstopa od dogovora za 
več kot 25 odstotkov;

13. pogojevanje sklenitve pogodbe oziroma poslovnega 
sodelovanja s protidobavo po nekonkurenčnih pogojih;

14. zahteva po ekskluzivnosti prodaje posameznega bla-
ga, razen za blago, ki je proizvedeno za prodajo po trgovinski 
blagovni znamki ali na zahtevo stranke in po strankinih speci-
fikacijah;

15. pogojevanje sklenitve ali podaljšanja pogodbe ali pre-
vzema izdelkov z zahtevo po proizvodnji in dobavi izdelkov 
za trgovinsko blagovno znamko, ki se štejejo za zamenljive z 
blagovnimi znamkami proizvajalca;

16. zahteva kupca, da dobavitelj ne prodaja izdelkov tre-
tjim strankam po nižjih cenah od tistih, ki jih plača sam;

17. odpoved naročila hitro pokvarljivih kmetijskih in ži-
vilskih proizvodov v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni 
mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomestni način za 
trženje ali uporabo teh proizvodov; odpoved v roku, krajšem od 
30 dni, se vedno šteje kot kratek rok;

18. diskriminatorno ali nesorazmerno zaračunavanje na-
domestila za razkladanje dobavljenega blaga;

19. zahteva po plačilu za poslabšanje ali izgubo kmetij-
skih in živilskih proizvodov oziroma za oboje, do katerih pride 
v prostorih kupca ali po prenosu lastništva na kupca, kadar 
takšno poslabšanje ali izguba ni posledica malomarnosti ali 
krivde dobavitelja;

20. prenos poslovnega tveganja na stranko po dobavi 
za naložene globe ali druge kazni, razen če je globa ali druga 
naložena kazen zaradi pomanjkljivosti blaga, za katero je od-
govoren dobavitelj;

21. določanje nesorazmernih ali nepoštenih pogodbenih 
kazni;

22. prepoved odstopa terjatev;
23. zavrnitev pisne potrditve pogojev pogodbe o dobavi 

med kupcem in dobaviteljem, ali neizpolnjevanje obveznosti iz 
61.g člena tega zakona glede pisne oblike oziroma obveznih 
sestavin pogodbe;

24. enostranska sprememba pogojev pogodbe o dobavi 
kmetijskih in živilskih proizvodov, ki zadevajo pogostost, način, 
kraj, roke ali obseg dobave ali dostave kmetijskih in živilskih 
proizvodov, standarde kakovosti, plačilne pogoje ali cene, ozi-
roma ki zadevajo opravljanje storitev;

25. protipravna pridobitev, uporaba ali razkritje poslovne 
skrivnosti dobavitelja s strani kupca v skladu z zakonom, ki 
ureja poslovno skrivnost;

26. grožnje kupca s povračilnimi ukrepi (npr. umik proi-
zvodov iz ponudbe, zmanjšanje naročenih količin proizvodov 
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ali prekinitev določenih storitev, ki jih kupec opravlja za do-
bavitelja, kot so trženje ali promocije proizvodov dobavitelja) 
oziroma izvedba takšnih ukrepov, če dobavitelj uveljavlja svoje 
pogodbene ali zakonske pravice, vključno z vložitvijo prijave 
pri organih iz 61.i člena tega zakona ali s sodelovanjem s temi 
organi med postopkom;

27. zahteva kupca po nadomestilu za stroške, nastale pri 
preučevanju prijave strank v zvezi s prodajo proizvodov doba-
vitelja, čeprav ne gre za malomarnost ali krivdo dobavitelja.

(5) Na glede na 4. točko prejšnjega odstavka je celotno ali 
delno kritje stroškov popustov, s strani dobavitelja, za kmetijske 
in živilske proizvode, ki jih je kupec prodal v okviru promocije, 
prepovedano, razen če kupec pred promocijo, ki jo je začel, 
opredeli trajanje promocije in pričakovano količino kmetijskih 
in živilskih proizvodov, ki naj bi bili naročeni po znižani ceni.

(6) Kadar kupec za primere nedovoljenih ravnanj iz 3. in 
4. točke četrtega odstavka tega člena zahteva plačilo, kupec 
dobavitelju zagotovi pisno oceno plačil na enoto ali skupnih 
plačil ter pisno oceno stroškov in podlago za to oceno, ki je 
lahko v obliki cenika aktivnosti storitev ali cenika marketinških 
oziroma promocijskih aktivnosti.

(7) Nedovoljena ravnanja iz četrtega odstavka tega člena 
pomenijo prevladujoče obvezne določbe, ki se uporabljajo za 
vsak primer, ki spada na področje uporabe nedovoljenih rav-
nanj, ne glede na pravo, ki bi se sicer uporabilo za pogodbo o 
dobavi med strankama.

 (8) Če pogodba vsebuje nedovoljena ravnanja, so takšna 
določila pogodbe nična.«.

21. člen
V 61.g členu se v drugem odstavku za besedilom »odku-

pni blok« doda vejica in besedilo »razen če dobavitelj od kupca 
zahteva sklenitev pisne pogodbe«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
ne uporabljajo kadar sporazum o dobavi zadeva proizvode, ki 
jih član organizacije proizvajalcev, vključno z zadrugo, odda 
organizaciji proizvajalcev, katere član je dobavitelj, če statut te 
organizacije proizvajalcev ali pravila in odločitve, ki so v njem 
določeni ali iz njega izhajajo, vsebujejo določbe s podobnimi 
učinki, kot jih imajo pogoji sporazuma o dobavi.«.

22. člen
Za 61.h členom se dodajo novi 61.i člen do 61.m člen, ki 

se glasijo:

»61.i člen
(prijave)

(1) Dobavitelji lahko vložijo prijave nedovoljenih ravnanj 
v Republiki Sloveniji pri Javni agenciji Republike Slovenije za 
varstvo konkurence oziroma pri izvršilnemu organu v državi 
članici, v kateri je ustanovljen dobavitelj ali pri izvršilnemu or-
ganu v državi članici, v kateri je ustanovljen kupec, za katerega 
se sumi, da je izvajal nedovoljena ravnanja. Prijava se vloži pri 
izvršilnem organu, ki je pristojen za obravnavo nedovoljenih 
ravnanj iz 61.f člena tega zakona.

(2) Organizacije proizvajalcev, druge organizacije doba-
viteljev in združenja takšnih organizacij lahko vložijo prijavo iz 
prejšnjega odstavka na zahtevo enega ali več svojih članov 
ali, na zahtevo enega ali več članov njihovih članic organiza-
cij, kadar ti člani menijo, da so prizadeti zaradi nedovoljenih 
ravnanj. Druge organizacije, ki predstavljajo dobavitelje, lahko 
na zahtevo dobavitelja in v njegovem interesu vložijo prijavo, 
in sicer pod pogojem, da so takšne organizacije neodvisne 
neprofitne pravne osebe.

(3) Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konku-
rence sprejme potrebne ukrepe za ustrezno zaščito identitete 
prijavitelja, članov ali dobaviteljev iz tega člena ter za ustrezno 
zaščito vseh drugih informacij, v zvezi s katerimi prijavitelj meni, 
da bi razkritje takih informacij škodovalo interesom prijavitelja, 

članov ali dobaviteljev. Prijavitelj opredeli morebitne informaci-
je, v zvezi s katerimi zahteva zaupnost.

(4) Če Javna agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence po prejemu prijave iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena meni, da ni zadostne podlage za obravnavo prijave, 
v roku, ki ni daljši od 30 dni po prejemu prijave, o tem obvesti 
prijavitelja.

(5) Če Javna agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence meni, da obstajajo zadostni razlogi za obravnavo 
prijave, zoper kupca uvede postopek in o tem obvesti prijavi-
telja.

(6) Če Javna agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence ugotovi eno ali več nedovoljenih ravnanj iz 61.f čle-
na tega zakona, od kupca zahteva, da z nedovoljenimi ravnanji 
preneha.

61.j člen
(alternativno reševanje sporov)

Varuh iz 61.e člena tega zakona lahko ne glede na pra-
vico dobaviteljev do vložitve prijav nedovoljenih ravnanj iz 
61.i člena spodbuja prostovoljno uporabo učinkovitih in neod-
visnih mehanizmov alternativnega reševanja sporov, kakršna je 
mediacija, ki jo lahko sprožijo dobavitelji ali kupci z namenom 
rešitve sporov med dobavitelji in kupci v zvezi z uporabo nedo-
voljenih ravnanj s strani kupca.

61.k člen
(sodelovanje med izvršilnimi organi)

(1) Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konku-
rence sodeluje na področju odpravljanja nepravilnosti v verigi 
preskrbe s hrano z drugim izvršilnimi organi držav članic in z 
Evropsko komisijo pri postopkih s čezmejno razsežnostjo, s 
tem namenom se:

– udeležuje sestankov v skladu z Direktivo 2019/633/EU,
– sprejme priporočila iz Direktive 2019/633/EU.
(2) Ministrstvo in Javna agencija Republike Slovenije za 

varstvo konkurence skleneta dogovor o financiranju izvaja-
nja aktivnosti Javne agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence iz tega člena, v kateri se natančneje določijo med-
sebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila. Ta dogovor 
je sestavni del pogodbe o financiranju iz sedmega odstavka 
172. člena tega zakona.

61.l člen
(poročanje)

(1) Javna agencija Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence vsako leto do 15. marca na svoji spletni strani objavi 
letno poročilo o svojih dejavnostih s področja nedovoljenih 
ravnanj v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, 
v katerem med drugim navede število obravnavanih ali zaklju-
čenih postopkov, prejetih prijav in število odprtih ali zaključenih 
postopkov v preteklem letu. Poročilo za vsak zaključeni posto-
pek vsebuje kratek opis zadeve, rezultat postopka in po potrebi 
sprejeto odločitev, pri čemer veljajo zahteve glede zaupnosti iz 
tretjega odstavka 61.i člena tega zakona.

(2) Javna agencija Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence do 15. marca vsako leto Komisiji pošlje poročilo o 
nedovoljenih ravnanjih v verigi preskrbe s kmetijskimi in živil-
skimi proizvodi. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke 
o uporabi in izvrševanju določb tega poglavja v prejšnjem letu.

61.m člen
(področje uporabe)

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za prodajo kme-
tijskih in živilskih proizvodov, pri kateri je dobavitelj oziroma 
kupec ali pa oba ustanovljena v EU.

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za storitve, 
ki jih kupec opravlja za dobavitelja, če so izrecno navedene v 
tem poglavju.
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(3) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za sporazu-
me med dobavitelji in potrošniki.«.

23. člen
V 65. členu se v četrtem odstavku za besedilom »pogoje 

glede zagotavljanja« doda besedilo »sledljivosti porekla in«.

24. člen
V 70.a členu se v četrtem odstavku druga alineja spreme-

ni tako, da se glasi:
»– kje je žival rojena, rejena, zaklana, razsekana oziroma 

predelana.«.

25. člen
V 71. členu se v tretjem odstavku besedilo »ekoloških in« 

in besedilo »v skladu s predpisi Unije« črtata.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Podrobnejše pogoje o označevanju ekoloških kme-

tijskih pridelkov in živil ter kmetijskih gospodarstev ter načinu 
uporabe označbe predpiše vlada v skladu s predpisi Unije.«.

26. člen
V 72. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podrobnejše pogoje glede ekološke pridelave in pre-

delave, način kontrole glede na vrsto kmetijskega pridelka ali 
živila ter določbe, ki se nanašajo na nadzor, ki ga izvajajo or-
ganizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona, 
predpiše vlada v skladu s predpisi Unije.«.

27. člen
V 90. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Podrobnejše metode in postopke za ugotavljanje 

skladnosti ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil ter vsebino 
listin o skladnosti predpiše vlada v skladu s predpisi Unije.«.

28. člen
Za 92. členom se doda nov 92.a člen, ki se glasi:

»92.a člen
(organizacija za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja  

in hmeljnih proizvodov)
(1) Certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov se 

izvaja v skladu s predpisi Unije, ki urejajo certificiranje pridelka 
hmelja in hmeljnih proizvodov.

(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje pridelka hme-
lja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: organizacija 
za certificiranje hmelja) je pristojni organ za certificiranje v 
skladu predpisi Unije, ki urejajo certificiranje pridelka hmelja in 
hmeljnih proizvodov.

(3) Organizacija za certificiranje hmelja se določi v skladu 
s prejšnjim členom.

(4) Organizacija za certificiranje hmelja poleg certificiranja 
pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov iz prve in druge alineje 
prvega odstavka 90. člena tega zakona kot javno pooblastilo 
opravlja še naslednje naloge:

– odobri in kontrolira centre za certificiranje pridelka hme-
lja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: center za 
certificiranje hmelja);

– imenuje osebe, ki izvajajo certificiranje pridelka hmelja 
in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: oseba, ki izvaja 
certificiranje hmelja);

– vodi evidenci iz 149. in 150. člena tega zakona.
(5) Organizacija za certificiranje hmelja odobri centre za 

certificiranje hmelja iz prve alineje prejšnjega odstavka na 
podlagi vloge pravne osebe ali samostojnega podjetnika po-
sameznika, ki izpolnjuje organizacijske, tehnične in kadrovske 
pogoje. Odobritev se odvzame, če center za certificiranje hme-
lja ne izpolnjuje več organizacijskih, tehničnih in kadrovskih 
pogojev, če ravna v nasprotju s predpisi ali na zahtevo centra 

za certificiranje hmelja, kar ugotovi organizacija za certificiranje 
hmelja z odločbo.

(6) Organizacija za certificiranje hmelja na podlagi vloge 
centra za certificiranje hmelja z odločbo imenuje osebe, ki 
izvajajo certificiranje hmelja, če osebe izpolnjujejo predpisane 
pogoje glede usposobljenosti. Imenovanje se odvzame, če ose-
ba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, če ravna v nasprotju 
s predpisi ali na zahtevo te osebe, kar ugotovi organizacija za 
certificiranje hmelja z odločbo.

