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18. ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI) 
 
(Vključuje novelo ZTFI-G, uporaba od 31.10.2017) 
 

18.1 SPLOŠNO 
 
Namen zakona je, da varuje slovenski trg finančnih instrumentov (varnost vlagateljev, omejitve 
špekulacij ipd.). Vsebina zakona v veliki meri temelji na EU direktivah.  
 
Zakon ureja: 
 Pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev vrednostnih papirjev v 

trgovanje na organiziranem trgu 
 t.i. IPO (Initial Public Offer) tj. ko se delnice prvič ponudijo javnosti 
 Povezava na ZGD-1 – sukcesivna ustanovitev DD (prospekt kot vabilo k dajanju 

ponudb!), 
 Obveznosti glede razkrivanja informacij v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje 

na organiziranem trgu 
 Namen teh pravil je zlasti, da se za poslovanje družbe relevantne informacije razkrije 

javnosti (npr., da je zoper družbo vložena tožba, da se je družba uspela z banko upnico 
dogovoriti za reprogramiranje kredita ipd.) 

 Namen pravil je v tem, da se prepreči asimetrija informacij na trgu vrednostnih papirjev 
 Pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje investicijskih podjetij, upravljavcev 

organiziranih trgov in poravnalnih sistemov s sedežem v RS, 
 Pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj RS opravljajo investicijske storitve v RS, 
 Pravila trgovanja na organiziranih trgih, prepovedana ravnanja zlorabe trga in pravila 

poravnave poslov, sklenjenih na organiziranih trgih, 
 Pravila delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri opravljanju pristojnosti in 

odgovornosti po tem in drugih zakonih 
 ATVP je dominus litis, v veliki meri je njena vloga omejena na izrekanje glob. 

 
Finančni instrumenti so definirani za namen opravljanja investicijskih storitev – gre za prenosljive 
vrednostne papirje (zlasti delnice in obveznice), opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave (swapi). 
 
Terminske pogodbe, opcije in swapi so 3 najbolj pogoste oblike izvedenih finančnih instrumentov. 
Njihova skupna značilnost je to, da je njihova vrednost izvedena iz vrednosti nekega drugega 
(temeljnega) instrumenta. Na primeru opcij: za 2 EUR kupim opcijo, da kupim 1 delnico Krke po 
vrednosti 50 EUR. Če bo vrednost Krkine delnice 60, je vrednost opcije 10 EUR. Trgovanje z IFI 
predpostavlja zelo razvit trg s temeljnimi instrumenti (v obravnavanem primeru z delnicami), ki pa je 
pri nas zelo slabo razvit, zato tudi trgovanja z IFI praktično ni. 
 
Investicijske storitve in posli obsegajo različne storitve. Najbolj tipične so sprejemanje in posredovanje 
naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti. Družba, ki takšne posle upravlja, je investicijsko 
podjetje. Lahko je banka ali borznoposredniška družba. Za delovanje mora pridobiti dovoljenje ATVP. 
 
Borzni trg je organiziran trg, katerega upravljalec ima sedež v RS. 
 
Borza je upravljalec organiziranega trga, ki dobi dovoljenje ATVP. 
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18.2 PONUDBA VP JAVNOSTI 

 
Bistveno pravilo je, da ni možno ponujati javnosti vrednostnih papirjev, ne da bi bil v zvezi z njimi 
objavljen prospekt v skladu z ZTFI. Prav tako ni možno organizirano trgovati z VP, če ni pred tem 
objavljen prospekt. 
 
Poseben status imajo »dobro poučeni vlagatelji«, glede katerih ni tolikšne potrebe, da so enako 
informirani in varovani kot »javnost«. Če se npr. izdaja VP izključno za njih, ni potrebno, da je izdan 
prospekt (izjema od splošnega pravila). 
 
Druge izjeme od obveznosti izdaje prospekta so še npr. – če se prodajo VP po min. 100.000,00 EUR 
oziroma če njihova skupna vrednost (VP, ki se ponudijo javnosti v enem letu) ne presega 100.000 EUR 
(de minimis klavzula), ipd. 
 
Prospekt ima sicer pravno naravo vabila k dajanju ponudb. Mora vsebovati vse informacije, na podlagi 
katerih lahko vlagatelj oceni stanje premoženja družbe, njenega nadaljnjega razvoja, pravic, ki izhajajo 
iz VP itd.. Informacije morajo biti preprosto predstavljene in biti resnične oziroma popolne.  
 
Prospekt mora potrditi ATVP. Po potrditvi prospekta, ga mora ponudnik objaviti. 
 

18.3 OBVEZNOST RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 
 
Javne družbe so po družbe, ki so izdajateljice VP, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. 
Nadzorovana informacija je vsaka informacija, ki jo mora razkriti javna družba ali druga oseba, ki je 
zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe. 
Te družbe imajo obveznost, da objavljajo letna poročila, polletna poročila, ipd. 
 
Obveznost razkrivanja nadzorovanih informacij preneha z umikom VP s trga oziroma pri dolžniških VP 
(obveznice) z zapadlostjo glavnice. Obveznost je v določenih primerih izključena. 
 
