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1. Uvod 
 
V diplomskem delu bom primerjal dve instituciji, ki nadzirata trg vrednostnih papirjev: 
slovensko Agencijo za trg vrednostnih papirjev in ameriško Securities and Exchange 
Commission. Osredotočil se bom predvsem na primerjavo organizacije agencij in aktivnosti, 
ki jih opravljata na trgu vrednostnih papirjev. Predstavil bom zakonodajo, na podlagi katere 
delujeta. Preučil bom tudi pravni položaj agencij, njuno financiranje  in nadzor, ki ga pristojni 
organi izvajajo nad njima. Na koncu bom omenil možne smeri razvoja agencij in njunih 
nalog. 
 
S prihodom tržnega gospodarstva in nastankom organiziranega trgovanja z vrednostnimi 
papirji je v Sloveniji nastala potreba po organu, ki bi nadziral dejavnost. S privatizacijo 
družbenega premoženja v prvi polovici devetdesetih, ko je večina državljanov Republike 
Slovenije postalo lastnikov vrednostnih papirjev, je zaščita investitorjev postala interes, ne 
samo majhnega kroga finančnih profesionalcev, pač pa širše javnosti.    
 
Temeljna teza diplomske naloge je bila, da sta se vloga in delo slovenske Agencije za trg 
vrednostnih papirjev močno približali vlogi, ki jo ima v Združenih državah Securities and 
Exchange Commission (SEC). Kljub temu pa obstajajo razlike v širšem okolju, ki zavirajo 
nadaljnji razvoj Agencije v smeri SEC-a in narekujejo drugačne rešitve  kot v ZDA. Agencija 
za trg vrednostnih papirjev je ob svojem nastanku dobila nalogo nadzirati akterje na 
kapitalskem trgu. Glede na dejstvo, da doma ni bilo primerljive agencije in izkušenj, se je 
naslonila na izkušnje iz drugih evropskih držav, predvsem Nizozemske, Francije in Danske 
(Jamnik, Krašovec, Žnidaršič, str. 137, 2000). Tukaj se dotaknemo vprašanja evropskih 
integracij in vpliva harmonizacije evropske zakonodaje na agencije za vrednostne papirje 
različnih evropski držav. Preučil bom, kakšni so trendi na področju  regulacije finančnih trgov 
v Evropski uniji, kako vplivajo danes in kako bodo vplivali v   prihodnosti na delo in 
organizacijo slovenske Agencije za trg vrednostnih papirjev.  
 
Bistvenega pomena v primeru Slovenije je njena majhnost in pomanjkanje visoko 
usposobljenih kadrov s področja nadzora finančnih trgov. Tako postaja vse bolj aktualna ideja 
o združevanju nadzornih institucij. Združitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije 
za zavarovalniški nadzor in dela Banke Slovenije, ki se ukvarja s trgom vrednostnih papirjev, 
bi pomenila racionalizacijo delovanja, hkrati pa bi s to potezo Slovenija sledila drugim 
državam članicam Evropske unije, ki so združile svoje nadzorne agencije.    
 
Ostaja dejstvo, da je evropski trg vrednostnih papirjev v primerjavi z ameriškim precej mlajši 
in slabše razvit. Evropski gospodarski sistem je tradicionalno vezan na bančni sistem in 
dolžniško financiranje. Tako se primerjava Agencije za trg vrednostnih papirjev in ameriške 
Securities and Exchange Commission do neke mere nanaša tudi na razlike dveh gospodarskih 
sistemov. Istočasno pa v Evropi obstaja trend povečanega vlaganja v vrednostne papirje s 
strani malih investitorjev. Institucije, ki nadzirajo trgovanje, tako pridobivajo  na  teži in lahko  
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rečemo, da Evropa počasi sledi Združenim državam. Kljub dolgoletni tradiciji nadzora 
kapitalskega trga, so škandali v ameriških korporacijah v zadnjih letih pokazali na številne 
pomanjkljivosti tudi na ameriškem trgu in na potrebo po konstantnem spreminjanju in 
nadgrajevanju nadzora.    
 
Najprej bom na kratko preučili delovanje finančnih trgov. Razložil bom koncept suficitnih in 
deficitnih finančnih celic in pretokov finančnih sredstev med njimi. Obravnavali  bomo vlogo, 
ki jo ima finančni trg za celotno gospodarstvo in povedali, zakaj je potreben institucionalni 
nadzor nad trgom.  
 
V nadaljevanju  se bom osredotočil na slovensko Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Na 
podlagi  slovenske zakonodaje in letnih poročil Državnemu zboru bom prikazal njen položaj 
na trgu vrednostnih papirjev. Analiziral bom njeno financiranje in organizacijsko strukturo. 
Preučil bom postopke delovanja Agencije.  
 
Nato se bom osredotočil na dogajanja povezana z regulacijo finančnih trgov znotraj Evropske 
unije. Nadaljnji razvoj  slovenske Agencije je v veliki meri odvisen od dogajanja v evropskem 
prostoru in direktiv Evropske unije. Zato bom analiziral trende v nadzoru trga vrednostnih 
papirjev. Pogledali bomo tudi ureditve nadzornih institucij v različnih evropskih državah.   
 
Slovenski trg vrednostnih papirjev se počasi, a vztrajno razvija in pridobiva na pomenu. Ob 
tradicionalnem financiranju z dolžniškim kapitalom se  pojavlja financiranje z izdajo delnic. 
Poleg tega se povečuje varčevanje prebivalstva v vzajemnih skladih. Demografski trendi bodo 
v prihodnosti narekovali večjo vlogo privatnih pokojninski shem, to je prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja. Posledično bo vse več ljudi povezanih s trgi vrednostnih papirjev 
in od njih odvisnih. Pomen Agencije se bo torej povečeval.  
 
Namen diplomske naloge je primerjati slovensko Agencijo za trg vrednostnih papirjev z 
ameriško Securities and Exchange Commission. Razlog za to je razumljiv. Ameriški trg 
vrednostnih papirjev je daleč najbolj razvit. Securities and Exchange Commission je agencija 
za nadzor trga vrednostnih papirjev z daleč najdaljšo tradicijo in izkušnjami. Glede na dejstvo, 
da poizkuša slovenska zakonodaja o trgu vrednostnih papirjev slediti ameriški (Usenik, 2001, 
str. 2), nas zanima, ali je temu tako tudi v primeru samega nadzornega organa. Tako kot v 
primeru Agencije bom tudi za SEC preučil njen pravni položaj znotraj ameriške 
institucionalne ureditve. Primerjal bom načine financiranja ene in druge in analiziral posledice 
razlik. Zanimal nas bo nadzor, ki ga opravlja ameriški kongres nad SEC-om in poročanje 
kongresu. 
Analiziral bom organizacijo in posamezne divizije in urade znotraj SEC-a. Njihove naloge 
bom primerjal s pristojnostmi posameznih sektorjev Agencije. 
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Na koncu bom analiziral trenutna dogajanja v zvezi z obema nadzornima institucijama. 
Poskušal bom napovedati nadaljnji razvoj ene in druge. Predvsem nas bo zanimala prihodnost 
slovenske Agencije za trg vrednostnih papirjev in razvoj njenih pristojnosti in nalog. 

 
2. Vloga trga kapitala in zaščita investitorjev 
 
Trg kapitala skupaj s trgom denarja tvori finančni sistem. V gospodarskih sistemih obstajajo 
gospodarski subjekti, ki v določenem obdobju porabijo manj sredstev kot jih potrebujejo ter 
subjekti s tekočimi prihodki manjšimi od njihove tekoče narave. Tako nastajajo suficitne in 
deficitne gospodarske celice.   Naloga finančnega sistema, sestavljenega iz finančnih institucij 
in finančnih trgov, je omogočiti pretok finančnih presežkov od suficitnih na deficitne 
ekonomske celice.      
 
Trg kapitala je tisti del finančnega trga, na katerem se trguje z dolgoročnimi sredstvi 
(Prohaska, 1999, str. 5-9). Namen trga kapitala je (Mramor, 2000, str. 386): 
• alokacija narodno gospodarskih prihrankov v čim racionalnejšo uporabo (alokacijska   

učinkovitost); 
• večji skupni obseg narodnogospodarskih prihrankov s ponudbo dodatnih možnosti 

finančnih naložb; 
• večja učinkovitost upravljanja podjetij in finančnih institucij zaradi boljših možnosti 

oblikovanja motivacijskih nagrajevalnih shem za managerje, ki temeljijo na tržnih cenah in 
donosnosti, ter boljših poslovnih odločitev managerjev na podlagi informacij, ki jih trg 
posreduje (na primer o prihodnjih poslovnih možnostih, obrestnih merah itd.);  

• ustreznejša likvidnost ekonomskih subjektov zaradi večje likvidnosti finančnih naložb na 
trgu kapitala. 

 
Trg kapitala naj bi zagotovil čim bolj učinkovit pretok sredstev od suficitnih na deficitne 
gospodarske celice. Da pa je pretok finančnih sredstev učinkovit, je potrebno zaupanje 
akterjev na finančnem trgu. Za razliko od varčevanj v obliki bančnih depozitov, kjer centralna 
banka z garancijo o izplačilu vlog varčevalce do določene mere razbremeni tveganja, je na 
kapitalskih trgih, še posebej na trgih lastniškega kapitala,  tveganje investitorjev večje, saj 
nimajo nikakršnega zagotovila o donosu svojih finančnih sredstev. Investitorji (tj. suficitne 
ekonomske celice) potrebujejo informacije, na podlagi katerih se lahko odločijo o financiranju 
deficitnih ekonomskih celic. Informacije o svojem poslovanju, ki jih podjetja (deficitne 
celice) posredujejo v javnost,  so ključnega pomena za odločanje investitorjev o naložbah. Pri 
posredovanju finančnih sredstev lahko nastopajo tudi finančni posredniki, ki naj bi olajšali 
pretok med suficitnimi in deficitnimi celicami. Ti dobijo v upravljanje sredstva investitorjev 
in zagotavljajo učinkovitejšo alokacijo. 
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Da trg učinkovito deluje, je potrebno zaupanje investitorjev. V kolikor le-ti ne zaupajo v trg in 
finančne instrumente trga, je prenos sredstev nemogoč. Za vzpostavitev zaupanja so potrebna 
točno določena pravila in nadzor nad spoštovanjem teh pravil.  
 
Učinkovitega delovanja trga kapitala ne morejo zagotoviti samo tržne sile, na primer s 
samoregulativo udeležencev na trgu, temveč  sta ustrezna pravna ureditev in nadzor 
udeležencev nujna.  Cilji pravne ureditve in nadzora so (International Organization of 
Securities Commissions, 1998): 
• zaščita investitorjev; 
• zagotovitev, da je trg pošten, učinkovit in transparenten; 
• zmanjšanje sistematičnega tveganja. 
 