(7) Če je organizacija za certificiranje hmelja hkrati pri-
delovalec hmelja, izvede certificiranje njenega pridelka hmelja 
vsako leto drug center za certificiranje hmelja, v prisotnosti 
pristojne inšpekcijske službe.

(8) Če je center za certificiranje hmelja hkrati pridelovalec 
hmelja, izvede certificiranje njegovega pridelka hmelja vsako 
leto drugi center za certificiranje hmelja.

(9) Oseba, ki izvaja certificiranje hmelja, ne sme opravljati 
posameznih opravil v postopku certificiranja pridelka hmelja, ki 
ga je pridelala kmetija, na kateri je vpisan kot nosilec ali član 
kmetije, ali pa so ga pridelali sorodniki v ravni črti ali sorodniki 
v stranski črti do vključenega drugega kolena.

(10) Ceno certificiranja pridelka hmelja in hmeljnih proi-
zvodov nosijo pridelovalci hmelja, stroške odobritve centrov za 
certificiranje hmelja pa centri za certificiranje hmelja.

(11) Minister predpiše organizacijske, tehnične in kadro-
vske pogoje za centre za certificiranje hmelja, pogoje glede 
usposobljenosti za osebe, ki izvajajo certificiranje hmelja, po-
drobnejše določbe glede postopkov za odobritev ali odvzem 
odobritve centrov za certificiranje hmelja in imenovanje oseb, 
ki izvajajo certificiranje hmelja in način oblikovanja cene cer-
tificiranja pridelkov hmelja in hmeljnih proizvodov ter stroškov 
odobritve centrov za certificiranje hmelja.«.

29. člen
V 102. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmetijsko opravilo je delovni proces ali vsakršna de-

javnost, katere namen je opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot 
kmetijsko opravilo se zlasti štejejo obdelava kmetijskih površin 
v kmetijske namene, gnojenje, shranjevanje in obdelava or-
ganskih gnojil, uporaba fitofarmacevtskih sredstev za kmetijske 
namene, delo s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi 
premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske name-
ne, obratovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov in njihovih 
črpalk, reja in oskrba živali, gonjenje, paša živali, postavitev in 
vzdrževanje pašnih sistemov v primeru nenadzorovane paše 
živali in podobno.«.

30. člen
V 108. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medpanožne organizacije po tem zakonu sestavljajo 

predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo 
in vsaj eno od naslednjih faz dobavne verige: predelavo proi-
zvodov iz enega ali več sektorjev ali trgovino z njimi, vključno 
z njihovo distribucijo, za katere je medpanožna organizacija 
priznana v skladu s predpisi Unije, z namenom usklajevanja 
interesov potrošnikov in članov organizacij. Medpanožne or-
ganizacije se same ne ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo ali 
trgovino, razen, če ni s predpisi Unije drugače določeno.«.

31. člen
111. člen se črta.

32. člen
V 115.b členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika 

nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– za področje javne službe strokovnih nalog v živinoreji, 

ki jih opravljajo javni zavodi oziroma zbornica z javnimi zavodi, 
katerih ustanoviteljica je.«.

33. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»118. člen
(program javne službe)

(1) Vlada predpiše večletni program posamezne javne 
službe na področju kmetijstva, s katerim določi prioritetne 
usmeritve in cilje javne službe v večletnem obdobju, če ni dru-
gače določeno z drugim zakonom.

(2) Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se 
programu dela javne službe, na katerega da soglasje ministr-
stvo, na letni ravni določi zlasti:

– vrsta in obseg storitev javne službe;
– način izvajanja storitev javne službe, skladno z določ-

bami iz 115.a in 115.b člena tega zakona;
– način spremljanja rezultatov storitev javne službe;
– obseg in način financiranja ali subvencioniranja posa-

meznih storitev javne službe.
(3) Če minister do začetka tekočega leta ne izda soglasja 

k letnemu programu dela in finančnemu načrtu posrednega 
uporabnika proračuna, se financiranje javne službe začasno 
nadaljuje na podlagi finančnega načrta za preteklo leto in za 
iste programe kot v preteklem letu. Za začasno financiranje 
javne službe se smiselno uporabijo določbe zakona o javnih 
financah v delu, ki se nanašajo na začasno financiranje države. 
Minister o začasnem financiranju odloči s sklepom.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se financiranje teh služb 
po preteku rokov za posredovanje programa dela in finančnega 
načrta ali v primeru, če program dela in finančni načrt nista 
pripravljena v skladu s posredovanimi izhodišči ministrstva, 
nadaljuje v obsegu, ki ga določa zakon, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije.«.

34. člen
V 125. členu se šesta alineja črta.
Dosedanje sedma do deveta alineja postanejo šesta do 

osma alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane deveta alineja, se 

podpičje nadomesti s piko.
Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja se črtata.

35. člen
V 127.a členu se za sedmo alinejo dodata novi osma in 

deveta alineja, ki se glasita:
»– spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
– vodenje katastra čebelje paše;«.
Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.

36. člen
V 131. členu se v drugem odstavku za besedo »svet« 

doda besedilo »Republike Slovenije«.
V petem odstavku se za besedo »zbornica« dodata vejica 

in besedilo »upravlja pa jo ministrstvo«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 

glasi:
»(6) Evidenca iz prejšnjega odstavka je namenjena evi-

dentiranju mojstrskih kmetij za potrebe izvajanja praktičnega 
usposabljanja v kmetijstvu in vsebuje zlasti podrobnejše po-
datke o proizvodni usmeritvi kmetije, za katero je bil izdan 
mojstrski izpit, in kmetiji, na kateri dela mojster kmet. Podatki 
o mojstrih kmetih in mojstrskih kmetijah se javno objavijo na 
spletni strani ministrstva, razen davčne številke in EMŠO.«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek, se besedilo »v dnevnem časopisju« nadomesti z besedi-
lom »na svoji spletni strani«.

37. člen
V 139. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki v zbirkah podatkov iz tega zakona se hra-

nijo trajno, vključno z identifikacijsko številko subjekta, razen 
osebnih podatkov iz 140. člena tega zakona, ki se hranijo 
10 let, nato se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva.«.

38. člen
V 141. členu se v prvem odstavku v 4. točki za tretjo ali-

nejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– najmanj 0,05 ha vinograda ali«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »kmetijstva« doda 

besedilo »za obveščanje in informiranje v zvezi z vpisanimi 
podatki in ukrepi kmetijske politike,«.

39. člen
V 142. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) KMG-MID se ohrani:
– pri kmetiji, če gre za spremembo nosilca in novi nosi-

lec postane ena izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje za člana 
kmetije,

– pri kmetiji, če gre za spremembo nosilca in novi nosilec 
postane eden od dedičev ali do izdaje pravnomočnega sklepa 
o dedovanju ena od oseb, ki je navedena na smrtovnici,

– pri kmetiji, če je iz pogodbe ali drugega pravnega akta 
razvidno, da gre za nakup, zakup ali drugi pravni posel, s ka-
terim se pridobi pravica do uporabe vseh kmetijskih zemljišč 
kmetije v lasti članov kmetije s strani fizične osebe, ki postane 
novi nosilec,

– pri spremembi nosilca iz fizične osebe, ki ni poslovni 
subjekt, v samostojnega podjetnika posameznika z isto davčno 
številko in obratno,

– če gre za pravno nasledstvo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo gospodarske družbe ali agrarne skupnosti.«.

40. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:

»143. člen
(podatki)

(1) V RKG se za posamezno kmetijsko gospodarstvo 
vodijo ali prevzemajo naslednji podatki:

1. KMG-MID;
2. naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva, ki opre-

deljuje lokacijo, kjer je večina objektov, namenjenih kmetijski 
dejavnosti, oziroma kmetijskih zemljišč, in domače ime kmetije, 
če ga ima;

3. nosilec in za kmetijo tudi podatki o članih kmetije in 
zaposlenih s podatki iz 140. člena tega zakona;

4. dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 101. člena tega 
zakona in istovrstne skupine kmetijskih pridelkov iz 61.a člena 
tega zakona za dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

5. kmetijska zemljišča v uporabi s podatki iz 144. člena 
tega zakona;

6. planine in skupni pašniki;
7. pridelek oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk in za-

loge oljčnega olja kmetijskega gospodarstva, ki ima najmanj 
0,1 hektara oljčnikov;

8. o standardnem prihodku kmetijskega gospodarstva iz 
145.a člena tega zakona;

9. podatki evidence pridelovalcev zelenjave in zelišč iz 
148.b člena tega zakona;

10. podatki o obratu, nosilcu živilske dejavnosti in o de-
javnostih, ki jih izvaja obrat iz registra obratov iz 152.a člena 
tega zakona;

11. število plačilnih pravic iz 154. člena tega zakona;
12. stalež rejnih živali iz 156. člena tega zakona;
13. razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z ome-

jenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter izračun točk v 
skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodar-
stev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;

14. kontrolni in inšpekcijski pregledi in podatki zbirne vlo-
ge iz predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike;

15. omejitve na kmetijskem gospodarstvu ali omejitve pri 
spreminjanju podatkov v RKG;
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16. članstvo nosilca v organizacijah proizvajalcev in sku-
pinah proizvajalcev za skupno trženje in skupinah proizvajalcev 
za izvajanje shem kakovosti;

17. vključenost nosilca v ekološko ali integrirano pridelavo 
in druge sheme kakovosti po tem zakonu;

18. dovoljenja za zasaditev vinske trte v skladu s predpi-
som, ki ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte;

19. neusklajenost podatkov z določbami tega zakona;
20. dokazila, pogodbe in drugi dokumenti v zvezi s kme-

tijskim gospodarstvom.
(2) RKG vodijo upravne enote.
(3) Podatke za vpis in spremembe podatkov iz 2., 3., 5., 

6, 18., in 20. točke prvega odstavka tega člena nosilec sporoči 
upravni enoti. Spremembe sporoči v 30 dneh po nastali spre-
membi. V primeru smrti nosilca podatke sporočijo družinski 
člani ali osebe, ki imajo zakonito pravico do uporabe zemljišč.

(4) Podatke iz 7. točke prvega odstavka tega člena nosi-
lec sporoči upravni enoti enkrat letno, najpozneje do 15. febru-
arja leta, ki sledi letu obiranja oljk.

(5) Podatke iz 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena 
vpiše upravna enota po uradni dolžnosti. Podatki iz 8. do 
17. točke in 19. točke prvega odstavka tega člena se v RKG 
prevzemajo ali določijo na podlagi prevzetih podatkov tako, da 
se RKG povezuje z drugimi evidencami z delovnega področja 
ministrstva ali drugih državnih organov.

(6) RKG se vodi v opisni in grafični obliki.
(7) Zaradi pozicijskega zamika oziroma neažurnosti ze-

mljiškega katastra na kmetijskih zemljiščih je dovoljeno po-
zicijsko odstopanje med zemljiškimi parcelami in vrisanim 
GERK-om v skladu z dejanskim stanjem v naravi.

(8) Ugotovitve kontrol ukrepov kmetijske politike ali in-
špekcijskega nadzora, ki se nanašajo na podatke iz RKG, 
kontrolorji ali inšpektorji posredujejo v RKG in so podlaga za 
spremembo podatkov v RKG po uradni dolžnosti, ki jo izvede 
upravna enota.

(9) Upravna enota ob vpisu v RKG ali vnosu sprememb 
nosilcu izda izpis iz RKG. Izpis, ki se lahko izda v elektronski 
obliki, vsebuje elektronski podpis uradne osebe, ki je v skladu 
s predpisi, ki urejajo elektronski podpis, enakovreden lastno-
ročnemu podpisu. Zapisnik in izjave stranka lahko podpiše z 
elektronskim podpisom, podpis overi upravna enota z elek-
tronskim podpisom uradne osebe, ki je v skladu s predpisi, ki 
urejajo elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu podpi-
su. Ministrstvo kot upravljavec podatkov ob večjih sistemskih 
spremembah po uradni dolžnosti izda izpise iz RKG.

(10) Spremembe podatkov v RKG izvede ministrstvo po 
uradni dolžnosti tudi takrat, kadar so spremembe take, da bi-
stveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov. V tem primeru se 
stranka o spremembah ne obvesti.

(11) Zemljišča, vpisana v RKG, so javno objavljena, da 
se zagotovi pravna varnost lastnikov zemljišč. Ob sporih glede 
pozicijskih zamikov upravna enota pridobi mnenje državne 
geodetske službe oziroma nove uradne izmere. Upravna enota 
lahko kadar koli preveri pravico do uporabe zemljišč po uradni 
dolžnosti.

(12) Za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike morajo biti 
podatki v RKG usklajeni z določbami tega zakona.

(13) Podatki iz tega člena, ki jih nosilec sporoči upravni 
enoti, se lahko posredujejo na elektronski način z elektronskim 
podpisom v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis, ki 
je enakovreden lastnoročnemu podpisu ali preko državnega 
portala eUprava.«.

41. člen
Za 145. členom in naslovom »4. Druge zbirke podatkov« 

se doda nov 145.a člen, ki se glasi:

»145.a člen
(evidenca standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev)

(1) Evidenca standardnega prihodka kmetijskih gospo-
darstev je namenjena izvajanju kmetijske politike, spremljanju 

ekonomskega stanja in strukturnih sprememb z vidika ekonom-
ske velikosti kmetijskih gospodarstev in tipa kmetovanja, raz-
porejanju posameznih kmetijskih gospodarstev v ekonomske 
velikostne razrede in statistični obdelavi ter analizam.