Umik delnic z organiziranega trga je tudi institut, ki je urejen v ZTFI. Zahteva se skupščinski sklep z vsaj 
¾ zastopanost osnovnega kapitala. Sklep začne načeloma učinkovati šele po preteku 1 leta od vpisa v 
sodni register, razen, če je bil sklep sprejet z 9/10 osnovnega kapitala. V slednjem primeru začne sklep 
učinkovati z vpisom v sodni register oziroma datumom, določenem na skupščini.  
 
Delničarji, ki pridobijo vsakih 5 % delnic, morajo o tem obvestiti javno družbo, ta pa mora obvestiti 
javnost. 
 
Javna družba mora obvestiti javnost tudi o pridobivanju lastnih delnic, glede sprememb skupnega števil, 
delnic z glasovalno pravico, o spremembah vsebine iz vrednostnih papirjev, o izdaji novih dolžniških VP, 
ipd. 
 
Javna družba mora vse svoje delničarje enako obravnavati. 
 

18.4 OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 
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Borznoposredniška družba (BPD) mora biti ustanovljena kot DD, SE ali DOO. Najnižji osnovni kapital je 
125.000 EUR, ki se lahko vplača le v denarju. 
 
Tudi zanje veljajo (podobno kot za banke) omejitve za nakup oziroma kreditiranje svojih lastnih delnic. 
Tudi sicer se veliko pravil ZBan-2 uporablja smiselno za BPD, z določenimi razlikami, npr. da ima 
pristojnosti BS pri BPD ATVP. 
 
Borzni posrednik je fizična oseba, ki opravlja borznoposredniške posle – mora izpolnjevati določene 
pogoje, da lahko opravlja ta poklic. Dovoljenje mu da ATVP. 
 
Zakon natančno normira borzno posredovanje (naročila, potrditev naročila, pravila o upravljanju s 
finančnimi instrumenti itd.). 
 
BPD mora vzpostaviti sistem izvensodnega reševanja sporov. 
 

18.5 BORZNI TRGI 
 
Borzni trg lahko upravlja samo borza (mora dobiti dovoljenje ATVP). Minimalni osnovni kapital je 
50.000 EUR. Smiselno se uporablja ZBan-2. 
 
Borza mora ustaviti trgovanje s finančnimi instrumenti, če tako odredi ATVP (začasna ustavitev 
trgovanja). 
 
Delnice borze se lahko glasijo le na ime in morajo biti izdane kot nematerializirani vrednostni papir, 
vpisan v centralnem registru. 
 
Na borznem trgu lahko trgujejo samo borzni člani. Borzni član lahko postane BPD, banka, investicijsko 
podjetje, posebna finančna institucija, ipd. 
  
Za borznega člana, ki je vnesel ponudbo za prodajo ali nakup finančnega instrumenta v trgovalni sistem, 
ima ta ponudba zavezujoč učinek. Borza mora zagotoviti tudi pogoje za poravnavo.  
 
Posebna pravila veljajo v primeru, da se je nad borznim članom začel postopek zaradi insolventnosti, 
tako so na dan začetka postopka zaradi insolventnosti nad borznim članom dane ponudbe tega borznega 
člana še vedno veljavne. Prav tako ni dovoljeno na podlagi določb ZFPPIPP odstopiti od posla v primeru, 
da se je nad borznim članom začel postopek zaradi insolventnosti (se pravi je v tem smislu ZTFI lex 
specialis v odnosu do ZFPPIPP). 
 
Nadzor nad borzo oziroma borznim trgom opravlja ATVP. 
 

18.6 PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 
 
Gre za pravila, ki urejajo t.i. clearing. Gre za pravila, ki določijo trenutek vnosa nalogov za poravnavo v 
poravnalni sistem in trenutek nepreklicnosti teh nalogov. To delo ureja centralna KDD (klirinško 
depotna družba – glej tudi ZNVP-1). Leta 2016 velik del teh določb črtan. 
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18.7 ATVP 
 
ATVP je pravna oseba javnega prava. Ustanovi jo RS, sedež ima v Ljubljani. Na ravni EU sodeluje z ESMO 
(European Securities and Markets Authority). 
 
Ima direktorja in svet (s 5 člani, njegov predsednik je direktor). Subsidiarno se uporablja ZUP. Organa 
postopka sta senat (sestavljajo ga vsi člani sveta) in predsednik senata. 
 
Stranke imajo možnost izjave (pisno!, lahko pa tudi ustno na obravnavi).  
 
ATVP odloča brez naroka (lahko pa razpiše ustno obravnavo). Izdaja odločbe, sklepe in odredbe. Velja 
presumpcija, da odloči z odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, je pa zagotovljeno sodno varstvo ob 
subsidiarni uporabi ZUS-1. Tožbo je potrebno vložiti v 15 dneh po vročitvi odločbe. V postopku sodnega 
varstva tožnik ne more navajati novih dejstev in dokazov. Proti odredbi se lahko vloži ugovor v 8 dneh. 
  