Potrebna je torej zakonodaja, ki ureja trg  vrednostnih papirjev ter neodvisna  institucija, ki 
izvaja nadzor nad akterji na trgu vrednostnih papirjev.  
 

3. Ureditev nadzora kapitalskega trga v Republiki Sloveniji in 
Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

 
Do leta 1994 je bil v veljavi Zakon o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/1989, 
83/1989, 29/1990, RS, št. 17/1991-I, 55/1992, 30/1993, 66/1993). Funkcijo nadzora na 
kapitalskem trgu je opravljalo Ministrstvo za finance. Leta 1994 je stopil v veljavo Zakon o 
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZTVP). Z ZTVP-jem je 
bila ustanovljena Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).  Leta 1999 
ga je nasledil novi Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99).  Z novim 
ZTVP je bila zagotovljena kontinuiteta delovanja in obstoja Agencije.  
 
3.1. Pravni položaj Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Agencija je neodvisna organizacija, ki ima nalogo izvrševati nadzor ter druge naloge in 
pristojnosti, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi, z namenom zagotoviti 
upoštevanje teh predpisov in ustvariti možnosti za učinkovito delovanje trgov vrednostnih 
papirjev in zaupanje vlagateljev vanje (URL: http://www.a-tvp.si). Agencija ima status pravne 
osebe. Njen sedež je v Ljubljani. Delovanje Agencije je določeno z: 
• ZTVP (Uradni list RS, št. 56/99); 
• Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,  

25/97, 32/97 – popr. , 10/98 in 26/99, v nadaljevanju ZISDU); 
• Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97, v nadaljevanju ZPre); 
• Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99); 
• Zakonom o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23-1033/99 ); 
• Zakonom o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju PID (Uradni list RS, št. 50-

2368/99, v nadaljevanju ZPSPID);  
• Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106-4965/99). 

http://www.a-tvp.si)/
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Zakonske naloge Agencije lahko strnemo v pet osnovnih področij:  
1. nadzor nad poslovanjem pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev ter 

finančnih institucij, ustanovljenih na podlagi ZTVP in ZISDU; 
2. izdaja dovoljenj: 

• za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in ZISDU, 
• za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
• borznim posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, 
• članom uprave družb za upravljanje za opravljanje poslov člana uprave družbe za   

upravljanje; 
3. priprava podzakonskih aktov Agencije, ki pomenijo pravno podlago za izvajanje nadzora; 
4. priprava registrov in drugih podatkov s področja trga kapitala, ki so dostopni javnosti; 
5. soglasje k aktom Ljubljanske borze, d.d. in KDD. 
 
Poleg naštetega je bila naloga Agencije v zadnjih letih  tudi sodelovanje v dveh delovnih 
skupinah za pogajanja o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in pri usklajevanju 
domače zakonodaje na področju trga vrednostnih papirjev in investicijskih storitev s pravno 
ureditvijo Evropske unije ter sodelovanje z drugimi mednarodnimi in tujimi institucijami. 
 
3.2. Financiranje Agencije 
Agencija se financira na različne načine. Sredstva se zagotavljajo iz taks in nadomestil ter iz 
drugih prihodkov, ki jih Agencija ustvarja s svojim poslovanjem. Agencija sama določi višino 
taks za odločanje v posameznih primerih.  Prav tako določi takso za izdajo izpisov iz 
registrov, ki jih vodi ter višino letnih nadomestil, ki so jih dolžne plačevati pravne osebe, nad 
katerimi Agencija opravlja nadzor. Tarifo mora potrditi Vlada Republike Slovenije. V 
primeru, da prihodki presegajo odhodke, gre del presežka v rezerve, katerih višina je 
določena s finančnim načrtom Agencije, preostanek pa v proračun Republike Slovenije.V 
nasprotnem primeru, ko odhodki presegajo prihodke, se primanjkljaj krije iz rezerv Agencije. 
Če sredstva le-teh ne zadostujejo, se preostanek krije iz proračunskih sredstev Republike 
Slovenije (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
Strokovni svet Agencije je dolžan sprejeti obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega 
leta. Letni obračun mora pregledati pooblaščeni revizor. Agencija nato ministru za finance 
posreduje revidirani letni obračun z revizorjevim poročilom, in finančni načrt. Soglasje k 
letnemu obračunu in finančnemu načrtu da Vlada Republike Slovenije. Nadzor nad porabo 
sredstev Agencije opravlja računsko sodišče (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999).  
 
3.3. Organizacija Agencije 
3.3.1. Organi Agencije 
Agencija za trg vrednostnih papirjev ima dva organa: strokovni svet in direktorja (Zakon o 
trgu vrednostnih papirjev, 1999).  
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3.3.1.1. Strokovni svet 
Strokovni svet sestavljajo predsednik in osem članov. Imenuje in razrešuje jih Vlada 
Republike Slovenije na podlagi predloga ministra za finance. Tako predsednik kot člani so 
imenovani za obdobje petih let. Mandat se jim lahko po izteku  podaljša. 
 
Strokovni svet je pristojen za sprejemanje podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter 
za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih odločitev o posamičnih zadevah. Prav tako sprejema 
letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev, ki ga je treba 
predložiti Državnemu zboru. Strokovni svet je dolžan sprejeti letni obračun Agencije za 
preteklo leto in finančni načrt tekočega leta ter ju v 10 dneh po sprejetju poslati ministru, 
pristojnemu za finance. Na podlagi poslovnika Agencije strokovni svet sprejema tudi sklepe 
in načelna stališča, s ciljem enotne uporabe zakonov in drugih predpisov, ki jih Agencija 
uporablja pri svojem delu. Prav tako sprejema letni načrt dela strokovnih služb Agencije. 
(Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu Agencije, 2001). 
 
3.3.1.2. Direktor Agencije  
Direktorja Agencije, ki vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo, imenuje in 
razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, za dobo 
petih let izmed članov strokovnega sveta (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
3.3.2. Ostali sektorji Agencije 
 Na temelju Poslovnika Agencije in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je Agencija notranjeorganizacijsko strukturirana po 
osmih sektorjih. 
 

3.3.2.1. Pravni sektor 
Pravni sektor opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo predlogov 
podzakonskih aktov, odločb Agencije, pravnih mnenj oziroma stališč in na rešitev pravnih 
vprašanj s področja dela drugih sektorjev ter opravlja vsa druga pravna dela in naloge v zvezi 
z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o 
delu Agencije, 2002). 
 
3.3.2.2. Sektor trga vrednostnih papirjev 
Sektor trga vrednostnih papirjev opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj 
oziroma soglasij na področju primarnega in sekundarnega trga vrednostnih papirjev ter v 
zvezi s prevzemi, s poročanjem javnih družb in z vodenjem javnih registrov ter opravlja druge 
naloge v zvezi z delovanjem trga vrednostnih papirjev (Priloga k letnemu poročilu 
Državnemu zboru o delu Agencije, 2002). 
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3.3.2.3. Sektor investicijskih skladov 
Sektor investicijskih skladov opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma 
soglasij družbam za upravljanje in investicijskim skladom ter opravlja druga dela in naloge, 
povezana z izvrševanjem ZISDU in  ZPSPID, slednjega v delu, ki se nanaša na 
preoblikovanje investicijskih družb (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu 
Agencije, 2002). 
 
3.3.2.4. Sektor pokojninskih skladov 
Sektor pokojninskih skladov opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj 
oziroma soglasij upravljavcem vzajemnih pokojninskih skladov ter opravlja druga dela in 
naloge v zvezi z izvrševanjem določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju − 1 
(Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu Agencije, 2002). 
 
3.3.2.5. Sektor za nadzor 
Sektor za nadzor opravlja vsa dela in naloge, povezane z izvajanjem nadzora nad poslovanjem 
subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira ter v ta namen pregleduje poslovne knjige, 
poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora in pri tem ugotavlja 
morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora ter predlaga ukrepe v zvezi z 
ugotovitvami nadzora (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu Agencije, 2002). 
 
3.3.2.6. Sektor za mednarodno sodelovanje 
Sektor za mednarodno sodelovanje opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na sodelovanje 
Agencije s podobnimi nadzornimi institucijami v drugih državah in z organi Evropske unije 
ter z drugimi mednarodnimi institucijami, koordinira udeležbo Agencije v posameznih 
delovnih skupinah v okviru teh institucij ter opravlja druga dela in naloge, povezane z 
mednarodnim sodelovanjem Agencije (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu 
Agencije, 2002).  
 
3.3.2.7. Sektor za informatiko 
Sektor za informatiko opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev,  nadgradnjo 
in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema ter tudi varnostnega sistema Agencije, 
organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo vseh podatkov Agencije, skrbi 
za računalniško podporo predstavitve Agencije na internetu in opravlja druga dela in naloge, 
povezane z uporabo informacijske tehnologije (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru 
o delu Agencije, 2002). 
 
3.3.2.8. Splošni sektor 
Splošni sektor opravlja vsa dela in naloge, povezane z organizacijskimi, finančno-
računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in tem podobnimi zadevami oziroma opravlja druge 
splošne naloge, potrebne za delovanje Agencije (Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru 
o delu Agencije, 2002).  
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Slika 1: Organigram Agencije za trg vrednostnih papirjev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Priloga k letnemu poročilu Državnemu zboru o delu Agencije, 2001.  
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3.4. Poročanje, obveščanje in posredovanje podatkov 
Agencija je dolžna poročati Državnemu zboru RS. Poleg tega mora na zahtevo drugih 
organov, ki nadzorujejo akterje na finančnih trgih, posredovati  tem organom potrebne 
informacije. Agencija je zavezana o nekaterih svojih ukrepih obveščati tudi Evropsko 
komisijo.  
 
3.4.1. Poročanje Državnemu zboru 
 Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju na trgu vrednostnih 
papirjev. Poročilo mora obsegati podatke o javnih ponudbah vrednostnih papirjev s podatki o 
obsegu in sestavi prometa z vrednostnimi papirji, sprejemu vrednostnih papirjev na 
organizirani trg in trgovanju z vrednostnimi papirji izven organiziranih trgov vrednostnih 
papirjev. Poročilo za preteklo leto mora biti predloženo Državnemu zboru do 30. junija 
tekočega leta (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999).  
 