(2) Standardni prihodek kmetijskega gospodarstva je pov-
prečna vrednost proizvodnje, ki jo lahko pričakuje kmetijsko 
gospodarstvo ob svoji strukturi proizvodnje. Izračunan je iz 
povprečne bruto vrednosti kmetijske proizvodnje na enoto na 
ravni države in proizvodnih kazalcev posameznega kmetij-
skega gospodarstva. Pri izračunu se upoštevajo povprečni 
pridelki in povprečne cene v Sloveniji ter prijavljena zemljišča 
iz 143. člena tega zakona in živali iz 156. člena tega zakona.

(3) V evidenci se vodijo ali prevzemajo podatki za vsa 
kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v RKG in so:

– KMG-MID, občina in regija;
– standardni prihodek kmetijskega gospodarstva;
– tip kmetovanja;
– razred ekonomske velikosti.
(4) Vsi podatki iz te evidence so javni, razen KMG-MID.
(5) Podrobnejša pravila za izračun standardnega prihodka 

kmetijskih gospodarstev predpiše minister.«.

42. člen
147. člen se spremeni tako, da se glasi:

»147. člen
(evidenca pridelovalcev in predelovalcev ekoloških  

in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil)
(1) Zavezanci za vpis v evidenco so pridelovalci in pre-

delovalci ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov in živil.
(2) V evidenci pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in 

integriranih kmetijskih pridelkov ali živil se vodijo ali prevzemajo 
naslednji podatki:

– iz 140. člena tega zakona za pridelovalce in predeloval-
ce ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil;

– za pridelovalce tudi podatki iz RKG (KMG-MID, kmetij-
ska zemljišča v uporabi);

– pridelava oziroma predelava kmetijskega pridelka ali 
živila;

– kontrole, ki jih izvajajo organizacije za kontrolo ali cer-
tificiranje;

– izdani certifikati;
– dovoljenja za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja;
– skupine izvajalcev in njihovih članov;
– iz 153. člena tega zakona (podatki iz zbirnih vlog, drugih 

vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike);
– iz 156. člena tega zakona (stalež po vrstah rejnih živali, 

identifikacijski in drugi podatki o rejnih živalih).
(3) Skupina izvajalcev je pravna oseba, registrirana v 

skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, ki povezuje pridelovalce in predelovalce 
ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil.

(4) Evidenco vodijo organizacije za kontrolo in certificira-
nje iz 92. člena tega zakona.

(5) Evidenca je namenjena spremljanju in kontroli ekolo-
ške in integrirane pridelave ter predelave in kontroli ukrepov 
kmetijske politike.

(6) Organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena 
tega zakona na spletni strani ministrstva objavijo certifikate 
za ekološko pridelavo in predelavo iz pete alineje drugega 
odstavka tega člena.

(7) Podatki o pridelovalcu in predelovalcu ekoloških in 
integriranih kmetijskih pridelkov ali živil, podatki o kmetijskih 
zemljiščih v uporabi, podatki o pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov ali živil (razen količin), podatki o izdanih certifikatih, 
podatki o skupinah izvajalcev in njihovih članov ter podatki o 
vrstah rejnih živalih so javni.

(8) Organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena 
tega zakona pridobivajo podatke in ravnajo s pridobljenimi 
podatki, ki so davčna tajnost, v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni postopek.
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(9) Sredstva za vodenje evidence se zagotovijo iz prora-
čuna ministrstva. Organizacija iz četrtega odstavka tega člena 
in ministrstvo skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih raz-
merij.

(10) Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena predpiše 
minister v skladu s predpisi Unije.«.

43. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:

»148. člen
(evidenca shem kakovosti)

(1) Zavezanci za vpis v evidenco shem kakovosti so fizič-
ne in pravne osebe, ki so vključene v sheme kakovosti: dobrote 
z naših kmetij, višja kakovost, izbrana kakovost, neobvezne na-
vedbe kakovosti, zajamčena tradicionalna posebnost, označba 
porekla in geografska označba.

(2) V evidenci shem kakovosti se vodijo ali prevzemajo 
zlasti naslednji podatki:

– o izdanih certifikatih, razen za shemo kakovosti neob-
vezne navedbe kakovosti;

– o količini kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti;
– o podeljenih zaščitnih znakih v skladu z 88. členom tega 

zakona za sheme kakovosti iz prejšnjega odstavka;
– iz 140. člena tega zakona o zavezancih;
– iz 5. točke prvega odstavka 143. člena tega zakona;
– iz 7. in 8. točke tretjega odstavka 148.b člena tega 

zakona;
– iz druge alineje tretjega odstavka 156. člena tega zakona;
– iz 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 162.a člena tega 

zakona.
(3) Evidenco vodijo organizacije za kontrolo in certificira-

nje iz 92. člena tega zakona.
(4) Evidenca je namenjena spremljanju in kontroli pode-

ljenih certifikatov kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovo-
sti, podeljenih zaščitnih znakov, izvajanju ukrepov kmetijske 
politike ter zakona, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih 
proizvodov.

(5) Zavezanci za vpis v evidenco shem kakovosti, za 
katere podatkov o količini kmetijskih pridelkov in živil iz shem 
kakovosti ni mogoče pridobiti iz evidenc po tem zakonu, morajo 
organizacijam za kontrolo in certificiranje iz tretjega odstavka 
tega člena do predpisanega datuma sporočiti količino kmetij-
skih pridelkov in živil iz shem kakovosti, ki so jih proizvedli v 
preteklem letu.

(6) Ministrstvo objavi podatke o izdanih certifikatih iz prve 
alineje drugega odstavka tega člena na spletni strani ministr-
stva.

(7) Podatki o zavezancih iz prvega odstavka tega člena, 
ki so navedeni na certifikatu, so javni (ime, priimek, firma, sku-
pina proizvajalcev in njeni člani, naslov, pridelava in predelava 
(razen količin), dejavnost).

(8) Organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena 
tega zakona pridobivajo podatke in ravnajo s pridobljenimi 
podatki, ki so davčna tajnost, v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni postopek.

(9) Sredstva za vodenje evidence se zagotovijo iz prora-
čuna ministrstva. Organizacija iz tretjega odstavka tega člena in 
ministrstvo skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

(10) Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena predpiše 
minister.«.

44. člen
Za 148. členom se dodata nova 148.a in 148.b člen, ki 

se glasita:

»148.a člen
(evidenca priznanih naravnih mineralnih vod)

(1) Zavezanci za vpis v evidenco priznanih naravnih mi-
neralnih vod so proizvajalci, ki so pridobili odločbo o priznanju 
naravne mineralne vode.

(2) V evidenci priznanih naravnih mineralnih vod se vodijo 
naslednji podatki:

1. ime priznane označbe naravne mineralne vode;
2. ime izvira;
3. kraj izkoriščanja;
4. razvrščanje in označevanje glede na vsebnost ogljiko-

vega dioksida;
5. številka in datum izdaje odločbe o priznanju naravne 

mineralne vode.
(3) Evidenca je namenjena spremljanju in kontroli prizna-

nih naravnih mineralnih vod.
(4) Podatki o priznanih naravnih mineralnih vodah se 

objavijo na spletni strani uprave.
(5) Evidenco iz tega člena upravlja in vodi uprava.

148.b člen
(evidenca pridelovalcev zelenjave in zelišč)

(1) Zavezanec za vpis v evidenco pridelovalcev zelenjave 
in zelišč je nosilec, ki v tekočem koledarskem letu na kmetij-
skem gospodarstvu prideluje zelenjavo oziroma zelišča na vsaj:

– 0,1 ha njivskih površin na prostem ali,
– 0,02 ha v rastlinjaku oziroma na njivskih površinah, kjer 

pridelava ni v tleh.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec za vpis 

v evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč tudi nosilec, ki 
pridelano zelenjavo oziroma zelišča trži oziroma je vključen v 
sheme kakovosti.

(3) V evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč se za 
zavezanca in njegovo kmetijsko gospodarstvo prevzemajo in 
vodijo naslednji podatki:

1. iz 140. člena tega zakona o zavezancu (identifikacijska 
številka subjekta, EMŠO ali matična številka, davčna številka, 
ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež);

2. iz 143. člena tega zakona o kmetijskem gospodarstvu 
zavezanca (KMG-MID, domače ime kmetije, naslov ali sedež 
kmetijskega gospodarstva, podatki iz prvega odstavka 143. čle-
na tega zakona);

3. iz 146. člena tega zakona o prostovoljnih označbah 
(vključenost v kontrolo prostovoljnih označb);

4. iz 147. člena tega zakona (vključenost v kontrolo eko-
loške pridelave ali integrirane pridelave);

5. iz 148. člena tega zakona (vključenost v kontrolo she-
me kakovosti);

6. iz 152. člena tega zakona (vključenost v organizacijo 
proizvajalcev, skupino proizvajalcev za skupno trženje, skupino 
proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti).

7. o površini posamezne vrste zelenjave oziroma zelišč, 
ki se prideluje na posameznem GERK v tekočem koledarskem 
letu in ki je zbrana ob oddaji zbirne vloge,

8. o oceni letnega pridelka za posamezne vrste zelenja-
dnic in zelišč v skladu z metodologijo, ki je določena v predpisu, 
ki ureja evidenco iz tega člena.

(4) Podatki o zavezancih iz prvega odstavka tega člena so 
javni (ime, priimek, firma, naslov, vključenost v organizacijo ali 
skupino proizvajalcev za skupno trženje, vključenost v skupino 
proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, podatki o izdanih 
certifikatih, podatki o vrstah zelenjave in zelišč ter podatki o 
vrsti predelave).

(5) Zavezanec za vpis v evidenco iz tega člena sporoča 
podatke iz 7. točke tretjega odstavka tega člena ob oddaji 
zbirne vloge v roku in na način, ki je določen za oddajo zbirne 
vloge v skladu s predpisi, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike za tekoče koledarsko leto, in predpisom iz sedmega 
odstavka tega člena.

(6) Evidenca iz tega člena je namenjena načrtovanju 
kmetijske politike, izvajanju ukrepov kmetijske politike, anali-
zam in statistični obdelavi podatkov, povezovanju in kontroli 
podatkov shem kakovosti, priznavanju organizacij proizvajal-
cev, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizva-
jalcev za izvajanje shem kakovosti, izvajanju zakona, ki ureja 
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promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, posredovanju 
podatkov v evidenco posebnih kultur ter poročanju v skladu 
s predpisi Unije.

(7) Podrobnejšo vsebino in postopke vodenja evidence iz 
tega člena predpiše minister.«.

45. člen
V 149. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Podatki iz druge do sedme alineje prejšnjega od-

stavka se vpišejo v evidenco centrov za certificiranje hmelja 
na podlagi odločbe o odobritvi ali odvzemu odobritve centra za 
certificiranje hmelja, vlog za odobritev centra za certificiranje 
hmelja ter zapisnikov o opremljenosti centra za certificiranje, ki 
jih pripravi organizacija za certificiranje hmelja.«.

V tretjem odstavku se za besedilom »certificiranje hmelja« 
dodata vejica in besedilo »za kontrolo centrov za certificiranje 
hmelja in za poročanje v skladu s predpisi Unije«.

V četrtem odstavku se besedilo »organizacija za kontrolo 
in certificiranje iz 92. člena tega zakona« nadomesti z besedi-
lom »organizacija za certificiranje hmelja«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Podrobnejšo vsebino in postopke vodenja evidence 
iz tega člena predpiše minister.«.

46. člen
V 150. členu se v tretjem odstavku besedilo »organizacija 

za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona« nadomesti 
z besedilom »organizacija za certificiranje hmelja«.

V četrtem odstavku se za besedo »hmeljarstva« doda 
besedilo »in za spremljanje in kontrolo certificiranja hmelja in 
hmeljnih proizvodov«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Podrobnejšo vsebino in postopke vodenja evidence 
iz tega člena predpiše minister.«.

47. člen
153. člen se spremeni tako, da se glasi:

»153. člen
(evidenca o ukrepih kmetijske politike)

(1) Vsebina evidence o ukrepih kmetijske politike so po-
datki, ki jih subjekti iz 140. člena tega zakona posredujejo 
ministrstvu za namene iz prvega odstavka 140. člena tega 
zakona, in podatki, ki jih agencija kot izvajalec ukrepov kmetij-
ske politike pridobi sama iz registrov in drugih evidenc v zvezi 
z opravljanjem svojih pristojnosti in nalog. Evidenco vodi in 
upravlja agencija.

(2) Evidenca o ukrepih kmetijske politike vsebuje poleg 
podatkov o subjektih iz 140. in 143. člena tega zakona tudi 
podatke iz zbirnih vlog, iz drugih vlog in zahtevkov za ukre-
pe kmetijske politike, zlasti vrsto ukrepa, izplačana sredstva 
in omejitve, ter podatke fizičnih oseb o načinu ugotavljanja 
davčne osnove za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti ali dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: davčni status), o 
rezidentskem statusu in transakcijskem računu ter podatke 
iz drugih evidenc, ki jih agencija vodi na podlagi veljavnih 
predpisov.

(3) Evidenca je namenjena spremljanju, izvedbi in kontroli 
ukrepov kmetijske politike na državni in občinski ravni ter vo-
denju in upravljanju zbirk podatkov iz tega zakona. Kontaktni 
podatki iz 6. točke tretjega odstavka 140. člena tega zakona 
se lahko uporabljajo za preverjanje in posodabljanje kontaktnih 
podatkov v posameznih zbirkah podatkov.

(4) Agencija podatke o davčnem in rezidentskem statusu 
pridobi iz davčnih evidenc, podatke o transakcijskem računu pa 
iz registra transakcijskih računov.«.

48. člen
V 156. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Namen evidence je varovanje zdravja ljudi in živali, 

izvajanje predpisov Unije, ki urejajo zootehniške in genealo-
ške pogoje za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi 
živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim 
materialom ter njihov vstop v Unijo, in izvajanje ukrepov kme-
tijske politike ter izvajanje zakona, ki ureja promocijo kmetijskih 
in živilskih proizvodov.«.

49. člen
159. člen se spremeni tako, da se glasi:

»159. člen
(evidenca ekološkega rastlinskega razmnoževalnega 
materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala  

iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih 
nedoraslih organizmov iz akvakulture)

(1) Za ekološki rastlinski razmnoževalni material in ra-
stlinski razmnoževalni material iz preusmeritve se vpišejo firma 
ali ime in priimek, sedež ali naslov s hišno številko fizične ali 
pravne osebe, kontaktni podatki, vrsta in sorta rastlinskega 
razmnoževalnega materiala, količina rastlinskega razmnože-
valnega materiala ter obdobje razpoložljivosti.

(2) Za ekološko vzrejene živali se vpišejo firma ali ime in 
priimek, sedež ali naslov s hišno številko fizične ali pravne ose-
be, kontaktni podatki, vrsta živali, število razpoložljivih živali, 
spol, pasma živali, linija živali, starost živali in druge informacije 
v skladu s predpisi Unije.

(3) Za ekološko gojene nedorasle organizme iz akvakul-
ture se vpišejo firma ali ime in priimek, sedež ali naslov s hišno 
številko fizične ali pravne osebe, kontaktni podatki, vrsta iz 
akvakulture, pridelovalna zmogljivost in zdravstveno stanje v 
skladu s predpisi Unije.

(4) Podrobnejše pogoje za vpis v evidenco predpiše mi-
nister v skladu s predpisi Unije.

(5) Evidenca iz tega člena je javna in je objavljena na 
spletni strani ministrstva.

(6) Evidenca iz tega člena je namenjena spremljanju 
ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlin-
skega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, spremljanju 
ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih orga-
nizmov iz akvakulture.«.

50. člen
Za 159. členom se doda nov 159.a člen, ki se glasi:

»159.a člen
(zbirka podatkov rastlinske genske banke)

(1) Zbirka podatkov rastlinske genske banke je seznam 
vseh rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo (v na-
daljnjem besedilu: RGV), ki imajo dejansko ali potencialno vre-
dnost za prehrano in kmetijstvo in se hranijo v rastlinski genski 
banki. Vsebuje osnovne podatke o posameznem RGV, zlasti:

1. kodo in ime institucije, ki hrani RGV,
2. neponovljivo številko RGV,
3. kodo in ime zbirateljske institucije,
4. latinsko ime rodu, vrste in ostalih taksonomskih enot, 

ki jim pripada RGV,
5. slovensko ime vrste, ki ji pripada RGV,
6. ime RGV,
7. datum vključitve RGV v rastlinsko gensko banko,
8. državo izvora RGV,
9. lokacijo in datum nabiranja RGV,
10. biološki status RGV ter
11. način hranjenja RGV.
(2) Zbirko podatkov iz tega člena vodijo izvajalci javne 

službe nalog rastlinske genske banke.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena so javni in do-

stopni na spletnih straneh ministrstva in izvajalcev javne službe 
nalog rastlinske genske banke.
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(4) Zbirka podatkov iz tega člena je namenjena upravlja-
nju podatkov o RGV in zagotavljanju dostopa do RGV, ki se 
hranijo v rastlinski genski banki.«.

51. člen
161.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»161.a člen
(zbirka podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov  

v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal)
(1) V zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih 

plinov v kmetijstvu in o spremljanju stanja kmetijskih tal se 
vodijo naslednji podatki:

a) iz 140. člena tega zakona o zavezancih, ki so na svo-
jih površinah dovolili opravljanje vzorčenja na podlagi 28.a in 
a28.b člena tega zakona;

b) iz prvega odstavka 143. člena tega zakona;
c) o tleh iz 164. člena tega zakona;
č) o tleh iz 164.a člena tega zakona;
d) o dejanski rabi zemljišč iz 165. člena tega zakona;
e) o letnih spremembah dejanske rabe zemljišč;
f) za izračun emisij in odvzemov toplogrednih plinov v 

kmetijstvu iz prvega in drugega odstavka 28.a člena tega 
zakona;

g) za spremljanje stanja kmetijskih tal iz prvega in dru-
gega odstavka a28.b člena in šestega odstavka č28.b člena 
tega zakona.

(2) Zbirka podatkov iz tega člena je namenjena spre-
mljanju emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu in 
gozdarstvu, za spremljanje stanja kmetijskih tal za izvajanje, 
kontrolo in spremljanje učinkov ukrepov kmetijske politike ter 
za druge aktivnosti, ki prispevajo k zagotavljanju trajne rodovi-
tnosti kmetijskih tal in k primerni prehranski varnosti Slovenije.

(3) Zbirko podatkov iz tega člena vodijo nosilci javnega 
pooblastila iz 28.a in a28.b člena tega zakona.

(4) Podrobnejšo vsebino in način vodenja zbirke podatkov 
iz tega člena predpiše minister.«.

52. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:

»162. člen
(evidenca o izobraževanju, usposabljanju in svetovanju  

za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja)
(1) Evidenco o izobraževanju, usposabljanju in svetovanju 

za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem be-
sedilu: evidenca o izobraževanju) upravlja in vodi ministrstvo, 
vpis podatkov v evidenco o izobraževanju pa opravijo izvajalci 
izobraževanja, usposabljanja oziroma svetovanja na podlagi 
podatkov o opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziro-
ma svetovanju. Za točnost in ažurnost vnesenih podatkov v 
evidenco o izobraževanju so odgovorni izvajalci izobraževanja, 
usposabljanja oziroma svetovanja.

(2) Evidenca o izobraževanju vsebuje naslednje podatke:
1. o udeležencu izobraževanja, usposabljanja oziroma 

svetovanja iz 140. člena tega zakona;
2. KMG-MID kmetijskega gospodarstva udeleženca iz-

obraževanja, usposabljanja oziroma svetovanja iz 143. člena 
tega zakona;

3. EMŠO ali matična številka poslovnega subjekta za 
udeleženca izobraževanja ali usposabljanja na področju goz-
darstva;

4. vsebinski podatki o izobraževanjih oziroma usposablja-
njih, še zlasti vrsta, teme in število ur izobraževanja oziroma 
usposabljanja;

5. datum in lokacija opravljenega izobraževanja, usposa-
bljanja oziroma svetovanja;

6. izvajalci izobraževanja, usposabljanja oziroma sveto-
vanja.

(3) Evidenca o izobraževanju je namenjena kontroli izpol-
njevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.«.

53. člen
V 166. členu se v prvem odstavku na koncu 4. in 5. točke 

pred podpičjem doda besedilo »oziroma EMŠO ali matična 
številka«.

Na koncu 24. točke se pika nadomesti s podpičjem in se 
dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:

»25. iz evidence registriranih vozil (za traktorje in priklo-
pnike) podatke o posameznem vozilu, lastniku vozila ali osebi, 
na katero je vozilo registrirano, EMŠO ali matično številko. 
Povezovalni znak je EMŠO ali matična številka,

26. prostorsko informacijskega sistema.«.

54. člen
Za 169. členom se doda nov 169.a člen, ki se glasi:

»169.a člen
(posredovanje podatkov zavarovalnicam)

(1) Agencija zavarovalnicam, ki opravljajo zavarovalne 
posle v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, za namen 
opravljanja teh poslov v primeru, ko upravičenci uveljavljajo 
pravice iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na 
sofinanciranje zavarovanja, posreduje podatke iz zbirne vloge 
iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ki se 
nanašajo na upravičenca in ki jih zavarovalnica potrebuje za 
sklenitev zavarovalne pogodbe.

(2) Agencija posreduje podatke iz prejšnjega odstavka na 
podlagi izrecnega pisnega soglasja upravičenca za posredova-
nje podatkov, ki ga lahko upravičenec kadarkoli umakne s pisno 
izjavo. Vlagatelj zahteve za pridobitev podatkov iz prejšnjega 
odstavka mora zahtevi priložiti izjavo upravičenca, da vlagatelju 
izrecno dovoljuje pridobivanje njegovih podatkov od agencije, 
in sicer za namen uveljavljanja pravice iz naslova ukrepov kme-
tijske politike, ki se nanašajo na sofinanciranje zavarovanja.

(3) Agencija ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih 
posreduje na podlagi tega člena.«.

55. člen
V 173. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Podrobnejše pogoje glede informacij o uvozu eko-

loških kmetijskih pridelkov in živil predpiše vlada v skladu s 
predpisi Unije.«.

56. člen
V 174. členu se v prvem odstavku za šesto alinejo doda 

nova sedma alineja, ki se glasi:
»– nadzirati področje gnojenja iz č28.b člena tega zako-

na;«.
Dosedanje sedma do enajsta alineja postanejo osma do 

dvanajsta alineja.
Za dosedanjo dvanajsto alinejo, ki postane trinajsta aline-

ja, se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– nadzirati realizacijo javnih naročil iz 58.b člena tega 

zakona in v zvezi s tem pravico pregledovati zadevne prostore, 
objekte, predmete ter poslovanje in dokumentacijo.«.

Dosedanje trinajsta do dvajseta alineja postanejo petnaj-
sta do dvaindvajseta alineja.

Šesti do deveti odstavek se črtajo.

57. člen
V 175. členu se v prvem odstavku za peto alinejo dodata 

novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– v nujnih primerih lahko odredi ukrepe z ustno odločbo 

na zapisnik;
– odredi odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na po-

dročju gnojenja iz č28.b člena tega zakona;«.
Dosedanje šesta do sedemnajsta alineja postanejo osma 

do devetnajsta alineja.
Za dosedanjo osemnajsto alinejo, ki postane dvajseta 

alineja, se doda nova enaindvajseta alineja, ki se glasi:
»– odredi odpravo pomanjkljivosti pri opravljanju kmetij-

skih opravil (102. člen);«.
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Dosedanje devetnajsta do dvaindvajseta alineja postane-
jo dvaindvajseta do petindvajseta alineja.

58. člen
V 176. členu se v prvem odstavku doda nova prva alineja, 

ki se glasi:
»– se gnojenje tal ne izvaja na podlagi analize tal in gno-

jilnega načrta (tretji odstavek č28.b člena);«.
Dosedanja prva alineja postane druga alineja.
Za dosedanjo drugo alinejo, ki postane tretja alineja, se 

dodajo nove četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– kot naročnik ne realizira javnega naročila iz prvega 

odstavka 58.b člena tega zakona glede predpisanega deleža 
ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti iz razlogov, ki so 
na njegovi strani;

– ne pripravi poročila v skladu z drugim odstavkom 
58.b člena tega zakona;

– ni registrirana oziroma odobrena in daje v promet kme-
tijske pridelke oziroma živila v nasprotju s prvim odstavkom 
61. člena tega zakona;«.

Dosedanje tretja do deveta alineja postanejo sedma do 
trinajsta alineja.

V dosedanji deseti alineji, ki postane štirinajsta alineja, se 
za številko »148« dodata pika in črka »a«.

Dosedanje enajsta do šestnajsta alineja postanejo petnaj-
sta do dvajseta alineja.

V dosedanji sedemnajsti alineji, ki postane enaindvajseta 
alineja, se za besedilom »143. člena« dodata vejica in besedilo 
»peti odstavek 148. člena, 148.b člena«.

Dosedanja osemnajsta alineja postane dvaindvajseta 
alineja.

59. člen
V 177. členu se v prvem odstavku dodata novi prva in 

druga alineja, ki se glasita:
»– v poročilu iz drugega odstavka 58.b člena tega zakona 

navaja neresnične podatke glede deležev ekoloških živil oziro-
ma živil iz shem kakovosti;

– ne zagotavlja informacij o živilih in sledljivosti porekla 
(prvi odstavek 65. člena);«.

Dosedanje prva do šesta alineja postanejo tretja do osma 
alineja.

V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– v okviru kmetijske dejavnosti prodaja kmetijske pridel-
ke, ki niso pridelani na tej kmetiji (četrti odstavek 61.a člena);«.

Za drugo alinejo se dodata novi tretja in četrta alineja, ki 
se glasita:

»– prodaja kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, in ni 
nosilec, član kmetije oziroma zaposlen na kmetiji, vpisani v 
RKG, ali druga oseba, ki opravlja delo na kmetiji na način in 
pod pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo delovno pravo in 
pogodbena razmerja (prvi odstavek 61.a člena tega zakona);

– prodaja istovrstne skupine kmetijskih pridelkov v na-
sprotju z drugim oziroma tretjim odstavkom 61.a člena tega 
zakona;«.

Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo peta, 
šesta in sedma alineja.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(upravičenci)

Do izteka programskega obdobja Programa razvoja za 
podeželje Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se ne 
glede na določbe 17. člena zakona pri ukrepu kmetijsko-okolj-
sko-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, sodelovanje in pri 
podukrepu podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 
kot upravičenec šteje kmetijsko gospodarstvo.

61. člen
(javno pooblastilo iz 28.a člena zakona)

Dosedanji izvajalec javnega pooblastila iz 28.a člena za-
kona opravlja naloge spremljanja vsebnosti organske snovi v 
tleh, odmrle nadzemne biomase, lesne biomase, fizikalno-ke-
mijskih lastnosti kmetijskih tal ter naloge spremljanja načina 
rabe kmetijskih zemljišč, in sicer za oceno emisij in odvzemov 
toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje, 
iz spremenjenega prvega odstavka 28.a člena zakona, vendar 
ne dlje kot do 31. decembra 2023, če izpolnjuje predpisane 
pogoje.