Poleg tega mora Agencija poročati Državnemu zboru tudi o svojem delu. Poročilo mora 
obsegati podatke o ukrepih Agencije po izvedenih postopkih nadzora, izdanih dovoljenjih za 
poslovanje borzno posredniških družb, družb za upravljanje, investicijskih skladov, borz in o 
drugih dovoljenjih, ki jih izdaja Agencija, ter podatke o sodelovanju Agencije z drugimi 
domačimi in tujimi nadzornimi organi. Poročilo za preteklo leto mora Agencija predložiti 
Državnemu zboru do 30. junija tekočega leta (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
3.4.2. Posredovanje podatkov drugim organom nadzora v RS 
Agencija je pristojna zbirati in obdelovati podatke o (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 
1999): 
• dovoljenjih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in drugih dovoljenjih in  

soglasjih, ki jih izda Agencija na podlagi tega zakona; 
• članih uprave in nadzornih svetov borzno posredniških družb, njihovi organizaciji, 

delovanju notranjih kontrol in revizij; 
• podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev borzno posredniških družb v 

državah članicah, in podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev borzno    
posredniških družb držav članic v Republiki Sloveniji;  

• podružnicah borzno posredniških družb v tujini in podružnicah tujih borzno posredniških 
družb v Republiki Sloveniji; 

• poslih v zvezi s prepovedjo trgovanja z notranjimi informacijami; 
• spoštovanju pravil varnega in skrbnega poslovanja; 
•   mesečnih poročilih borzno posredniških družb o kapitalu, kapitalskih zahtevah, kapitalski     

ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti; 
• imetnikih kvalificiranih deležev v borzno posredniških družbah; 
• revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih  poročilih borzno posredniških družb; 
• izvršenih ukrepih nadzora nad poročanjem borzno posredniških družb; 
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• poročilih in obvestilih, ki jih je zbrala na podlagi nadzora nad poročanjem o poslih oseb, ki 
so jim dostopne notranje informacije in nadzora nad kršitvami prepovedi uporabe notranjih 
informacij; 

• informacije, ki jih je Agencija pridobila v okviru izmenjave informacij od pristojnih   
nadzornih organov držav članic.  

 
Agencija je dolžna drugim organom nadzora na finančnih trgih na njihovo zahtevo 
posredovati zahtevane podatke, ki jih potrebuje v postopku izvajanja nadzora nad določeno 
finančno organizacijo. Organi nadzora morajo drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih 
pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugih 
nadzornih organov (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
Poleg organov nadzora na finančnih trgih so do podatkov, ki jih zbere Agencija upravičeni 
tudi: 
•  sodišče, če jih potrebuje v postopku stečaja nad borzno posredniško družbo; 
• Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku nadzora nad revizijsko    

družbo, ki je revidirala računovodske izkaze borzno posredniške družbe. 
 
3.4.3.  Obveščanje Evropske komisije, nadzornih organov držav članic in tujih     

nadzornih organov  
Podatke, zbrane  na podlagi ZTVP, ZISDU in Zpre, sme Agencija izven Republike Slovenije 
posredovati (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999): 
• pristojnim organom držav članic EU, če jih potrebujejo pri izvajanju nadzora na finančnih 

trgih in zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov, 
• pristojnim organom tujih držav, tj. nečlanic EU, če jih potrebujejo pri izvajanju nadzora 

na finančnih trgih in zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov. 
 
Agencija vodi seznam organiziranih trgov in o njih obvešča Evropsko komisijo in države 
članice. Agencija na podlagi podatkov, ki jih prejme od Evropske komisije in držav članic,  
vzdržuje seznam organiziranih trgov v državah članicah in pravil in predpisov, ki veljajo na 
njih.  
Poleg tega Agencija Evropsko komisijo obvešča še o (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 
1999): 
• izdaji vsakega dovoljenja borzno posredniški družbi, katere posredno ali neposredno 

obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem v tuji državi; 
• izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega tuja 

oseba postane obvladujoča družba borzno posredniške družbe; 
• vseh pomembnejših ovirah, na katere so naletele borzno posredniške družbe pri 

opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v tujih državah; 
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• vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvih dveh točk, če Evropska komisija te podatke 
potrebuje za ugotovitev dejstev, povezanih z zadržanjem oziroma prekinitvijo odločanja  o 
zahtevah oseb posameznih tujih držav. 

 
3.5. Postopek nadzora 
Agencija opravlja nadzor na podlagi svojih rednih letnih programov nadzora, ugotovitev, 
izhajajočih iz spremljanja in preverjanja poročil in obvestil, pritožb strank ter pobud in 
predlogov drugih udeležencev oziroma institucij.. 
 
3.5.1. Opravljanje nadzora  
Agencija izvaja nadzor nad udeleženci na trgu vrednostnih papirjev na dva načina: 
•  s preverjanjem poročil in obvestil; 
•  s pregledovanjem poslovanja. 
 
3.5.1.1. Preverjanje poročil in obvestil 
Agencija preverja poročila in obvestila, ki jih prejme od oseb, ki so ji dolžne redno poročati, 
tako da preveri njihovo pravočasnost in pravilnost poročanja, ugotavlja pa tudi morebitne 
druge nepravilnosti.  
 
Glede na vrsto poročila se opravijo ustrezne logične kontrole bodisi "ročno" bodisi z 
računalniško podprtim informacijskim sistemom. Pred vnosom podatkov v informacijski 
sistem se opravijo tudi občasne vsebinske kontrole poročil in po potrebi, v sodelovanju z 
zavezancem za poročanje, odpravijo morebitne očitne napake pri poročanju. Kontrole 
potekajo bodisi kot primerjave v času bodisi kot primerjave med posameznimi subjekti 
oziroma kot ugotavljanje morebitnih večjih odstopanj v vrednostih, cenah in količinah 
transakcij z vrednostnimi papirji. 
 
Preverjanje poročil in obvestil poteka v dveh fazah: najprej ob prejemu in obdelavi poročila 
ter naknadno, v sistematičnih nadzorih, tudi kot pomoč oziroma navzkrižni nadzor v zvezi s 
postopki, povezanimi z opravljanjem pregledov poslovanja. 
 
Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za borzno posredniške družbe in 
družbe za upravljanje. Nekateri podatki se poročajo dnevno, drugi mesečno, trimesečno, 
polletno in letno oziroma ob nastanku dogodka, za katerega obstaja obveznost poročanja 
(Letno poročilo Državnemu zboru o delu Agencije, 2001).  
 
Agencija ima vpogled v informacijski sistem Ljubljanske borze in Klirinško depotne družbe.  
 
3.5.1.2. Pregled poslovanja 
Pri pregledu poslovanja se preverita dokumentacija in poslovanje posamezne družbe, nad 
katero Agencija opravlja nadzor. Pregled poteka v prostorih subjekta nadzora ali v prostorih 
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Agencije na podlagi predložene dokumentacije, ki jo izrecno zahteva Agencija. Glede na 
postopek in številno dokumentacijo, ki jo je treba pregledati, so lahko postopki takega 
nadzora tudi zelo dolgotrajni (Letno poročilo Državnemu zboru o delu agencije, 2001).  
 
3.5.1.3. Pooblaščene osebe 
Pregled poslovanja opravi  strokovni delavec Agencije, ki ga za to pooblasti direktor 
Agencije. Pregled lahko opravi tudi pooblaščeni revizor ali v soglasju z direktorjem borze ali 
klirinško depotne družbe oseba, zaposlena v eni izmed teh dveh institucij, ki je zadolžena za 
nadzor. Ti imajo v opravljanju nadzora enake pristojnosti kot agencija (Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev, 1999). Nekatere od nadzorov opravlja Agencija tudi kot skupne nadzore 
z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor (Letno poročilo Državnemu zboru o 
delu agencije, 2001). 
 
Revizijo poslovanja v javnih družbah opravljajo pooblaščeni revizorji. Tako zagotovljena 
revizija poslovanja vseh licenciranih subjektov omogoča Agenciji večje osredotočenje 
opravljanja pregledov poslovanja na redne preventivne preglede posameznih subjektov in 
sistematične preglede posameznih vsebinskih sklopov. 
 
3.5.1.4. Fizični pogoji pregleda 
Agencija zahteva, da subjekt nadzora zagotovi ustrezne prostore, v katerih pooblaščene osebe 
lahko nemoteno opravljajo pregled poslovanja. V tem prostoru morajo biti prisotne 
pooblaščene osebe nadzorovanega subjekta, ki so na zahtevo Agencije pristojne in sposobne 
zagotoviti pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo in 
administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki jih Agencija pregleduje. 
 
V primeru, da so podatki računalniško obdelani oziroma poslovne knjige in druge evidence 
računalniško vodene, mora oseba nadzora zagotoviti ustrezne pripomočke za pregled 
poslovnih knjig in evidenc. Oseba nadzora mora izročiti dokumentacijo, ki podrobno opisuje 
računalniški sistem. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v: 
• računalniško rešitev; 
• postopke v okviru le-te; 
• kontrole za zagotavljanje pravilne in zanesljive obdelave podatkov; 
• kontrole za preprečevanje nepooblaščenega dodajanja, spreminjanja ali brisanja hranjenih 

računalniških zapisov.  
Spremembe računalniških rešitev in spremembe oblik datotek morajo biti evidentirani 
(Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
3.5.2. Izjave strank 
Preden Agencija izda odločbo imajo stranke možnost podati izjavo. Agencija je dolžna 
stranko pozvati, da poda izjavo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločanje v 
postopku. Izjava je podana pisno razen v primeru ustne obravnave, ki jo razpiše predsednik 
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senata za razjasnitev situacije, o kateri odloča. Rok za izjavo, ki ga predpiše Agencija, ne sme 
biti krajši od osmih dni. V izjavi  stranka (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999): 
• predstavi okoliščine in dejstva, ki jih določi agencija v  pozivu;  
• predloži dokaze, iz katerih izhajajo prej omenjena dejstva; 
• predstavi razloge zaradi katerih ni bila sposobna predložiti zahtevanih dejstev in 

okoliščin, ki jih je zahtevala agencija. Stranka navede tudi dokaze o teh razlogih. 
 
3.5.3. Kršitve 
V primeru, da agencija pri nadzoru ugotovi nepravilnosti in kršenje zakonov ali iz njih 
izpeljanih zakonov, izda odredbo, s katero subjektu nadzora naloži odpravo teh kršitev.  
Agencija točno navede kršitve. Kršitelju lahko Agencija predpiše postopek odprave 
nepravilnosti. Subjekt nadzora je do določenega datuma primoran odpraviti kršitve in podati o 
tem poročilo ter dokaze o odpravi kršitev. 
 
Če se ugotovijo kršitve v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in evidenc, lahko Agencija 
kršitelju naloži, da dokaze o odpravi kršitev dopolni z revizorjevim poročilom.  
 