62. člen
(veriga preskrbe s hrano)

(1) Določbe spremenjenih 61.b, 61.c in 61.f členov 
ter spremenjeni drugi in novi četrti odstavek 61.g člena ter 
novi 61.i do 61.m členi zakona se začnejo uporabljati 1. no-
vembra 2021. Do takrat se uporabljajo določbe 61.b, 61.c, 
61.f in 61.g člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 
in 86/21 – odl. US).

(2) Postopki nadzora glede nedovoljenih ravnanj iz 
61.f in 61.g člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 
in 86/21 – odl. US), začeti pred začetkom uporabe določb iz 
prejšnjega odstavka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

(3) Pogodbe v verigi preskrbe s hrano, ki so bile sklenjene 
pred uveljavitvijo tega zakona in še veljajo, morajo biti usklaje-
ne z določbami tega zakona najpozneje do 1. novembra 2021.

63. člen
(javno pooblastilo iz 92.a člena zakona)

Do določitve organizacije za certificiranje hmelja v skladu 
z novim 92.a členom zakona opravljajo certificiranje hmelja in 
hmeljnih proizvodov dosedanji izvajalci certificiranja hmelja in 
hmeljnih proizvodov, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2022.

64. člen
(izvajalci javne službe iz 115.b člena zakona)

(1) Naloge javne službe iz nove tretje alineje 115.b člena 
zakona opravljajo dosedanji izvajalci javnih služb do izteka ve-
ljavnosti odločb o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v skupni 
temeljni rejski program.

(2) Ministrstvo dosedanje izvajalce nalog javne službe iz 
nove tretje alineje 115.b člena zakona najkasneje v 90 dneh 
pred iztekom veljavnosti odločb iz prejšnjega odstavka pozove 
k predložitvi vloge za imenovanje izvajalca javne službe in k 
preveritvi pogojev iz 115.b člena zakona.

65. člen
(koncesijske pogodbe za javno službo)

(1) Koncesijske pogodbe za javne službe veljajo do izteka 
pogodb.

(2) Nalogi iz nove osme in devete alineje 127.a člena 
zakona se začneta izvajati s 1. januarjem 2026.

66. člen
(evidenca standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev)

Evidenca standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev 
se vzpostavi do 31. decembra 2023.

67. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

Podzakonske predpise iz 28.a, a28.b, b28.b, c28.b, č28.b, 
d28.b, 61., 65., 71., 72., 90., 92.a, 145.a, 147., 148., 148.b, 
149., 150., 159. in 161.a člena zakona izdata vlada in minister 
najpozneje do 31. decembra 2022.
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68. člen
(uskladitev podzakonskih predpisov)

Z določbami tega zakona se najpozneje do 31. decembra 
2021 uskladijo naslednji predpisi:

– Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih pro-
izvodov (Uradni list RS, št. 67/12),

– Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v 
ekološkem kmetovanju (Uradni list RS, št. 96/14),

– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec 
javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij 
in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 18/18),

– Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pri-
delkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18 in 17/19 – popr.),

– Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list 
RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18, 35/19 in 16/21).

69. člen
(javna naročila)

Določba drugega odstavka novega 58.b člena, določ-
be nove štirinajste alineje prvega odstavka spremenjenega 
174. člena, novih četrte in pete alineje prvega odstavka spre-
menjenega 176. člena in nove prve alineje prvega odstavka 
spremenjenega 177. člena zakona se začnejo uporabljati za 
tista javna naročila, ki se nanašajo na živila, ki se oddajo po 
uveljavitvi tega zakona.

70. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 322-01/21-7/14
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 1773-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

2629. Zakon o spremembi Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-L)

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 organizaciji in financiranju vzgoje  
in izobraževanja (ZOFVI-L)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. ju-
lija 2021.

Št. 003-02-3/2021-166
Ljubljana, dne 23. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ORGANIZACIJI  

IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
(ZOFVI-L)

1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
se besedilo 86. člena spremeni tako, da se glasi:

»Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izo-
braževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega proračuna 
oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so vpisane v razvid izvajalcev,
– so vpisni pogoji določeni tako, da zagotavljajo vpis 

učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino,

– izvaja glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbe-
nem programu pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in 
ima vpisanih najmanj 35 učencev,

– imajo zaposlenih vsaj 80 % učiteljev oziroma vzgo-
jiteljev, potrebnih za izvedbo programa, ki je pridobil javno 
veljavnost, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, za polni 
delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši 
delovni čas od polnega, in zagotovljene druge učitelje oziroma 
vzgojitelje, potrebne za izvedbo programa, ki je pridobil javno 
veljavnost.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega 
člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki 
jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje 
programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva 
za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka se zasebni šoli, ki 
izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, 
iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti 
za izvedbo obveznega dela javno veljavnega programa za-
gotavlja tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma 
lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega 
dela programa osnovnošolskega izobraževanja.

Ne glede na prejšnji odstavek zasebne šole, ki pridobi-
vajo za izvedbo obveznega dela javno veljavnega programa 
100 % javnih sredstev, za ta del programa staršem ne smejo 
zaračunavati šolnin.

Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in 
učne pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam.

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugo-
tavlja šolska uprava.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ne glede na tretji odstavek novega 86. člena zakona se 

zasebne šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvi-
jo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), financirajo v skladu z obstoječo 
koncesijsko pogodbo.

Prejšnji odstavek se ne uporablja za podružnice zasebnih 
šol, ki so jih te ustanovile po uveljavitvi ZOFVI.
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3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 411-10/21-4/27
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EPA 1865-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

2630. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)

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  

in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP-F)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 16. julija 2021.

Št. 003-02-3/2021-171
Ljubljana, dne 24. julija 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-F)

1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 

št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 69/17 – 
popr., 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) se v 3. členu v 
prvem odstavku za 15. točko doda nova 15.a točka, ki se glasi:

»15.a »lahka motorna vozila« so invalidski vozički in 
vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h, niso širša od 80 cm in so izvzeta s 
področja uporabe Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem 
nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 
z dne 2. 3. 2013, str. 52);«.

V 29. točki se za besedo »inšpektorji« dodata vejica in 
besedilo »pooblaščene uradne osebe finančne uprave«.

30. točka se spremeni tako, da se glasi:
»30. »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, 

prevozna sredstva ter pripomočki in naprave, ki jih uporabnik 
poganja z lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od 
hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo s 
pomožnimi kolesi, monokolo in po namenu uporabe podobna 
prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna 
vozila;«.

V 52. točki se črta besedilo »kolesa s pomožnim motor-
jem,«.

2. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z neka-
tegoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet), 
na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah 
zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo 
nadzor nad določbami tega zakona:

– 5. člena (varstvo okolja),
– 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rej-

nikov),
– prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih mo-

rajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine 
o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o 
poklicnih vozniških izkušnjah),

– 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
– 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
– 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapu-

ščenega vozila),
– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
– 31. člena (območje umirjenega prometa),
– 31.a člena (območje skupnega prometnega prostora),
– 32. člena (območje za pešce),
– 33. člena (varnostni pas),
– 34. člena (zaščitna čelada),
– 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki 

zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmo-
žnost obvladovanje vozila),

– 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
– 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
– 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
– 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst 

vozil),
– 57. člena (približevanje križišču in razvrščanje pred 

križiščem),
– 61. člena (odpiranje vrat vozila),
– 62. člena (zapustitev vozila),
– 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
– 65. člena (ustavitev in parkiranje),
– 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem 

za invalide),
– 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
– 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni do-

voljeno),
– 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na 

cesti),
– 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
– 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
– 84. člena (označitev pešcev),
– petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),
– 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega 

odstavka tega člena (prevoz oseb),
– 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter 

pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),
– 93. člena (pogoji za udeležbo koles v cestnem prome-

tu),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo mopedov, motornih koles, 

trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles v cestnem prometu),
– 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sred-

stev v cestnem prometu),
– 97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v 

cestnem prometu),
– 98. člena (prometna signalizacija),
– 99. člena (svetlobni prometni znaki),
– 100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči 

na semaforju).«.

3. člen
V 15.a členu se v sedmi alineji beseda »tretjega« nado-

mesti z besedilom »prvega, tretjega«.
Za sedmo alinejo se dodajo nove osma do deseta alineja, 

ki se glasijo:
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»– osmega, enajstega, petnajstega, šestnajstega, sedem-
najstega, osemnajstega, devetnajstega in dvajsetega odstavka 
30. člena,

– 98. člena,
– šestega odstavka 99. člena,«.
Dosedanja osma alineja postane enajsta alineja.

4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »v smislu 1., 

4., 16., 17., 18. ali 19. točke« nadomesti z besedilom »skladno 
s 1., 4., 16., 17., 18. ali 19. točko«.

V tretjem odstavku se na koncu prvega stavka pika nado-
mesti z vejico in se doda besedilo »ki lahko poseže v vozilo, da 
pridobi identifikacijsko številko vozila.«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika 

nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. vožnja z vozniškim dovoljenjem tiste kategorije oziro-

ma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo 
vozi, katerega veljavnost je potekla, če je pogoj za podaljšanje 
njegove veljavnosti predložitev veljavnega zdravniškega spri-
čevala, potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika 
ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za hujši prekršek se šteje:
1. prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija 

najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska 
sankcija prepovedi vožnje motornega vozila,

2. vožnja z vozniškim dovoljenjem tiste kategorije oziroma 
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, katerega 
veljavnost je potekla, če je pogoj za podaljšanje njegove veljav-
nosti predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdila o 
dodatnem usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o doda-
tnem usposabljanju voznika, ki ga vozi voznik v času prekrška,

3. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja tiste 
kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali 
skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, ali

4. vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega 
dovoljenja.«.

6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo 

»indikatorjem alkohola v izdihanem zraku« povsod nadomesti 
z besedilom »indikatorjem alkohola«, besedilo »merilnikom 
alkohola v izdihanem zraku« pa se nadomesti z besedo »eti-
lometrom«.

7. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen
(preizkušanje avtomatiziranih vozil)

(1) Avtomatizirano vozilo je motorno vozilo z vgrajenimi 
sistemi prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standar-
du SAE J3016, ki lahko samostojno upravljajo vozilo v cestnem 
prometu brez ukrepanja voznika in izpolnjujejo vse pogoje za 
udeležbo v cestnem prometu, kot to določa zakon, ki ureja 
motorna vozila. Poleg tega mora biti avtomatizirano vozilo ali 
sistem za avtomatizirano vožnjo predhodno preizkušen na 
površinah, namenjenih cestnemu prometu.

(2) Na cesti se določi območje, kjer lahko proizvajalci 
avtomatiziranih vozil ali sistemov za avtomatizirano vožnjo ta 
preizkušajo. Območje za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
se označi s predpisano prometno signalizacijo, v skladu s 
predpisi, ki urejajo prometno opremo in prometno signalizacijo 
na cestah.

(3) Avtomatizirana vozila morajo biti označena s pred-
pisano tablico »CAV«, ki je izdelana iz vremensko odpornih 

materialov in odseva svetlobo. Oblika, barva in minimalne 
dimenzije tablice »CAV« določene v predpisu, ki ureja dele in 
opremo vozil.

(4) Voznik avtomatiziranega vozila mora biti ves čas v 
pripravljenosti, tako da lahko v vsakem trenutku prevzame 
upravljanje avtomatiziranega vozila. Voznik avtomatiziranega 
vozila se šteje za voznika motornega vozila, kot to določa 
zakon, ki ureja voznike.

(5) Avtomatizirano vozilo sme med preizkušanjem voziti le 
voznik, ki ni voznik začetnik in je usposobljen za preizkušanje 
avtomatiziranih vozil ali sistemov za avtomatizirano vožnjo.

(6) Da se ugotovi ravnanje voznika med preizkušanjem 
avtomatiziranega vozila, se mora voznika avtomatiziranega 
vozila med vožnjo spremljati in snemati z elektronskimi sistemi, 
vgrajenimi v vozilo. V primeru prometne nesreče ali prome-
tnega prekrška podatkov ni dovoljeno spreminjati in morajo 
biti dani na razpolago pooblaščeni uradni osebi za obdobje 
30 sekund pred prometno nesrečo ali prekrškom in 30 sekund 
po tem.

(7) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena lahko pro-
izvajalec avtomatiziranega vozila ali sistema za avtomatizira-
no vožnjo obdeluje največ eno leto, pristojni nadzorni organ 
iz 13. člena tega zakona pa v tolikšnem obsegu in trajanju, 
kolikor je nujno potrebno za izvedbo nadzora ali postopka o 
prekršku oziroma kazenskega postopka, vendar najdlje tri leta 
od njihove pridobitve. Po poteku rokov iz prejšnjega stavka se 
podatki izbrišejo.

(8) Proizvajalec avtomatiziranega vozila ali sistema za 
avtomatizirano vožnjo mora imeti sklenjeno pogodbo o zavaro-
vanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo avtomatiziranega 
vozila povzroči tretjim osebam, v skladu s predpisi, ki urejajo 
obvezna zavarovanja v prometu, za čas preizkušanja takega 
vozila. Voznik mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo 
o sklenjenem zavarovanju, kadar vozi avtomatizirano vozilo v 
prometu, pri sebi in ga mora na zahtevo pokazati pooblaščeni 
uradni osebi.

(9) Predhodna preizkušenost avtomatiziranega vozila ali 
sistema za avtomatizirano vožnjo iz prvega odstavka tega čle-
na in usposobljenost voznika za preizkušanje avtomatiziranih 
vozil ali sistemov za avtomatizirano vožnjo iz petega odstavka 
se dokazujeta na podlagi izjave proizvajalca avtomatiziranega 
vozila ali sistema za avtomatizirano vožnjo. Voznik mora imeti 
med preizkušanjem izjavo pri sebi in jo mora na zahtevo poka-
zati pooblaščeni uradni osebi.