V kolikor Agencija ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja, poda na tožilstvo 
ovadbo. Prav tako lahko sodniku za prekrške predlaga sprožitev postopka o prekršku, če ima 
dokaze, da je subjekt nadzora storil prekršek. 
 
3.6. Odločanje Agencije 
Postopki odločanja se razlikujejo glede na zadevo, o kateri se odloča. Osredotočili se bomo 
predvsem na odločanje povezano z nadzorom. 
 

3.6.1. Organi postopka 
Organa postopka sta senat in predsednik senata.  
 
3.6.1.1. Senat 
Senat je sestavljen iz vseh članov strokovnega sveta. Eden izmed njih je predsednik senata. 
Senat odloča o vseh zadevah, razen  tistih, za katere je določeno, da o njih odloča  predsednik 
senata.  Senat prav tako odloča o ugovorih proti odredbam predsednika. Odločbe so sprejete 
po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Senat je sklepčen, ko je na seji prisotna 
večina članov. Odločitev je sprejeta z  večino na seji navzočih članov senata. V primeru, da se 
odloča o odvzemu dovoljenja je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov 
senata.  
 
Ko v primeru posameznega vprašanja obstaja več mnenj, od katerih nobeno nima večine, se 
glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže potrebna večina. Če večine ni mogoče doseči, se za 
subjekt postopka najbolj neugodna mnenja prištejejo k tistim nekoliko manj neugodnim. 
(Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999).   
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3.6.1.2. Predsednik senata 
Predsednik senata pri odločanju o posamezni zadevi je določen z razporedom dela Agencije. 
Predsednik senata (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999): 
• vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje zadnji; 
• izda odredbo v postopku nadzora; 
• izda odločbo o začasni prepovedi opravljanja poslov; 
• odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka;  
• odloča o nekaterih drugih zadevah. 
 
3.6.2. Vrste odločb Agencije in možnost ugovora  
Agencija izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. Z odločbo se odloča o izdaji in 
odvzemu dovoljenja ter o nekaterih drugih z zakonom določenih zadevah. Odločba mora biti 
izdana pisno ter podpisana s strani predsednika senata. V njej morajo biti navedeni člani 
senata, ki so odločali o zadevi. Odločba mora biti obrazložena (Zakon o trgu vrednostnih 
papirjev, 1999). S sklepom odloča Agencija o vprašanjih, ki se tičejo samega postopka. Za 
sklep ni treba, da je obrazložen, razen če je proti sklepu dovoljen poseben postopek pravnega 
varstva (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
Če se oseba nadzora ne strinja z odredbo, ima pravico v roku osmih dni vložiti ugovor zoper 
odločbo Agencije. Rok za odpravo kršitev se v tem primeru podaljša do vročitve odločbe o 
ugovoru, če Agencija ne odloči drugače. Odredba se lahko izpodbija v celoti ali le delno. 
Subjekt nadzora mora navesti razloge za ugovor ter priloži dokaze, s katerimi dokazuje svoje 
trditve o neupravičenosti odredbe. Agencija o ugovoru odloči v 15 dneh.  (Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev, 1999).  
 
Če se subjekt nadzora ne strinja z odločbo Agencije, ima poleg ugovora Agenciji na voljo še 
postopek sodnega varstva pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Proti sklepom Agencije 
postopek pravnega varstva ni mogoč, razen v določenih primerih.  Proti razsodbi Vrhovnega 
sodišča se subjekt nadzora ne more pritožiti (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
 
3.7. Postopek sprejemanja podzakonskih aktov 
Za odločanje o izdaji predpisov, to je podzakonskih aktov, odloča strokovni svet. Strokovni 
svet je sklepčen, ko je na seji več kot polovica članov. Predpis je sprejet, če zanj glasuje 
večina navzočih članov strokovnega sveta. (Zakon o trgu vrednostnih papirjev, 1999). 
Strokovni svet se lahko posvetuje o obravnavani problematiki tudi z zunanjimi strokovnjaki in 
predstavniki industrije. Njihovo mnenje ni zavezujoče. 
 
3.8. Vplivi vstopa v Evropsko unijo na Agencijo 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) pa tudi samo že približevanje EU, je 
vplivalo na spremembo zakonodaje v zvezi z nadzorom na kapitalskem trgu. Kot posledica 
harmonizacije z zakonodajo EU je leta 1999 stopil v veljavo nov ZTVP. Cilj Evropske 
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komisije je oblikovanje enotnega trga vrednostnih papirjev.  Čeprav je bila prva direktiva v 
zvezi s kapitalskimi trgi sprejeta že leta 1979, je proces harmonizacije nadzora na trgu še  v 
povojih in obstaja še veliko neznank. V nadaljevanju bomo preučili morebitne smeri razvoja 
skupnega nadzora na kapitalskih trgih in posledice, ki jih bo le-ta imel za slovensko Agencijo 
in njeno delo. 
 

3.8.1. Nadzor finančnega trga v EU 
Znotraj Evropske unije že dlje časa poteka debata o potrebi po nadnacionalni instituciji 
nadzora nad kapitalskim, pa tudi celotnim finančnim sektorjem. Glasovi, ki zagovarjajo organ 
po vzoru ameriškega SEC-a, so postali še glasnejši po uvedbi Evropske monetarne unije (v 
nadaljevanju EMU). Prav tako so k živahnejšemu razpravljanju o skupnemu organu prispevali 
pogovori med Frankfurtsko in Londonsko borzo o uvedbi skupnega trgovalnega sistema.  
Toda zaenkrat je nastanek evropskega ekvivalenta SEC še zelo oddaljen cilj (The Economist, 
1999). 
 
3.8.2. Razlogi za počasno nastajanje skupnega organa nadzora 
Eden glavnih razlogov za počasno povezovanje nadzornih agencij je zelo velika heterogenost 
med posameznimi agencijami in različnimi sistemi nadzora na finančnih trgih.  
 
Naslednji problem je slabo harmonizirana zakonodaja na področju vrednostnih papirjev in 
kapitalskih trgov. Za razliko od harmonizacije zakonodaje na področju bančništva je bilo na 
področju vrednostnih papirjev storjeno precej manj. Glavni razlog temu je dejstvo, da je 
poenotenje zakonodaje na bančnem področju precej enostavnejše, kot pa na trgu vrednostnih 
papirjev. Razvoj le-tega je namreč precej hitrejši kot razvoj bančnega sektorja. Pojav novih 
oblik finančnih instrumentov in različna razvitost finančnih trgov med državami dodatno 
otežujeta poenotenje zakonodaje (The Economist, 1999).  
 
Ključni krivec za počasen razvoj skupnega nadzora trgov je sam proces odločanja znotraj 
Evropske unije. Dolgotrajnost sprejemanja zakonodaje je posledica kompleksnih odnosov 
med Evropsko komisijo na eni strani in Evropskim parlamentom ter Evropski svetom na 
drugi. Dolgotrajna je tudi sama implementacija evropskih direktiv v nacionalne pravne 
sisteme s strani držav članic (The Economist, 2001). 
 
Poleg neharmonizirane zakonodaje na področju vrednostnih papirjev predstavljajo problem 
pri združevanju finančnih trgov v Evropski uniji tudi različni računovodski standardi, davčna 
politika in druga zakonodaja, povezana z gospodarskimi družbami. 
 
Obstaja tudi globlji razlog za  zastoj pri nastajanju skupne institucije za nadzor na kapitalskih 
trgih. Skupni trg v EU deluje tako, da obstaja minimalna harmonizacija pravil, ostalo je stvar 
nacionalnih zakonodaj in tekmovanja med njimi. Skupna institucija za nadzor kapitalskega 
trga bi bila v nasprotju s tem sistemom. Različni sistemi nadzora povečujejo tekmovalnost, 
kar ima lahko prednosti za investitorje (Lannoo, 2000). 
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3.8.3. Sistemi nadzora v posameznih državah članicah EU 
Sistemi regulative na finančnih in kapitalskih trgih znotraj Evropske unije se  razlikujejo med 
sabo. Število nadzornih institucij in njihove pristojnosti so skoraj v vsaki državi drugačne. V 
večini držav obstaja trend združevanja nadzornih agencij na finančnih trgih.  
 
Francija ima za finančne trge tri institucije nadzora: Commission des Opérations de Bourse, 
Commission Bancaire, ki nadzira bančni sektor in Conseil des Marchés Financiers, ki bedi 
nad tržnimi transakcijami. Francoska vlada zagovarja t.i. »twin head« model nadzora. Po tem 
modelu obstajata dve instituciji nadzora na finančnih trgih, ena za nadziranje poslovanja »na 
debelo« med finančnimi institucijami in druga za finančni trg »na drobno«, kjer se finančni 
produkti prodajajo malim investitorjem. Kljub temu je tudi v Franciji vse več zagovornikov 
ene same agencije za nadzor na finančnih trgih (The Economist,  2001).  
 
Nemčija je v preteklosti poznala tri nadzorne organe finančnih trgov: Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen  (BAKred) za bančni sektor, Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel – 
BAWe za trg vrednostnih papirjev in Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) 
za zavarovalniški sektor. Za zapletenost nemškega modela nadzora je bila kriva tudi federalna 
ureditev države. Za ponazoritev: deželne vlade so bile pristojne za izvajanje nadzora nad 
borzami vrednostnih papirjev. Regulativa bančnega sektorja pa je bila v pristojnosti zveznih 
dežel in federacije (The Economist, 2001). Leta 2002 so se tri agencije združile v 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin), kar naj bi poenostavilo nadzor in ga 
naredilo učinkovitejšega (URL: http://www.bafin.de). 
  
Prvi centraliziran sistem nadzora nad finančnimi trgi je uvedla Velika Britanija. Financial 
Services Authority (v nadaljevanju FSA) je bila ustanovljena leta 2000. Nadzira celoten 
finančni sektor v Veliki Britaniji. Britanskemu sistemu so se v kontinentalni Evropi najprej 
približali Danska in Švedska, ki sta kmalu za Veliko Britanijo uvedli eno samo institucijo za 
nadzor finančnih trgov.  Belgija, Luksemburg in Finska so tudi združile nadzor trga 
vrednostnih papirjev in bančnega sektorja (The Economist,  2001).  Sledile so Avstrija, 
Nemčija in druge države. 
 
Večina evropskih držav se strinja, da bi centralizacija in združevanje agencij za vrednostne 
papirje povečala učinkovitost nadzora. Močno pa so deljena mnenja glede potrebe po 
združevanju na evropski ravni in ustanovitvi skupnega evropskega finančnega nadzornika 
(The Economist,  2001). 
 
3.8.4. Dosedanje povezovanje evropskih finančnih trgov 
3.8.4.1. Direktive o enotnem finančnem trgu  
Nastanek enotnega trga tudi na področju finančnih trgov je bil sprva predviden za začetek leta 
1993.  Do tega leta so bile s tem namenom sprejete direktive (Čas, 2000, str. 33): 
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• Direktiva o usklajevanju pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno borzno 
kotacijo na borzi vrednostnih papirjev (Direktiva 79/279/EEC); 

• Direktiva o rednih informacijah, ki jih morajo objavljati delniške družbe, katerih delnice 
kotirajo v uradni borzni kotaciji (Direktiva 82/121/EEC); 

• Direktiva za usklajevanje pogojev za izdelavo, nadzor in distribucijo prospektov, ki so 
potrebni za javno objavo pri sprejemu vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo 
(Direktiva 80/390/EEC, 87/345/EEC, 89/298/EEC); 

• Direktiva o koordinaciji pravil, ki urejajo družbe za kolektivno investiranje v prenosne 
vrednostne papirje (Direktiva 85/611/EEC, 88/220/EEC); 

• Direktiva o trgovanju na podlagi notranjih zaupnih informacij (Direktiva 89/592/EEC). 
 
Harmonizacija zakonodaje je predpogoj za poenotenje nadzora na finančnih trgih. Omenjene 
direktive pomenijo ustvarjanje pogojev za povezovanje agencij za nadzor trga vrednostnih 
papirjev. Omogočajo finančnim institucijam, da lahko ponujajo bančne, zavarovalniške in 
investicijske storitve znotraj Evropske unije, ne da bi morale odpirati podružnice v vsaki 
državi članici posebej. Določajo  pogoje za sprejem vrednostnih papirjev v borzno kotacijo. 
Postavljajo  pravila za poročanje javnih družb in izdelavo prospektov družb. Direktive ne 
določajo enakih pravil za vse članice, pač pa postavljajo minimalne standarde, ki bi 
investitorjem zagotovili varnost. Harmonizacija zakonodaje  ni bila enako intenzivna na vseh 
področjih. Zaradi enostavnosti poenotenja bančne zakonodaje je šla dlje harmonizacija na 
področju bančnega sektorja kot na področju kapitalskih trgov (The Economist, 2001).  
 
3.8.4.2.  Financial Services Action Plan  
Implementacija direktiv s strani držav članic je bila v praksi počasnejša od pričakovanj. 
Evropska komisija je reagirala z ustanovitvijo posvetovalnega telesa Forum of European 
Securities Commissions (v nadaljevanju FESCO). Zaradi nezavezujoče narave predlogov, ki 
jih FESCO poda in načela splošnega konsenza, po katerem se ravna, FESCO ni konkretnejše 
pripomogel k integraciji evropskih nadzornih institucij. 
 
Na Lizbonskem vrhu leta 2000 je bil sprejet Financial Services Action Plan (v nadaljevanju 
FSAP). FSAP predvideva implementacijo 42 ukrepov za poenotenje pravil na finančnih trgih 
v Evropski uniji  do leta 2005 na področju (Lanoo, Levin, 2002) : 
• delovanja institucionalnih investitorjev;  
• ponudbe finančnih storitev malim vlagateljem; 
• skupnega nadzora finančnih trgov; 
• obdavčenja, pravic delničarjev in pravil korporativnega upravljanja.  
 
3.8.4.3.  Lamfalussyjevo poročilo 
Med francoskim predsedovanjem Svetu ministrov je bil storjen korak dalje k oblikovanju 
skupnega evropskega nadzornega organa. Ustanovljena je bila skupina »modrecev« , ki naj bi 
nadgradila predloge FSAP.  Februarja 2001 je skupina pod vodstvom Alexandra Lamfalussyja 
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predstavila svoje poročilo. Februarja 2002 je Evropski parlament potrdil predlagane 
spremembe. Poročilo je predlagalo nov postopek sprejemanja finančne zakonodaje na 
evropski ravni. Proces odločanja naj bi potekal na štirih nivojih (URL: http://europa.eu.int). 
 
Prvi nivo predstavlja širši pravni okvir, o katerem se odloča na nivoju Evropske unije. 
Evropska komisija po posvetovanju s strokovnjaki poda predlog Svetu ministrov in 
Evropskemu parlamentu, ki v procesu soodločata  po  hitrem postopku. Odločitev je sprejeta v 
obliki zakonskega akta, ki je zavezujoč, in ki postane del zakonodaje države članice takoj po 
sprejetju. Direktiva zaradi dolgotrajnosti procesa implementacije s strani držav članic ni 
primerna. 
 
Na drugem nivoju se na evropski ravni odloča o pravilih, kako uveljaviti odločitve s prvega 
nivoja. Svet ministrov podeli Komisiji moč izvrševanja zakonodaje Evropske unije. Ustanovi 
se poseben odbor za trg vrednostnih papirjev – The Committee of European Securities 
Regulators (v nadaljevanju CESR). CESR sestavljajo visoki predstavniki držav članic in 
Evropske komisije. Leta 2001 je bila ustanovljena  tudi European Securities Commission (v 
nadaljevanju ESC). Evropski parlament ima na tej stopnji zanemarljiv vpliv na odločanje. 
Opravlja le vlogo zunanjega nadzornika. 
 
Na tretjem in četrtem nivoju se odvija sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi 
institucijami, ki naj bi zagotovilo uvajanje in spoštovanje evropske zakonodaje na nacionalnih 
ravneh. 
 
V zvezi z Lamfalussyjevim poročilom obstajajo nekateri pomisleki. Na prvem nivoju naj bi se 
odločalo le o okvirnih pravilih. Natančneje naj bi zakonodajo določal CESR. Zastavlja se 
vprašanje, kaj so okvirna pravila in kaj podrobna določila. V praksi se je izkazalo, da so 
mnenja glede tega zelo deljena. Evropski parlament je predlagal več kot sto amandmajev k 
osnutku Direktive o nedovoljenih ravnanjih na trgu kapitala, ki je prva direktiva, sprejeta po 
Lamfalussyjevem postopku. Obstaja nevarnost, da Lamfalussyjev pristop ne bi dosegel 
svojega namena, to je poenostaviti odločanje. Zastavlja se vprašanje, kako daleč naj gre 
harmonizacija zakonodaje in združevanje evropskih agencij nadzora. Poročilo samo ne daje 
odgovora na to. Lamfalussy zaenkrat ne predlaga nastanka evropskega ekvivalenta SEC, 
čeprav pušča možnost za kasnejše obdobje. Dejstvo je,  da je preveč raznolika zakonodaja 
med članicami do sedaj ovirala sodelovanje. Prevelika harmonizacija pa bi utegnila zmanjšati 
zdravo tekmovalnost  med različnimi mehanizmi nadzora znotraj Evropske unije 
(Veselinovič, 2003, str. 5). Tu je tudi problem poenotenja sistema kliringa in poravnave. 
Trenutni sistem različnih nacionalnih sistemov postavlja investitorjem številne težave. Kljub 
temu se pojavljajo mnenja, da taka ureditev spodbuja tekmovalnost. Toda pokazalo se je, da 
tak sistem povzroča  previsoke stroške in posledično odvrača vlagatelje od investicij v 
vrednostne papirje. Lamfalussyjeva skupina je predlagala poenotenje sistema kliringa in 
poravnave. Uvedba evra je bila ključni pogoj za morebitno združevanje klirinških hiš 
(Veselinovič, 2003, str. 5). Bolj poglobljeno študijo o problematiki kliringa in poravnave  



                                                                                          19 
 

predstavljata prvo in drugo poročilo Giovanninijeve skupine. Skupina v svojem drugem 
poročilu predlaga odpravo ovir na evropskih trgih kapitala, ki izvirajo iz različnih ureditev 
med državami članicami. Predlaga tudi načine za odpravo ovir. Evropska komisija mora 
združevanje sistema kliringa in poravnav podpreti z ustrezno zakonodajo. Istočasno mora 
zagotoviti ustrezen nadzor nad sistemom. Potrebno bo sodelovanje med oblastmi na evropski 
in nacionalni ravni na eni strani ter privatnim sektorjem na drugi. Obstaja tudi problem 
relativno majhne moči investitorjev pri odločanju na evropski ravni. Osnutka prvih dveh 
direktiv sprejetih po Lamfalussyjevem postopku, še posebej Direktiva o prospektih 
izdajateljev, sta doživeli mešane reakcije. Direktiva o prospektih izdajateljev je doživela 
nasprotovanje s strani izdajateljev, ki bi se radi izognili strožjim pravilom. Kljub temu, da je 
sprejem in uveljavitev direktive v interesu  tako zasebnih kot institucionalnih investitorjev,  
le-ti niso bili opazni v procesu diskusije. Problem je v njihovi relativno majhni vlogi na 
evropskih finančnih trgih, kjer v večini še vedno prevladujejo banke (Lanoo, Levin, 2002). 
 
3.8.4.4. Committee of European Securities Regulators (CESR) 
CESR je bil ustanovljen leta 2001 v luči Lamfalussyjevega poročila. CESR je nasledil 
FESCO in prevzel vse dogovore in delo doseženo pod svojim predhodnikom. CESR je 
neodvisen organ, sestavljen iz visokih predstavnikov  nacionalnih institucij za nadzor trgov 
vrednostnih papirjev. V razpravah sodeluje tudi predstavnik Evropske komisije. Bistvene 
naloge CESR so: 
• pospeševanje sodelovanja med nadzornimi agencijami držav članic; 
• svetovanje Evropski komisiji pri pripravi osnutkov zakonodaje v zvezi z vrednostnimi 

papirji; 
• skrb za implementacijo zakonodaje Evropske unije povezane z vrednostnimi papirji v 

državah članicah; 
• spremljanje vsakodnevnih problemov, ki se pojavijo v praksi pri implementaciji pravil 

Evropske unije. 
 
Člane CESR imenujejo države članice same. Izmed predstavnikov sta izvoljena predsednik in 
podpredsednik, ki imata oba mandat dve leti. CESR o svojem delu poroča Evropski komisiji, 
Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov. Istočasno vzdržuje tesno vezo z ESC. CESR je 
razdeljen v strokovne skupine, ki jim predseduje ali nadzira član CESR. V delo strokovnih 
skupin se lahko po potrebi vključijo tudi druge institucije. Delovanje CESR in strokovnih 
skupin je transparentno. CESR ima natančno izdelana pravila, kdaj in o čem se posvetuje z 
akterji na trgih vrednostnih papirjev. CESR sodeluje tudi z agencijami za trg vrednostnih 
papirjev izven Evropske unije, še posebej z agencijami držav, ki bodo postale polnopravne 
članice leta 2004. (URL: http://www.europefesco.org). 
 