(10) Proizvajalec avtomatiziranega vozila ali sistema za 
avtomatizirano vožnjo mora po elektronski poti obvestiti policijo 
in prometno-informacijski center o nameravanem preizkušanju 
takega vozila ali sistema. V obvestilu mora navesti podatke o 
proizvajalcu, odgovorni osebi proizvajalca, podatke o voznikih, 
ki bodo preizkušali avtomatizirano vozilo, podatke o avtomati-
ziranem vozilu, vključno s številko registrske tablice, podatke 
o opremi, ki se bo preizkušala, ter predviden cestni odsek in 
čas preizkušanja.

(11) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo četrtega, petega, osmega ali 
devetega odstavka tega člena.

(12) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek proi-
zvajalec avtomatiziranega vozila ali sistema za avtomatizirano 
vožnjo, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega, šestega, sed-
mega, osmega, devetega ali desetega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.«.

8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
(avtocesta in hitra cesta)

(1) Na avtocesto ali hitro cesto, lahko zapeljejo in vozijo 
po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, ki po deklaraciji 
proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 km/h.
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(2) V promet na avtocesti in hitri cesti se sme voznik 
vključiti in izključiti le na označenih priključkih.

(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste in 
hitre ceste, imajo prednost pred vozili, ki se vključujejo v promet 
na tej cesti.

(4) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet 
na avtocesti in hitri cesti, mora voziti po pospeševalnem pasu 
in se z ustrezno hitrostjo vključiti v promet, pri tem pa ne sme 
ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po njej.

(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti in hitri 
cesti, se mora z vozilom pravočasno pomakniti na desni pro-
metni pas in brez zmanjševanja hitrosti zapeljati na začetek 
zaviralnega pasu.

(6) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi 
pasovi za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem 
vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri.

(7) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi 
pasovi za vožnjo v eno smer morajo motorna vozila voziti po 
skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili v 
koloni.

(8) Na avtocesti in hitri cesti, ki ima tri ali več prometnih 
pasov za promet vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil, 
katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki vozil 
in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po dveh prometnih pa-
sovih, ki sta na desni strani smernega vozišča. Vozniki tovornih 
vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na delih, 
kjer to ni prepovedano s prometno signalizacijo.

(9) Pri vožnji ponoči s kratkimi žarometi po avtocesti in 
hitri cesti, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo v eno 
smer, hitrosti ni treba prilagoditi vidni razdalji, če:

– so dobro vidne pozicijske svetilke spredaj vozečega 
vozila;

– je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega pasu 
označen z odsevniki za označevanje poteka ceste;

– so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez upo-
rabe dolgih žarometov.

(10) Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano 
obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje.

(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana 
vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev 
zaradi nudenja potrebne pomoči. Voznik vozila, ki je ustavil v 
sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori, 
odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževa-
nja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.

(12) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vožnja 
na odstavnem pasu kljub označeni robni črti dovoljena, če je 
to označeno s predpisano spremenljivo prometno signalizacijo.

(13) Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in 
ustavijo vozila:

1. nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila za-
ščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog,

2. izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu 
in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil,

3. upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora 
uporabljajo cestninski nadzorniki,

4. finančne uprave pri opravljanju nalog pooblaščene 
uradne osebe,

5. policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju ce-
stnega prometa in

6. inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.
Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpi-
sanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali 
zapornimi tablami.

(14) V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti 
in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v 
eno smer morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti 
reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih 
vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem 
prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez 
robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo 

na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj 
desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi 
odstavni pas.

(15) Avtobus in tovorno vozilo z največjo dovoljeno maso 
vozila nad 3.500 kg je dovoljeno parkirati za največ 25 ur le na 
označenih parkirnih mestih, skladno s postavljeno prometno 
signalizacijo. Če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi 
ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot 25 ur, 
je dovoljeno parkiranje za čas omejitve ali prepovedi prometa 
tovornih vozil.

(16) Motorno vozilo z največjo dovoljeno maso vozila do 
3.500 kg je dovoljeno parkirati le na označenih parkirnih mestih, 
skladno s postavljeno prometno signalizacijo.

(17) Voznik na notranji strani vetrobranskega stekla, na 
način, ki ga določi upravljavec avtoceste in hitre ceste, vidno 
označi čas in datum začetka parkiranja. Upravljavec avtocest 
in hitrih cest v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signa-
lizacijo in prometno opremo na cestah, označi počivališča s 
predpisano prometno signalizacijo, ki voznike obvešča o dovo-
ljenem času parkiranja ter obveznosti označitve časa in datuma 
začetka parkiranja na označenih parkirnih mestih.

(18) Vozilo, ki je parkirano zunaj označenega parkirnega 
mesta ali je parkirano na označenem parkirnem mestu več kot 
30 dni, na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani 
pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki lahko v primeru 
zapuščenega vozila, poseže v vozilo, da pridobi identifikacijsko 
številko vozila. Odstranjeno vozilo lahko upravljavec avtocest 
in hitrih cest po treh mesecih uniči ali proda. Odstranitev vozila 
se opravi na stroške lastnika vozila.

(19) Višino stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo 
vozila ter namestitev, odstranitev ali poškodovanje tehnične 
naprave, ki preprečuje nadaljevanje vožnje, določi upravljavec 
avtocest in hitrih cest.

(20) Parkiranje samo priklopnega vozila na avtocesti in 
hitri cesti je prepovedano.

(21) Na vozilo, parkirano v nasprotju z določbo petnajste-
ga in šestnajstega odstavka tega člena, za katero ni mogoče 
ugotoviti lastnika, se namesti tehnična naprava, ki preprečuje 
nadaljevanje vožnje. Tehnična naprava se odstrani po ugoto-
vitvi lastnika ali najpozneje po tridesetih dneh po namestitvi. 
Če lastnik po tridesetih dneh ni ugotovljen, vozilo na podlagi 
odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani pristojni izvajalec 
rednega vzdrževanja cest. Namestitev in odstranitev tehnične 
naprave, ki preprečuje nadaljevanje vožnje opravi upravljavec 
avtocest in hitrih cest na stroške lastnika ali voznika vozila. 
Lastniku ali vozniku vozila se zaračunajo tudi stroški poško-
dovanja tehnične naprave, ki je posledica ravnanja lastnika ali 
voznika vozila.

(22) Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali 
hoditi po njej.

(23) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
1. policiste in vojaške policiste pri opravljanju uradnih 

nalog;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so 

vključene v ogled;
3. zdravstvene delavce, gasilce in druge osebe, ki nudijo 

in zagotavljajo potrebno pomoč;
4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge poobla-

ščene delavce, kadar nadzirajo stanje cest, ter upravljavce 
cestninskih cest, kadar izvajajo nadzor;

5. pooblaščene uradne osebe finančne uprave pri opra-
vljanju njenih nalog;

6. delavce, ki delajo na označenem gradbišču na avtoce-
sti in hitri cesti;

7. delavce izvajalca rednega vzdrževanja cest in cestnin-
ske blagajnike pri opravljanju delovnih nalog;

8. izvajalce izrednega prevoza, ki zaradi okvare vozila 
obstanejo na avtocesti, pri označevanju ovire ali pomagajo pri 
prehodih preko cestninskih postaj ali gradbišč ter

9. voznika ali potnika vozila, ustavljenega v sili na od-
stavnem pasu.
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(24) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali 
pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, sedmega, šest-
najstega, sedemnajstega ali dvaindvajsetega odstavka tega 
člena.

(25) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo četrtega, petega, trinajstega ali 
štirinajstega odstavka tega člena.

(26) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo drugega, osmega, desetega, 
enajstega, petnajstega ali dvajsetega odstavka tega člena.

(27) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju 
z določbo enajstega, petnajstega ali dvajsetega odstavka tega 
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(28) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik, ki vozi vozilo na avtocesti in hitri cesti v nasprotju z do-
ločbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila 
se izreče tudi 18 kazenskih točk.«.

9. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:

»31.a člen
(območje skupnega prometnega prostora)

(1) Območje skupnega prometnega prostora souporablja-
jo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega 
prometa.

(2) Vozniki morajo v območju skupnega prometnega pro-
stora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

(3) Pešci ne smejo v območju skupnega prometnega 
prostora namenoma ovirati voznikov.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, in ravna v nasprotju z določbo 
drugega odstavka tega člena, ter pešec, ki ravna v nasprotju z 
določbo prejšnjega odstavka.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo drugega 
odstavka tega člena.«.

10. člen
V 32. členu se v prvem odstavku za besedo »sredstev« 

dodata vejica in besedilo »voznikov lahkih motornih vozil«, za 
prvim stavkom pa se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Na-
čin in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, 
njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno 
se lahko gibljejo pešci.«.

11. člen
V 34. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Voznik in potnik na kolesu in lahkem motornem vozi-

lu, razen voznik invalidskega vozička na motorni pogon, morajo 
imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno 
pripeto zaščitno kolesarsko čelado.«.

V petem odstavku se v 1. točki za besedilom »potnik na 
kolesu,« doda besedilo »lahkem motornem vozilu,«.

12. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Voznik in učitelj vožnje se morata med vožnjo vzdr-

žati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njuno slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.«.

V tretjem odstavku se za besedo »avtomobil« črta vejica.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 

ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s 
prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Vozniku 

motornega vozila, učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče 
tudi 3 kazenske točke.«.

13. člen
V 40. členu se v drugem odstavku za 3. točko doda nova 

4. točka, ki se glasi:
»4. če bi zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka 

obstal na prehodu ceste čez železniško progo;«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.

14. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:

»46. člen
(najvišje dovoljene hitrosti)

(1) Najvišja dovoljena hitrost vozila je:
1. na cestah v naselju 50 km/h;
2. v območju omejene hitrosti 30 km/h;
3. v območju skupnega prometnega prostora 20 km/h;
4. v območju umirjenega prometa in v območju za pešce 

10 km/h.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je največja dovoljena 

hitrost v območju skupnega prometnega prostora 30 km/h ter 
na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih 70 km/h, če 
varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to 
omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.

(3) Na cesti zunaj naselij je najvišja dovoljena hitrost za 
vozila:

1. na avtocestah 130 km/h;
2. na hitrih cestah 110 km/h;
3. na vseh ostalih cestah 90 km/h.
(4) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-

tnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju 
umirjenega prometa ali v območju skupnega prometnega pro-
stora, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost do 
vključno 10 km/h;

2. z globo 130 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za 
več kot 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se 
izrečejo tudi 3 kazenske točke;

3. z globo 500 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 7 kazenskih točk;

4. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(5) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-
tnim znakom dovoljeno hitrost v območju omejene hitrosti, se 
kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost do 
vključno 10 km/h;

2. z globo 130 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za 
več kot 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se 
izrečejo tudi 3 kazenske točke;

3. z globo 500 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 7 kazenskih točk;

4. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(6) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-
tnim znakom dovoljeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
10 km/h;

2. z globo 120 eurov, če prekorači hitrost za več kot 10 do 
vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 
3 kazenske točke;

3. z globo 250 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 5 kazenskih točk;
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4. z globo 500 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 30 do 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
7 kazenskih točk;

5. z globo 750 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 40 do 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
9 kazenskih točk;

6. z globo 1.200 eurov če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prome-
tnim znakom dovoljeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen 
na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z 
najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom 
ali odstavnimi nišami, se kaznuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
10 km/h;

2. z globo 60 eurov, če prekorači hitrost za več kot 10 do 
vključno 20 km/h;

3. z globo 120 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 do 
vključno 30 km/h;

4. z globo 200 eurov, če prekorači hitrost za več kot 30 do 
vključno 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 
3 kazenske točke;

5. z globo 400 eurov, če prekorači hitrost za več kot 40 do 
vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
5 kazenskih točk;

6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.

(8) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom, ali prome-
tnim znakom dovoljeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti, ki ima 
fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima 
pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se ka-
znuje:

1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 
20 km/h;

2. z globo 60 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 do 
vključno 30km/h;

3. z globo 120 eurov, če prekorači hitrost za več kot 30 do 
vključno 40 km/h;

4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 40 do 
vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 
3 kazenske točke;

5. z globo 400 eurov, če prekorači hitrost za več kot 50 do 
vključno 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
5 kazenskih točk;

6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost 
za več kot 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
9 kazenskih točk.«.

15. člen
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja 

vozila:
1. 80 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t 

in za takšna vozila, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik,
– za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtlja-

go, razen zgibnih avtobusov;
2. 70 km/h:
– za motorna vozila, z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t, 

ki vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni priklopnik,
– za zgibne avtobuse;
3. 60 km/h:
– za avtobuse na cestah zunaj naselja, v katerih potniki 

med vožnjo stojijo,
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo 

na avtocesti in hitri cesti;
4. 50 km/h:
– za avtobuse na cestah v naselju, v katerih potniki med 

vožnjo stojijo in za avtobuse mestnega potniškega prometa,

– za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru 
prevažajo potniki,

– za vozila, ki imajo na kolesih nameščene verige za 
sneg,

– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo, 
razen na avtocesti in hitri cesti,

– za vsa vozila, kadar je vidljivost manjša od 50 m,
– za avtomatizirana vozila med preizkušanjem;
5. 30 km/h:
– za motorna vozila, na katerih se vozijo potniki na stoji-

ščih ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila;
6. 20 km/h:
– za cestni turistični vlak.«.

16. člen
V 48. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. 100 km/h:
– za avtobuse brez priklopnih vozil, razen zgibnih avto-

busov, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju oziroma s 
potrdilom (certifikatom), s katerim pristojni organ ali pooblašče-
na organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje 
za to vozilo vožnjo s takšno hitrostjo,

– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključ-
no 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo,

– za avtomatizirana vozila med preizkušanjem.«.

17. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen
(pravila ravnanja v cestnem prometu za vozila policije  

in Slovenske obveščevalno varnostne agencije  
pri opravljanju posebnih nalog)

(1) Pravila ravnanja v cestnem prometu, določena v tem 
zakonu, in pravila ravnanja, določena s postavljeno prometno 
signalizacijo, ne veljajo za vozila:

1. policije, opremljena s posebnimi napravami za ugo-
tavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo hitrost vozil v 
cestnem prometu,

2. ki jih uporablja policija pri varovanju oseb iz uredbe, ki 
določa varovane osebe, kadar policisti izvajajo prevoz varova-
ne osebe ali varovanja z varnostnimi vozili,

3. policije, Slovenske obveščevalno varnostne agencije in 
Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, kadar 
policisti, uradne osebe agencije ali Obveščevalno varnostne 
službe z njimi na podlagi dovoljenja državnega tožilca, preisko-
valnega sodnika, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije ali ministra, pristojnega za obrambo, izvajajo prikrita 
preiskovalna dejanja, ali kadar policisti, uradne osebe agencije 
ali Obveščevalno varnostne službe z njimi izvajajo naloge, ki 
so neposredno povezane z izvajanjem prikritih preiskovalnih 
dejanj, vse iz svoje pristojnosti po zakonu, ki ureja naloge, pri-
stojnosti in pooblastila policije, ali po zakonu, ki ureja kazenski 
postopek, ali zakonu, ki ureja zaščito prič, oziroma posebne 
oblike pridobivanja podatkov po zakonu, ki ureja delovanje 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije ali po zakonu, ki 
ureja delovanje Obveščevalno varnostne službe Ministrstva 
za obrambo.

(2) Vozniki teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno 
hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih 
udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja.«.

18. člen
V 51. členu se v drugem odstavku na koncu prvega 

stavka pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »pri če-
mer je primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, 
voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, najmanj 
1,5 m.«.
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19. člen
V 65. členu se v četrtem odstavku v 8. točki za besedo 

»policisti« dodata vejica in besedilo »pooblaščene uradne ose-
be finančne uprave«.

V 20. točki se za besedo »prometa« doda besedilo »in 
skupnega prometnega prostora«.

V 21. točki se besedilo »omejitvami, prepovedmi in obve-
znostmi« nadomesti z besedilom »omejitvami in prepovedmi«, 
pika na koncu stavka pa se nadomesti s podpičjem.

Za 21. točko se doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. kjer je to v nasprotju z obveznostmi, določenimi s 

prometno signalizacijo ali na prostoru, urejenem za parkiranje 
vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo, če dnevna parkir-
nina ni plačana.«.

V petem odstavku se besedilo »15. ali 20. točko« nado-
mesti z besedilom »15., 20. ali 22. točko«.

V šestem odstavku se črta številka »17.,«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 

se glasi:
»(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 

ravna v nasprotju z določbo 17. točke četrtega odstavka tega 
člena.«.

20. člen
V 73. členu se v prvem odstavku besedilo »označena 

s svetilko« nadomesti z besedilom »označena z odsevnim 
telesom«.

21. člen
V 83. členu se v drugem odstavku besedilo »kolesarjev 

in voznikov koles s pomožnim motorjem« nadomesti z bese-
dilom »kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov 
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
25 km/h«.

V devetem odstavku se besedilo »sedmega in osmega« 
nadomesti z besedilom »sedmega ali osmega«.

22. člen
V 86. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

besedilo »odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve« 
nadomesti z besedilom »odsevna dobro vidna zgornja oblačila 
živo rumene, oranžne ali živo rdeče barve«.

Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. pooblaščene uradne osebe finančne uprave pri opra-

vljanju njenih nalog;«.
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.

23. člen
V 88. členu se štirinajsti odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(14) Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadr-

ževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 cm ali lažji 
od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren 
fizičnim lastnostim otroka. V motornem vozilu, ki ni opremljen 
z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših 
od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 140 cm pa se 
smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni 
dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v 
sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen 
če je zračna blazina deaktivirana mehanično.«.

24. člen
V 95. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti 

odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbe tega zakona, ki veljajo za kolesarje, se smi-

selno uporabljajo tudi za voznike mopedov, katerih konstrukcij-
sko določena hitrost ne presega 25 km/h.«.

Dosedanja deveti in deseti odstavek postaneta deseti in 
enajsti odstavek.

25. člen
V 97. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in kole-

sarjev«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določbe tega zakona, ki veljajo za kolesarje, se 

smiselno uporabljajo tudi za uporabnike posebnih prevoznih 
sredstev.«.

Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek se črta.

26. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:

»97.a člen
(pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu)

(1) Vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesar-
skem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prome-
tnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu 
smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena 
hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba 
invalidskih vozičkov na motorni pogon tudi na vozišču ceste 
v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja 
dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj 
naselja.

(3) Določbe tega zakona, ki veljajo za kolesarje, se smi-
selno uporabljajo tudi za voznike lahkih motornih vozil.

(4) Vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti drug za dru-
gim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, 
če širina poti to omogoča.

(5) Med vožnjo z lahkim motornim vozilom je prepove-
dano:

– voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
– pustiti se vleči ali potiskati;
– prevažati druge osebe, razen če je lahko motorno 

vozilo, skladno z navodili proizvajalca, konstruirano za prevoz 
oseb;

– prevažati predmete, ki ovirajo voznika pri vožnji.
(6) Voznik lahkega motornega vozila mora imeti ponoči in 

ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za 
osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa 
pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani 
lahkega motornega vozila mora imeti nameščen rdeč odsevnik, 
na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

(7) Parkirano lahko motorno vozilo mora biti postavljeno 
tako, da ne ovira prometa.

(8) Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstruk-
cijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, 
lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil, v 
cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba 
motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reše-
vanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpra-
vo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja 
okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se 
uporabljajo za vožnjo motornih vozil, motorne sani upravljati 
oseba, ki sme voziti motorno vozilo.

(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik lah-
kega motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, 
četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka tega člena.

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik lah-
kega motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo osmega 
odstavka tega člena.«.

27. člen
V 99. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 

2. točka, ki se glasi:
»2. rdeča luč in prometni znak za vožnjo desno ob rdeči 

luči na semaforju – dovoljena vožnja desno ob rdeči luči na 
semaforju, če je smer prosta;«.

Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.
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V devetem odstavku se besedilo »2., 3., 4., ali 5.« nado-
mesti z besedilom »3., 4., 5. ali 6.«.

V desetem odstavku se besedilo »1. ali 6.« nadomesti z 
besedilom »1., 2. ali 7.«.

28. člen
V 101. členu se osmi in deveti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(8) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 

ki ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka, drug ude-
leženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 
2. ali 4. točke tretjega odstavka tega člena ter potnik, ki ravna 
v nasprotju z določbo 3. točke tretjega odstavka tega člena.

(9) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 1., 2. ali 4. točke tretjega odstavka 
tega člena, in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo petega 
odstavka tega člena.«.

29. člen
V 105. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v orga-

nizmu:
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, 

C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potni-

kov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta 

poklic;
5. voznik, ki preizkuša avtomatizirano vozilo ali sistem za 

avtomatizirano vožnjo;
6. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za vozni-

ka v vožnji motornega vozila;
7. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji mo-

tornega vozila;
8. spremljevalec;
9. voznik začetnik;
10. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovo-

ljenja;
11. voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju 

nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;
12. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved 

vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;
13. voznik, ki prevaža skupino otrok.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek, ki postaneta tretji in 

četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Voznika iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10, 11., 12. ali 

13. točke prvega odstavka tega člena, učitelja vožnje ali spre-
mljevalca, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdi-
hanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 11., 12. in 13. točke 
prvega odstavka tega člena, učitelju vožnje ali spremljevalcu se 
izreče tudi 4 kazenske točke;

2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mili-
grama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 
5., 9., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka tega člena, učitelju 
vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 8 kazenskih točk;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mili-
grama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 
5., 9., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka tega člena, učitelju 
vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 16 kazenskih točk;

4. najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama al-
kohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 11., 12. in 
13. točke prvega odstavka tega člena, učitelju vožnje ali spre-
mljevalcu se izreče tudi 18 kazenskih točk.

(4) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega 
zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Vozniku mo-
tornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke;

2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 8 kazenskih točk;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mi-
ligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 16 kazenskih točk;

4. najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama al-
kohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zrak. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
18 kazenskih točk.«.

30. člen
V 106. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za 

besedo »presnovkov« črtata vejica in besedilo »ki zmanjšujejo 
njegovo sposobnost za vožnjo«, v drugem stavku pa se za be-
sedo »snovi« črtata vejica in besedilo »ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za vožnjo«.

V tretjem odstavku se za besedo »vozila« dodata vejica 
in besedilo »učitelju vožnje in spremljevalcu«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se s toksikološko preiskavo telesnih tekočin ugo-

tovi prisotnost psihoaktivnih zdravil ali njihovih presnovkov v 
krvi ali slini, se voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca napoti 
na kontrolni zdravstveni pregled v skladu z zakonom, ki ureja 
voznike. Ne glede na drugi odstavek tega člena se šteje, da 
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec ni pod vplivom psiho-
aktivnih zdravil, če se s kontrolnim zdravstvenim pregledom 
ugotovi, da je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec uporabljal 
psihoaktivna zdravila v skladu s predpisano terapijo in navodi-
lom lečečega zdravnika.«.

31. člen
V 107. členu se v prvem odstavku za besedo »nesreče« 

dodata vejica in besedilo »razen otroku,«.
V drugem odstavku se besedilo »indikatorjem alkohola v 

izdihanem zraku« povsod nadomesti z besedilom »indikatorjem 
alkohola«, besedilo »merilnikom alkohola v izdihanem zraku 
(etilometrom)« pa se povsod nadomesti z besedo »etilome-
trom«.

V petem odstavku se besedilo »indikatorjem alkohola v 
izdihanem zraku« nadomesti z besedilom »indikatorjem alko-
hola«, besedilo »merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilo-
metrom)« pa se nadomesti z besedo »etilometrom«.

V enajstem odstavku se besedilo »merilnikom alkohola« 
povsod nadomesti z besedo »etilometrom«.

V dvanajstem odstavku se za besedo »vozila« dodata 
vejica in besedilo »učitelju vožnje in spremljevalcu«.

32. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:

»110. člen
(dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči)

(1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je 
treba:

– rešiti človeška življenja;
– preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega pro-

meta;
– preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.
(2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne ne-

sreče:
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1. ustaviti vozilo;
2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči 

I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;
3. pomagati poškodovanim;
4. obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga druge-

ga, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. ka-
tegorije;

5. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči 
posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz 
vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredo-
vati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko 
poročilo o prometni nesreči;

6. ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko 
časa, kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči 
dobijo podatke iz prejšnje točke, in izpolniti Evropsko poročilo 
o prometni nesreči, oziroma osebi, ki ji je povzročena škoda, 
pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke;

7. ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije;
8. ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan 

ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače;
9. vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je 

zapustil zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi 
obveščanja policije o prometni nesreči;

10. omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapu-
stil mesto prometne nesreče.

(3) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka 
nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv-
nih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo 
v cestnem prometu.

(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega 
odstavka tega člena.

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek neposredni 
udeleženec prometne nesreče, razen pešec, ki ravna v naspro-
tju z določbo tretjega odstavka tega člena, če ima v organizmu:

1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 
0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali

2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-
hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek neposredni 
udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z določbo 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek v prometni 
nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz prvega odstavka 
105. člena tega zakona, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki 
ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, če 
ima v organizmu:

1. alkohol ali
2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-

hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek v prometni 
nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz drugega odstavka 
105. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega 
odstavka tega člena, če ima v organizmu:

1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 
0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali

2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psi-
hoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu.

(9) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek nepo-
sredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju z 
določbo 7. ali 8. točke drugega odstavka tega člena. Vozniku 
motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.«.

33. člen
V 111. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(10) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali po-

licista mora zdravnik odvzeti udeležencu prometne nesreče kri, 
urin, drugo telesno tekočino ali tkivo za analizo in v treh dneh 
od sprejema poškodovanega udeleženca prometne nesreče 
najbližji policijski postaji brezplačno posredovati podatke o 
vrsti telesne poškodbe udeležencev prometne nesreče (lahka 
telesna poškodba, huda telesna poškodba).«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

34. člen
(posebna oprostitev plačila stroškov postopka  
po Zakonu o prekrških v prehodnem obdobju)

Do drugačne ureditve v Zakonu o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 
73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) se 
ne glede na 56. člen ZP-1 ne plačajo stroški postopka, če je 
storilec prekrška zoper varnost cestnega prometa ugotovljen na 
podlagi izjave lastnika vozila ali imetnika pravice uporabe vozila 
iz 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 
54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20).

35. člen
(uskladitev odlokov samoupravnih lokalnih skupnosti)
Samoupravne lokalne skupnosti uskladijo svoje odloke 

v skladu s spremenjeno določbo 65. člena zakona v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

36. člen
(prenehanje veljavnosti določbe zakona, ki ureja ceste)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 
šestega odstavka 5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18).

37. člen
(določitev starostnega pogoja  

za vožnjo lahkih motornih vozil)
Do določitve starostnega pogoja za vožnjo lahkih mo-

tornih vozil iz 15.a točke prvega odstavka 3. člena zakona v 
zakonu, ki ureja voznike, sme lahko motorno vozilo v cestnem 
prometu voziti otrok od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, 
ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 
14 let.

38. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 326-07/20-77/40
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EPA 1569-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2631. Ukaz o imenovanju članov Uradniškega sveta

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 175. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 
– ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) izdajam

U K A Z
o imenovanju članov Uradniškega sveta

Za člane Uradniškega sveta imenujem:
1. prof. dr. Albina Igličarja
2. mag. Heleno Kamnar
3. doc. dr. Andreja Kohonta.