3.8.4.5. European Securities Committee (ESC) 
ESC je bil ustanovljen, enako kot CESR, leta 2001 na predlog poročila »modrecev«. ESC ima 
oziroma bo imel dvojno vlogo: 
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• svetovanje Evropski komisiji; 
• v prihodnosti bo opravljal vlogo organa regulative v primeru predlogov novih zakonskih 

aktov in glasuje o osnutkih meril za razvoj novih zakonskih predpisov. 
 
ESC je sestavljen iz predstavnikov držav članic, predseduje mu Evropska komisija. ESC ni 
samostojen organ, kot na primer CESR, pač pa je pod pristojnostjo Evropske komisije. Po 
potrebi so k diskusiji povabljeni zunanji strokovnjaki in opazovalci. Na zasedanjih ESC kot 
opazovalec prisostvuje tudi predsednik CESR. Čeprav tako kot CESR opravlja vlogo 
svetovalca Evropski komisiji, se v svojih nalogah nekoliko razlikuje. ESC svetuje komisiji o 
osnutku zakona preden ga le-ta pošlje v podrobno obdelavo CESR.  
Vseeno pa se zastavljajo vprašanja o smotrnosti dveh instituciji in o podvajanju funkciji med 
njima. 
 

4. Nadzor nad kapitalskim trgom v Združenih državah 
Amerike in Securities and Exchange Commission 

 
Ameriška zakonodaja s področja vrednostnih papirjev je mešanica direktnega nadzora in 
samonadzora. Zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji je ustvaril vzporeden sistem 
samokontrole. Poleg tega, da morajo biti borzno posredniške družbe evidentirane pri SEC-u, 
morajo biti članice vsaj ene borze vrednostnih papirjev. Borze imajo pravico in dolžnost 
izvajati nadzor nad svojimi člani. Borze imajo pravico sankcionirati kršitve pravil s strani 
borzno posredniških družb. Borzno posredniške družbe morajo imeti sistem internega 
nadzora. Tako je na primer celotna borzno posredna družba kot pravna oseba odgovorna za 
kršitve s strani enega izmed svojih zaposlenih.  
 
V ameriškem sistemu nadzora nad trgom vrednostnih papirjev  se prepletata javni in privatni 
sektor. Prav tako so pristojnosti deljene med zveznimi oblastmi in oblastmi posameznih 
zveznih držav. Ameriška zakonodaja s področja kapitalskih trgov je nastajala večinoma v 
tridesetih letih 20. stoletja, kot odgovor na borzni zlom in sledeče gospodarsko recesijo leta 
1929. Glavna dva zakona sta: 
• Zakon o vrednostnih papirjih (Securities Act) iz leta 1933; 
• Zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji (Securities Exchange Act) iz leta 1934. 
Securities Act obravnava javno ponudbo in prodajo vrednostnih papirjev. Za veliko večino 
vrednostnih papirjev zahteva, da so registrirani pri SEC. SEA je uvedel zahtevo po rednem 
poročanju javnosti s strani javnih družb. Uvedel je tudi princip samonadzora in obvezne 
registracije vseh borzno posredniških družb. 
 

4.1. Pravni položaj Securities and Exchange Commission (SEC) 
Securities and Exchange Commission (v nadaljevanju SEC) je bila ustanovljena kot 
neodvisna agencija leta 1934 s sprejetjem SEA. Zakoni, ki določajo njeno delovanje so: 
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• prej omenjena Zakon o vrednostnih papirjih (Securities Act) iz leta 1933 in Zakon o 
trgovanju z vrednostnimi papirji (Securities and Exchange Act) iz leta 1934; 

• Zakon o javnih holdingih (Public Utility Holding Act) iz leta 1935; 
• Zakon o prospektih (Trust Indenture Act) iz leta 1939; 
• Zakon o investicijskih družbah (Investment Company Act) iz leta 1940; 
• Zakon o investicijskih svetovalcih (Investment Advisers Act) iz leta 1940.  
 
Njene glavne naloge so: 
• izvajanje nadzora nad borzno posredniškimi družbami, investicijskimi skladi in javnimi 

holdingi, klirinškimi družbami, borzami vrednostnih papirjev; 
• izvajanje nadzora nad rednim poročanjem javnih družb; 
• vodenje registrov vrednostnih papirjev javnih družb; 
• priprava zakonskih predpisov. 
  
4.2. Financiranje SEC-a 
SEC se financira iz taks, ki jih zaračunava za različne storitve. Toda pri porabi teh taks ni 
neodvisen. Sredstva, ki jih lahko porabi, določi predsednik ZDA, potrdi pa kongres.  
 

Slika 2: Financiranje SEC-a 
 
                                            
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  Vir: US General Accounting Office.             

SEC 
Vsaka divizija SEC pripravi oceno potrebnih sredstev. 
• Na podlagi prejšnjih dodeljenih sredstev pripravi SEC oceno potrebnih sredstev. 
• SEC sestavi proračun skladno s smernicami Office of Management and Budget. 

Office of Management and Budget (OMB) 
• OMB prejme predlog proračuna. 
• OMB razpravlja na temo proračuna SEC in določi prioritete. 
• SEC lahko predlaga spremembe k proračunu potrjenemu s strani OMB preden je 

postopek zaključen. 
• OMB sprejme proračun SEC.

Predsednik ZDA 
• Končni proračun je sprejet s strani predsednika ZDA in je del celotnega 

državnega proračuna. 

Kongresni odbori 
• SEC predstavi in utemelji svoje proračunske zahteve pred kongresnimi 

pododbori za  trgovino, pravosodje in državo. 
•  Predstavniki SEC so lahko zaslišani v zvezi s proračunom le-tega pred 

kongresnim odborom, ki nadzira porabo sredstev SEC. 
• Financiranje SEC je potrjeno s sprejetjem proračuna. 
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SEC pobira tri vrste taks: 
• takse za registracijo novih izdaj vrednostnih papirjev (Securities Act, 1933); 
• takse za nadaljno prodajo vrednostnih papirjev, to je prodajo na sekundarnem trgu, ki so 

plačane s strani borz (Securities and Exchange Act, 1934); 
• takse za pooblastila pri glasovanju v zvezi z združitvami, prevzemi ali prodajo sredstev 

podjetja (Securities and Exchange Act, 1934). 
 
SEC dobiva sredstva tudi iz nadomestil. To so denarna sredstva, plačana s strani nedržavnih 
organizacij, podjetij ali posameznikov za naloge in postopke, ki jih SEC izvaja v zvezi z 
njimi. Sredstva SEC dobiva tudi od tujih agencij za nadzor trga vrednostnih papirjev, za 
pomoč, ki jim jo nudi.  
Del taks, ki jih pobere SEC gre direktno v državni proračun, preostali del (offsetting 
collections) pa je deponiran na poseben račun. Iz teh sredstev se SEC financira. Toda SEC ne 
more prosto razpolagati s temi sredstvi. Sredstva so mu dodeljena v prej omenjenem postopku 
določanju proračuna. Preostanek sredstev, zbranih s taksami se prerazporedi med druge 
porabnike proračunskega denarja.  
 
Primerjava s slovensko Agencijo pokaže, da sta tako ena kot druga institucija potencialni 
porabnici proračunskih sredstev. Obstaja razlika, saj je Agencija od proračunskega denarja 
odvisna le v primeru nezadostnih lastnih sredstev dobljenih s pobiranjem taks.  Precej manjša 
je verjetnost, da bi Agencija ostala brez zadostnega proračuna, kot je to v primeru SEC.  
 
Samofinanciranje omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše reagiranje na potrebe po rebalansu 
internega proračuna zaradi sprememb v okolju. Kljub dejstvu, da pobrane takse daleč 
presegajo za delo potrebna sredstva, pa se SEC sooča s kroničnimi finančnimi težavami. 
Zaradi močnega porasta trgov vrednostnih papirjev v 90. letih, novih tehnologij in dolžnosti, 
ki mu jih nalaga Domovinski zakon (Patriot Act, 2001) v zvezi z raziskovanjem financiranja 
terorističnih skupin, so v zadnjih letih močno porasli stroški SEC. Sistem financiranja, 
kakršnega ima SEC, ni bil sposoben pravočasno zagotoviti potrebnih sredstev za nemoteno 
delo. Samofinanciranje vsekakor zahteva boljši notranji nadzor nad porabo sredstev. Če bi 
SEC postal bolj samostojen  glede financiranja, bi moral izpopolniti sistem notranjega 
nadzora porabe sredstev. Trenutno so sredstva SEC dodeljena na podlagi preteklih podatkov o 
porabi. SEC bi moral v primeru samofinanciranja razviti sistem strateškega planiranja za 
določanje bodočih finančnih potreb. 
 
Istočasno pa samofinanciranje omogoča večjo neodvisnost od izvršne in zakonodajne veje 
oblasti. Glede na dejstvo, da državni proračun v veliki meri zavisi od politične opcije v Beli 
hiši in kongresne večine, bi s samofinanciranjem SEC odpravili nevarnost političnega pritiska 
na delo SEC.  
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4.3. Organizacija SEC-a 
SEC predstavlja pet članov komisije (The Commissioners), izmed katerih je eden predsednik 
SEC. Agencijo sestavljajo 4 divizije in 18 oddelkov. Poleg tega ima agencija še enajst 
regijskih oddelkov. SEC zaposluje skupno približno 3200 ljudi.  
 
4.3.1. Člani komisije (The Commissioners) 
SEC predstavlja 5 članov komisije, ki jih v soglasju s Senatom imenuje predsednik Združenih 
držav Amerike. Njihov mandat traja pet let. Razporejeni so tako, da vsako leto poteče mandat 
enemu izmed članov komisije. Ti so lahko člani političnih strank, toda le trije lahko pripadajo 
isti politični stranki. Izmed petih članov komisije predsednik ZDA imenuje enega za 
predsednika SEC. Člani komisije ne smejo opravljati nobene druge poklicne dejavnosti. Prav 
tako ne smejo biti neposredno niti posredno vpleteni v kakršnekoli transakcije z vrednostnimi 
papirji, ki jih nadzoruje SEC.  
 
Člani komisije sestankujejo javno, razen v primerih, ko odločajo o zaupnih zadevah, na 
primer o sprožitvi postopka preiskave proti določeni pravni ali fizični osebi. Naloge članov 
komisije so: 
• interpretacija zvezne zakonodaje; 
• sprejemanje popravkov k obstoječim pravilom; 
• predlaganje novih pravil in zakonodaje; 
• zagotavljanje spoštovanja zakonov in pravil s področja vrednostnih papirjev. 
 
Člane komisije bi lahko primerjali s strokovnim svetom Agencije. Glede članstva v političnih 
strankah slovenska zakonodaja ne postavlja omejitev, zahteva le, da člani strokovnega sveta 
ne opravljajo nalog v organih političnih strank. Omejitev v ameriški zakonodaji, da so le trije 
člani komisije lahko člani iste politične stranke, lahko v teoriji še vedno pripelje do politične 
pristranskosti SEC, čeprav je v praksi to malo verjetno.   
Glede prepovedi opravljanja drugih poklicnih dejavnosti sta si obe zakonodaji podobni, s to 
razliko, da člani strokovnega sveta Agencije lahko trgujejo z vrednostnimi papirji. O vseh 
poslih pa so dolžni poročati direktorju Agencije. 
 
4.3.2. Divizije 
4.3.2.1. Divizija korporativnih financ (Division of Corporation Finance) 
Divizija korporativnih financ nadzoruje poročanje javnih družb. Te so dolžne javnosti 
predložiti podatke o svojem poslovanju ob prvi javni ponudbi vrednostnih papirjev in v 
nadaljnem poslovanju družbe. Divizija je pristojna tudi za pojasnjevanje pravil in zakonov. 
Interpretira Zakon o vrednostnih papirjih, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Zakon o 
sporazumu med izdajateljem in kupcem dolžniškega vrednostnega papirja. V sodelovanju z 
Računovodskim oddelkom (Office of the Chief Accountant) nadzoruje delovanje 
računovodskega sektorja, še posebej Sveta za računovodske standarde (Financial Accounting 
Standards Board – FASB). 
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Na prošnjo družbe Divizija poda mnenje o pravilnosti načrtovanega koraka s strani družbe. 
Na primer, da podjetje pripravlja prvo javno ponudbo delnic in SEC zaprosi za nasvet o 
skladnosti načrtovane izdaje z zakonodajo. Divizija za korporativne finance nato družbi 
svetuje in omogoči, da je izdaja v skladi z zakoni. Podjetje lahko od SEC-a zahteva izdajo no-
action smernice v zvezi z načrtovanim korakom podjetja, ko zakonodaja v zvezi z le-tem ni 
popolnoma  jasna. 
  
Divizija lahko predlaga spremembo pravil, v kolikor meni, da je to za potrebno. Poročila, ki 
so jih javne družbe dolžne predložiti in so predmet nadzora divizije za korporativne finance 
so: 
• letna in četrtletna poročila o rezultatih. Divizija preverja, če je vsebina poročil javnih 

družb skladna z zakonom. Divizija ugotavlja resničnost poročil z dejanskim stanjem v 
javnih družbah. S tem zagotavlja resničnost podatkov, pomembnih za sprejemanje 
investicijskih odločitev. 

• poročilo ob prvi javni prodaji delnic; 
• pogodbe, s katerimi mali delničarji pooblastijo pooblaščenca, da jih zastopa na skupščini 

delničarjev (proxy materials); 
• letna poročila delničarjem; 
• dokumentacijo o pridobitvi kvalificiranih deležev; 
• dokumentacijo v zvezi s prevzemi in združitvami družb. 
(URL: http://www.sec.gov) 
 
Divizija za korporativne finance opravlja naloge, ki so pri slovenski Agenciji  v pristojnosti 
Sektorja za nadzor, Sektorja za vrednostne papirje in Pravnega sektorja. 
 
4.3.2.2. Divizija za nadzor trga (Division of Market Regulation) 
Divizija za nadzor trga opravlja kontrolo nad akterji na trgu vrednostnih papirjev. To so 
borzno posredniške družbe, samoregulativne organizacije (self-regulatory organizations – 
SRO), kot so borze vrednostnih papirjev, klirinške in depotne družbe. Naloge divizije 
vključujejo: 
• nadzor programa finančne integritete za borzno posredniške hiše; 
• preverjanje in odločanje o novih pravilih sprejetih s strani samoregulativnih organizacij; 
• določanje pravil o ravnanjih na trgih vrednostnih papirjev in njihovo tolmačenje; 
• nadzor trgov vrednostnih papirjev. 
(URL: http://www.sec.gov) 
Divizija opravlja naloge, za katere sta pri slovenski Agenciji pristojna Pravni sektor in Sektor 
za nadzor. 
 
 

http://www.sec.gov/
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4.3.2.3. Divizija za investicijsko upravljanje (Division of Investment 
Management) 

Divizija za investicijsko upravljanje bedi nad sektorjem investicijskih družb in skladov. Njene 
bistvene naloge so: 
• interpretacija zakonov s področja investicijskih družb in skladov ter podajanje no-action 

mnenj na zahtevo družb in skladov; 
• nadzor nad delovanjem in poročanjem investicijskih družb in skladov; 
• sprejemanje novih pravil in amandmajev v zvezi z investicijskimi družbami in skladi. 
 
S transformacijo javnih holdingov (public utility holding)  iz državno reguliranega sektorja v 
tržno delujočo konkurenčno industrijo ima divizija naslednje  pristojnosti: 
• revizija obstoječih in predlogi novih pravil in amandmajev k Zakonu o javnih holdingih; 
• nadzor poročanja javnih holdingov; 
• sodelovanje pri revizorskem pregledu poslovanja javnih holdingov. 
 
Naloge, ki jih opravlja Divizija so v Sloveniji v pristojnosti Pravnega sektorja in Sektorja 
investicijskih skladov in Sektorja pokojninskih skladov. 
 
4.3.2.4. Divizija nadzora (Division of Enforcement) 
Divizija nadzora preiskuje morebitne kršitve zakonodaje s področja vrednostnih papirjev in 
predlaga ukrepe zoper kršitelje. Divizija ima v primeru spora pristojnost pogajati se o možni 
poravnavi s kršiteljem zakona. Divizija kot tudi celotni SEC imajo pristojnosti, ki izhajajo iz 
civilnega prava. Kljub temu tesno sodelujejo z institucijami kazenskega prava, ko obstaja sum 
storitve kaznivega dejanja. Ko Divizija sumi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, poda ovadbo 
tožilstvu. Dokazno gradivo Divizija pridobi iz lastnih nadzornih dejavnosti, od drugih divizij 
SEC, samonadzornih organizacij, iz poročil medijev in s strani investitorjev. 
 
Glede na vrsto kršitve zakona oziroma pravil lahko SEC začne postopek pred Notranjim 
razsodiščem SEC  (Office of Adminstrative Law Judges) ali Zveznim sodiščem (Federal 
Court of Law). 
 
Divizija nadzora s svojimi uradi pokriva geografska območja: 
• centralni del ZDA (Arkansas, Colorado, Kansas, Nebraska, New Mexico, North Dakota, 

Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah, Wyoming); 
• srednji zahod ZDA (Kentucky, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, 

Ohio, Wisconsin); 
• severovzhodni del ZDA (Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, 

Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, 
Vermont, Virginia, West Virginia); 

• jugozahodni del ZDA (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, 
Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Virgin Islands); 
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• Pacifik (Aljaska, Washington, Oregon, Kalifornija, Arizona, Nevada, Montana, Idaho, 
Havaji, Guam). 

 
Divizija za nadzor opravlja naloge,  za katere je pri Agenciji zadolžen Sektor za nadzor. Same 
pristojnosti in delovanje Divizije in Sektorja za nadzor ter njun položaj znotraj SEC oziroma 
Agencije je precej podoben. Razlika je v organiziranosti divizije, ki ima zaradi same 
geografske velikosti Združenih držav  prej omenjene območne urade.  
 
4.3.3. Uradi  
4.3.3.1. Urad notranjega razsodišča (Office of Administrative Judges) 
Upravni sodnik znotraj SEC (adiministrative judge) opravlja zaslišanja in odloča v postopkih 
začetih s strani SEC. Sodnik je pri odločanju neodvisen od SEC. Postopek je podoben 
postopku brez porote pred Zveznim sodiščem.  Po zaslišanju upravni sodnik poda začetno 
odločitev (initial decision). V začetni odločitvi so povzeta dejstva spora, pravni sklep in 
predlagane sankcije. Divizija SEC, ki je predlagala postopek in subjekt postopka se lahko na 
odločitev pritožita (URL: http://www.sec.gov). 
 
4.3.3.2. Urad za administrativne in kadrovske zadeve (Office of Administrative 

and Personnel Management) 
Urad se ukvarja z razvojem, izpeljavo in ocenjevanjem programov upravljanja s človeškimi 
viri. Ukvarja se tudi z administrativnimi zadevami, kot na primer zagotavljanje primernih 
telekomunikacijskih rešitev, upravljanje z lastnino SEC, sklepanje najemnih pogodb za 
nepremičnine, upravljanje z voznim parkom, publikacijami SEC, organiziranjem fizičnega 
varovanja itd. (URL: http://www.sec.gov). 
 
4.3.3.3. Urad za računovodstvo (Office of Chief Accountant) 
Glavni računovodja (Chief Accountant) je glavni svetovalec SEC v zvezi z računovodskimi in 
revizorskimi vprašanji. Urad za računovodstvo aktivno sodeluje z domačimi in tujimi 
privatnimi revizorskimi hišami in institucijami, ki določajo računovodske standarde, na 
primer  Financial Accounting Standards Board, International Accounting Standards Board, 
American Institute of Certified Public Accountants itd. 
 
4.3.3.4. Urad za inšpekcije in preiskave (Office of Compliance Inspections and 

Examinations) 
Urad za inšpekcije in preiskave upravlja nacionalni program preverjanja delovanja borz 
vrednostnih papirjev, borzno posredniških družb, klirinških družb, investicijskih družb in 
investicijskih svetovalcev. Urad opravlja preiskave z namenom odkrivanja kršitev zakonodaje 
in pravil v zvezi z  vrednostnimi papirji. Najpomembnejša naloga teh inšpekcij je hitra 
neformalna odprava manjših kršitev. Ko urad ugotovi kršitev, izda poročilo o kršitvi (t.i. 
deficiency letter), v katerem opredeli kršitve. Urad nato spremlja potek odpravljanja teh 

http://www.sec.gov/
http://www.sec.gov/
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kršitev. V kolikor so kršitve hujše narave prepusti primer Diviziji za nadzor (Division of 
Enforcement).  
 
4.3.3.5. Urad za nadzor porabe sredstev (Office of Comptroller)  
Urad bedi nad finančnimi sredstvi SEC-a. Urad sodeluje z izvršnim direktorjem pri pripravi 
proračuna SEC in pri sestavljanju programa porabe finančnih sredstev. Nadzira porabo 
sredstev. 
 