Št. 003-03-1/2021-45
Ljubljana, dne 27. julija 2021

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2632. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 

Pravilnika o priznani obrestni meri

Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 
30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 
in 66/19) in 143. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena 
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 
23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) minister za 
finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah  

Pravilnika o priznani obrestni meri

1. člen
V Pravilniku o priznani obrestni meri (Uradni list RS, 

št. 141/06 in 52/07) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo 
»(Uradni list RS, št. 117/06)« nadomesti z besedilom »(Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 
21/19, 28/19 in 66/19)«.

2. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zavezanec, ki nima svoje kreditne ocene in pripada 

skupini podjetij, za namene ugotavljanja pribitka na kreditno 
oceno lahko uporabi kreditno oceno skupine podjetij, ki ji pri-
pada.

(5) Za drugo metodologijo iz tretjega odstavka tega člena, 
ki jo je mogoče enolično prevesti v kreditno oceno po metodolo-
giji Standard & Poor's se uporablja prevajalna preglednica, ki je 
določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

3. člen
Doda se nova Priloga, ki je kot Priloga sestavni del tega 

pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-568/2021/12
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-1611-0041

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance
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Priloga:  

»Priloga 

S&P 
Global 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service 

Fitch 
Ratings 

DBRS 
Morningstar Opis ocene Tveganje 

AAA Aaa AAA AAA prvovrstna ocena kreditne 
sposobnosti  

investicijski razred 

AA+ Aa1 AA+ AAH visoka ocena kreditne 
sposobnosti AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AAL 
A+ A1 A+ AH srednje visoka ocena kreditne 

sposobnosti A A2 A A 
A- A3 A- AL 
BBB+ Baa1 BBB+ BBBH srednje nizka ocena kreditne 

sposobnosti BBB Baa2 BBB BBB 
BBB- Baa3 BBB- BBBL 

BB+ Ba1 BB+ BBH nizka ocena kreditne 
sposobnosti – špekulativno 

neinvesticijski razred 
(špekulativno) 

BB Ba2 BB BB 
BB- Ba3 BB- BBL 
B+ B1 B+ BH nizka ocena kreditne 

sposobnosti – visoko 
špekulativno 

B B2 B B 
B- B3 B- BL 

«. 
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BANKA SLOVENIJE
2633. Povprečne efektivne obrestne mere 

iz sklenjenih potrošniških kreditnih 
pogodb bank in hranilnic v obdobju 
od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potro-
šniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja 
Banka Slovenije

P O V P R E Č N E   E F E K T I V N E    
O B R E S T N E   M E R E

iz sklenjenih potrošniških kreditnih  
pogodb bank in hranilnic v obdobju  

od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potro-
šniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način 
iz 25. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 77/16), so v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 znašale:

Potrošniški kredit  
(glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna 
obrestna mera (v  %)*

do 6 mesecev in do 1.000 EUR 60,3
do 12 mesecev in do 2.000 EUR 27,9
do 36 mesecev in do 4.000 EUR 13,7

do 10 let in do 20.000 EUR 8,4
* Valuta kredita EUR

Ljubljana, dne 23. julija 20211

Boštjan Vasle
guverner

1 Efektivne obrestne mere se upoštevajo od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu RS
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2634. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
junij 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu junija 2021 v primerjavi z majem 
2021 je bil 0,014.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2021 
je bil 0,046.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca junija 2021 je bil 0,008.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu junija 2021 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,051.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ju-
nija 2021 v primerjavi z majem 2021 je bil 0,006.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do junija 2021 je bil 0,028.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do junija 2021 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2021 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,014.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do junija 2021 v primerjavi s povprečjem leta 
2020 je bil 0,001.

Št. 9621-141/2021/5
Ljubljana, dne 21. julija 2021
EVA 2021-1522-0022

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada Republike Slovenije

2635. Poročilo o gibanju plač za maj 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o gibanju plač za maj 2021

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za maj 2021 je znašala 2.007,80 EUR in je bila za 
0,7 % višja kot za april 2021.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za maj 2021 je znašala 1.286,61 EUR in je bila za 
0,6 % višja kot za april 2021.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–maj 
2021 je znašala 1.987,23 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–maj 
2021 je znašala 1.275,98 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj 
2021 je znašala 2.004,00 EUR.

Št. 9611-211/2021/4
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-1522-0023

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada Republike Slovenije
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OBČINE
CERKNO

2636. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Cerkno za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Ob-
čine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine 
Cerkno na 27. redni seji dne 14. 7. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2021

1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 94/21) se v drugem odstavku 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih

Skupina/podskupina kontov Proračun  
leta 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.278.875

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.471.691
70 DAVČNI PRIHODKI 4.736.364

700 Davki na dohodek in dobiček 4.203.410
703 Davki na premoženje 378.930
704 Domači davki na blago in storitve 154.024

71 NEDAVČNI PRIHODKI 735.327
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 181.123
711 Takse in pristojbine 3.500
712 Denarne kazni 5.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.154
714 Drugi nedavčni prihodki 532.650

72 KAPITALSKI PRIHODKI 216.131
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 168.513
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 47.618

73 PREJETE DONACIJE 485
730 Prejete donacije iz domačih virov 485

74 TRANSFERNI PRIHODKI 590.568
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 510.948
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  
in iz drugih držav 79.620

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 6.870.480
40 TEKOČI ODHODKI 2.219.902

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 378.595

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 59.574
402 Izdatki za blago in storitve 1.600.643
403 Plačila domačih obresti 8.350
409 Rezerve 172.740

41 TEKOČI TRANSFERI 2.082.733
410 Subvencije 138.495
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.219.643
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 204.881
413 Drugi tekoči domači transferi 519.714

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.339.928
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.339.928

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 227.917
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 163.160
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 64.757

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –591.605

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 120.324
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 120.324
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH –711.929
X. NETO ZADOLŽEVANJE –120.324
XI. NETO FINANCIRANJE 591.605

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 711.929

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0020/2020-4
Cerkno, dne 14. julija 2021

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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2637. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 27. redni 
seji dne 14. 7. 2021 sprejel

S K L E P

1. Ukine se status grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini:

– parcelna številka 1338/10 k. o. 2344 Cerkno (ID 290424).
2. Na nepremičnini iz prve točke tega sklepa pridobi 

lastninsko pravico Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cer-
kno, matična številka: 5880076000, do celote (do 1/1).

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 900-0007/2021
Cerkno, dne 15. julija 2021

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

KAMNIK

2638. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za enoti 
urejanja MO-01 in MO-02

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) 
in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 
20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik dne 13. 7. 2021 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu  
za enoti urejanja MO-01 in MO-02

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek sprejema Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja 
MO-01 in MO-02. (v nadaljevanju OPPN).

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN)

OPPN se bo pripravil na podlagi pobude investitorja. 
Izhodišča za pripravo OPPN, ki se s tem sklepom potrdijo, 
je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., pod številko projekta 
21-354 v mesecu maju 2021.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Lastnik zemljišč, ki se nahajajo na območju predme-
tnega izvedbenega načrta, želi na lastnih parcelah sezidati 
objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in ma-
nipulativne površine. Območje OPPN obsega delno pozidano 
in komunalno opremljeno območje.

(2) Predmet pobude je omogočiti gradnjo stanovanjskih in 
obrtnih objektov na prostih površinah v območju EUP.

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje, ki je predmet OPPN, se po OPN nahaja 
v enoti urejanja MO-01 MO-02, pri čemer je območje MO-01 
namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim dejavnostim, 
območje MO-02 je namenjeno dejavnostim IG – gospodarske 
cone. Del območja ob regionalni cesti se nahaja v območju 
zelenih površin ZD.

(2) Predvideni posegi na podlagi OPPN se načrtujejo na 
zemljiščih s parcelnimi št.: 579/2, 562/2, 634/5, 634/4, 577/4, 
634/2, 578, 577/3, 577/1, 577/2, 576/2, 576/1, 575, 604, 584/2, 
585, 584/1, 562/5, 574-del, 634/3-del, 659-del, 630/1-del vse 
k. o. 1923-Motnik.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili 
ZUreP-2 in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo stro-
kovnih rešitev so usmeritve iz veljavnega prostorskega načrta 
ter izhodišča za pozidavo predmetnega območja, navedena 
v 2. členu tega sklepa. V kolikor se bo v postopku priprave 
OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih pod-
lag, se bodo le-te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal 
ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za 
izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih 
predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje 
svoje pristojnosti.

6. člen
(vrsta postopka)

OPPN se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravi in 
sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-
tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter udeleženci:

– Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva 11, 
1240 Kamnik,

– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 
1230 Domžale,

– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 
Ljubljana,

– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 

1000 Ljubljana,
– Zavod KKS KABEL Kamnik d.o.o., Vrhpolje pri Ka-

mniku 41, 1240 Kamnik
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova 61,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova 10,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, 

Planina 3, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Lju-

bljana.

8. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN  

in njegovih posameznih faz)
Priprava sprememb in dopolnitev ZN se izvede po postop-

ku, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2 v členih 118 in 119.
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Faza Rok izdelave Nosilec
1. Sklep župana o začetku 

priprave OPPN 
avgust 2021 župan Občine 

Kamnik
2. Pridobivanje 1. mnenj september 

2021 
Občina 
Kamnik

3. Izdelava dopolnjenega 
osnutka OPPN 

oktober 2021 pripravljavec 
OPPN

4. Obravnava OPPN  
na občinskem svetu 
(prvo branje)  
in razgrnitev ter javna 
obravnava 

januar 2022 Občina 
Kamnik in 
pripravljavec 
OPPN

5. Priprava predloga stališč 
do pripomb iz JR 

februar 2022 pripravljavec 
OPPN

Sprejem stališč do 
pripomb 

februar 2022 Občina 
Kamnik

6. Izdelava predloga OPPN 
za pridobitev mnenj 

marec 2022 pripravljavec 
SD ZN B8-
Zgornje 
Perovo št. 3

7. Pridobivanje mnenj april 2022 Občina 
Kamnik

8. Priprava usklajenega 
predloga OPPN za 
sprejem na občinskem 
svetu 

maj 2022 pripravljavec 
OPPN

9. Sprejem OPPN  
na občinskem svetu 

junij 2022 Občina 
Kamnik

Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo 
zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin. V kolikor bo v postop-
ku zahtevana tudi izdelava okoljskega poročila, se bodo roki 
priprave OPPN temu ustrezno spremenili.

9. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Zainteresirana javnost se seznani s pričetkom postopka 
priprave OPPN in načrtovanimi ureditvami, določenimi v iz-
hodiščih za pripravo OPPN, z njihovo objavo na spletni strani 
Občine Kamnik. Občina Kamnik v postopku pripravi javno 
razgrnitev osnutka OPPN, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi 
javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne 
razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, 
z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. 
Občina Kamnik prouči pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim predlo-
gom OPPN, objavi na svoji spletni strani. OPPN Občinski svet 
sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

10. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev  

pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo 

vseh podatkov in strokovnih podlag, za katere bo v postopku 
OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih 

bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi po-
trebnimi podlagami, financira investitor.

12. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
skupaj z izhodišči pa tudi na spletni strani Občine Kamnik ter 

začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3500-0007/2021-5/1
Kamnik, dne 13. julija 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

RAZKRIŽJE

2639. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Razkrižje

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 14. člena Statu-
ta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list 
RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni 
seji dne 19. 7. 2021 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Razkrižje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, 

ki jih Občina Razkrižje zaračuna investitorju oziroma pobudni-
ku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske 
preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina 
Razkrižje.

(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja 
gradnje za:

a) določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi,

b) individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih po-
gojev,

c) omogočanje začasne rabe prostora.

2. člen
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve in-

vestitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Občine Razkrižje 
s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.

(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prej-
me sklep o plačilu.

(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni 
od vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno 
višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je 
pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi.

(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale 
v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveri-
tev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno 
obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, 
pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na občinskem 
svetu, objavo v uradnem glasilu občine in evidentiranje v 
prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezane 
materialne stroške.
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3. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
a) za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamič-

ni poselitvi 1000 EUR,
b) za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 1600 EUR,
c) za omogočanje začasne rabe prostora 1300 EUR.

4. člen
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občin-

skega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo 
izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.

(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, po-
budnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske 
preveritve.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-47/2021-1
Šafarsko, dne 20. julija 2021

Župan 
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

2640. Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe 
mrliške vežice na pokopališču v Občini 
Razkrižje

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16), 33. in 34. člena Odloka o pokopa-
liškem redu v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 44/21) in 
14. člena Statuta Občine Razkrižje – UPB (Uradni list RS, 
št. 41/21) in) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji 
dne 19. 7. 2021 sprejel

S K L E P
o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške 
vežice na pokopališču v Občini Razkrižje

1.
S tem sklepom se določa cena grobnine in storitev upora-

be mrliške vežice na pokopališču v Občini Razkrižje.

2.
Cene grobnin za grobove znašajo:
– enojni grob 14,90 EUR,
– dvojni grob 20,12 EUR,
– vrstni grob – zatravljeni 20,12 EUR,
– trojni grob 25,33 EUR,
– grobnico 27,57 EUR,
– otroški grob 11,18 EUR,
– žarni grob 11,18 EUR.
Cena storitve uporabe mrliške vežice je 32,13 EUR na 

dan.

3.
Vse cene so v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaraču-

nava po vsakokratni predpisani stopnji.

4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep 

s katerim je bila določena cena najema in storitev uporabe 
mrliške vežice.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2021-9
Šafarsko, dne 20. julija 2021

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič
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