4.3.3.6. Urad za ekonomske analize (Office of Economic Analysis ) 
Urad za ekonomske analize svetuje SEC  v zvezi z ekonomskimi vprašanji. Urad preučuje 
ekonomske posledice odločitev SEC in o njih poroča ostalim divizijam  znotraj SEC. Študije 
Urada obravnavajo vplive predlagane zakonodaje na gospodarske subjekte . Poleg tega 
raziskuje in analizira podatke o dogajanjih na trgih vrednostnih papirjev, ki bi utegnila 
zanimati ostale divizije.  
 
4.3.3.7. Urad izvršnega direktorja (Office of Executive Director) 
Urad izvršnega direktorja izvaja funkcijo upravljanja s sredstvi SEC. Skupaj z Uradom za 
nadzor porabe sredstev nadzira porabo sredstev, izvaja kontrole upravljanja, izvaja 
koordinacijo med raznimi uradi SEC.  
 
Izvršni direktor SEC se ukvarja z notranjo organizacijo agencije. Funkcija ni primerljiva s 
funkcijo direktorja slovenske Agencije. 
 
4.3.3.8. Urad za objave in informacijske storitve (Office of Filings and 

Information Services) 
Urad skrbi za vse uradne dokumente, ki so jih SEC dolžne posredovati javne družbe. Urad 
preverja avtentičnost dokumentacije in skrbi za registre, ki jih je SEC dolžan voditi. Javnost 
lahko preko Urada dostopa do informacij o   četrtletnih in letnih poročilih javnih družb, 
registracijah, pooblaščencih delničarjev na skupščinah delničarjev itd.   
 
Naloge Urada za objave in informacijske storitve opravlja pri Agenciji Splošni sektor. 
 
4.3.3.9. Urad generalnega svetnika (Office of General Counsel) 
Generalni svetnik je glavni pravnik SEC. Urad predstavlja SEC v civilnih in administrativnih 
postopkih. Urad zagotavlja divizijam in drugim uradom SEC neodvisno pravno mnenje. Urad 
pogosto posreduje svojo interpretacijo zakonodaje v zasebnih tožbah. 
 
4.3.3.10. Urad za informatiko (Office of Information Technology) 
Urad za informatiko je odgovoren za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema, ki 
podpira delovanje SEC. Zadolžen je tudi za zagotavljanje varnosti informacijskega sistema. 
Urad upravlja sistem  Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval (EDGAR). EDGAR 
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je sistem, ki elektronsko sprejme in obdela več kot 500 000 računovodskih izkazov na leto. 
Urad skrbi tudi za spletno stran SEC, ki ponuja obširen spekter informacij o trgih vrednostnih 
papirjev, vključno z celotno bazo podatkov EDGAR, ki je prosto dostopna javnosti. 
 
Urad za informatiko je ekvivalent sektorja za informatiko pri Agenciji. 
 
4.3.3.11. Urad generalnega inšpektorja (Office of the Inspector General) 
Urad izvaja notranjo revizijo in inšpekcije programov SEC. Namen inšpekcij je zagotovitev 
učinkovitosti in izboljšanja programov SEC. 
 
4.3.3.12. Urad za mednarodne zadeve (Office of International Affairs) 
SEC ima dobro razvite programe mednarodnega sodelovanja. Njihov namen je pospeševati 
razvoj regulative na mednarodnih kapitalskih trgih. Urad za mednarodne zadeve igra ključno 
vlogo pri razvoju in nadzoru izvajanja sporazumov o sodelovanju in izmenjavi informacij o 
kapitalskih trgih s tujimi nadzornimi institucijami. Urad izvaja programe tehnične pomoči in 
zagotavlja know-how nadzornim organom z razvijajočih se trgov kapitala. 
 
Urad opravlja podobne naloge kot Sektor za mednarodno sodelovanje pri Agenciji. Slovenska 
Agencija sodeluje v programih SEC.  
 
4.3.3.13. Urad za izobraževanje in asistenco investitorjev (Office of Investor 

Education and Assistance) 
Naloga Urada je nuditi pomoč zasebnim investitorjem. Urad se ukvarja s problematiko 
posameznih investitorjev. Odgovarja na njihova vprašanja, analizira pritožbe in predlaga 
neformalne rešitve problemov. Urad pripravlja konference po celotnem ozemlju Združenih 
držav, z namenom približati  trge vrednostnih papirjev širši javnosti. Namen  Urada je čimbolj 
izobraziti javnost o vrednostnih papirjih in jim tako zagotoviti določeno stopnjo varnosti pri 
trgovanju. Urad ne more nastopati v vlogi odvetnika javnosti, prav tako nima pooblastil za 
nadzor nad institucionalnimi akterji na trgu vrednostnih papirjev. Vse, kar lahko stori v sporu 
je, da malemu investitorju svetuje o možnih rešitvah spora. 
 
Urad za izobraževanje in asistenco investitorjev je dober primer za ponazoritev pomembnosti 
trga vrednostnih papirjev v ZDA. Dejstvo je, da je od dogajanja na kapitalskih trgih odvisna 
večina prebivalstva. Velik del gospodinjstev ima v posesti vrednostne papirje, še več jih 
varčuje v investicijskih in pokojninskih skladih. SEC se z Uradom za izobraževanje in 
asistenco postavlja v vlogo zaščitnika malih investitorjev. 
 
4.3.3.14. Urad za pravne zadeve (Office of Legislative Affairs) 
Urad za pravne zadeve je glavni posrednik med SEC in kongresom. Urad svetuje agenciji o 
pravnih strategijah, odgovarja na zahteve kongresa in posreduje informacije o SEC kongresu.  
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Urad pripravi poročila kongresu in koordinira pričanje predstavnikov SEC pred kongresnimi 
odbori. Urad sodeluje z ostalimi vladnimi agencijami v zakonodajnih zadevah, ki se tičejo 
SEC. 
 
4.3.3.15. Urad za občinske vrednostne papirje (Office for Municipial Securities)  
Urad nadzoruje izdajatelje občinskih vrednostnih papirjev. Tu gre predvsem za obveznice 
zvezne držav, mest in drugih upravnih enot. Urad sodeluje z Divizijo za nadzor in drugimi 
divizijami pri zadevah, ki se tičejo občinskih vrednostnih papirjev. Urad deluje tudi kot 
svetovalec izdajateljem občinskih vrednostnih papirjev. 
 
4.3.3.16.  Urad za javne zadeve (Office of Public Affairs, Policy Evaluation and 

Research) 
V pristojnosti organa so odnosi z javnostjo. Urad koordinira  komuniciranje SEC z javnostjo 
in spremlja poročanje medijev o SEC in dogajanjih na trgih vrednostnih papirjev. Urad 
pripravlja javne govore visokim uradnikom SEC. 
 
4.3.3.17. Sekretariat (Office of Secretary) 
Sekretariat opravlja administrativne naloge, kot na primer časovna   razporeditev sestankov, 
pregled dokumentov, ki jih SEC prejme od subjektov, ki so mu dolžni poročati. Urad tudi 
svetuje drugim organom SEC v zvezi z različnimi postopki. Urad je odgovoren za objavljanje 
uradnih dokumentov SEC v Zveznem registru (Federal Register) in Seznamu SEC (SEC 
Docket) in na spletnih straneh SEC. 
 
Primerjava med slovensko Agencijo in ameriškim SEC kaže na dejstvo, da je ameriški trg 
vrednostnih papirjev precej starejši in neprimerljivo večji od slovenskega. Posledično se tudi 
organizacijska struktura nadzornega organa močno razlikuje. SEC ima neprimerljivo več 
uradov in divizij. Poleg tega je organiziran tudi po geografskih enotah. Takšna organizacije bi 
bila za Agencijo zaradi majhnosti trga neprimerna. Če se osredotočimo na funkcije, ki jih 
imajo določeni organi v eni in drugi agenciji, vidimo, da se te v veliki meri ne razlikujejo. 
Razlika je v različni razporejenosti nalog med divizijami in uradi. Agencija ima sektorje v 
določeni meri razdeljene glede na dejavnosti na finančnih trgih (tj. Sektor za nadzor nad 
investicijskimi družbami, Sektor za nadzor nad pokojninskimi skladi itd.). Pri ameriškem SEC 
lahko opazimo v določenih primerih prekrivanje pristojnosti, predvsem kar se tiče notranjega 
nadzora poslovanja agencije in vodenja informacijskih sistemov. Tako se, na primer Urad 
generalnega inšpektorja, Urad izvršnega direktorja in z Urad za nadzor porabe sredstev, vsi 
ukvarjajo s  porabo sredstev in njenim nadzorom. Zanimiv je primer Urada za izobraževanje 
in asistenco. Odraža politiko SEC, da bi bila čim širša javnost varno vključena v dogajanja na 
trgu vrednostnih papirjev. 
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Slika 3: Organigram Securities and Exchange Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: URL: http://www.sec.gov 
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4.4. Nadzor nad SEC in poročanje SEC 
4.4.1. Institucionalni nadzor nad SEC 
Nadzor nad  SEC je deljen med  Predstavniškim domom Združenih držav Amerike (House of 
Representatives) in senatom. Čeprav je SEC neodvisen od izvršne veje oblasti, člane komisije 
(Commissioners) imenuje predsednik ZDA. SEC so pristojnosti podeljene s  
strani kongresa. S svojim nadzorom doseže zaupanje v delo SEC in drugih neodvisnih 
agencij. Kongres izvaja nad SEC dve vrsti nadzora. 
• Nadzor nad delom SEC. Delo SEC s strani Predstavniškega doma nadzira  Odbor za 

finance (House of Representatives) in znotraj le-tega Pododbor za kapitalske trge, 
zavarovalnice in prejemnike proračunskega denarja (Subcommittee on Capital Markets, 
Insurance and Government Sponsored Enterprises). Senatni odbor, pristojen za kontrolo 
dela SEC, je Odbor za banke, nepremičnine in urbanizem (Committee on Banking, 
Housing and Urban Affairs). Ti odbori so pristojni za določanje pogojev in pravil, pod 
katerimi SEC deluje. Nadzorujejo primere, s katerimi se agencija ukvarja in po potrebi 
zaslišijo predstavnike SEC v zvezi z določenimi primeri.  

• Nadzor nad porabo proračunskih sredstev opravljata Senatni odbor za proračunska 
sredstva in Odbor za proračunska sredstva predstavniškega doma (Committee of 
Appropriations), natančneje Pododbor za trgovino, pravosodje in državo (Subcommittee 
of Commerce, Justice and State). Njuna naloga je oceniti  sredstva, ki jih za delo potrebuje 
SEC, nadzorovati racionalnost porabe in dodeljevanje proračunskih sredstev. 

 
4.4.2. Poročanje SEC kongresu 
Senatni odbori in odbori predstavniškega doma lahko zaslišijo predstavnike SEC v zvezi s 
proračunskimi sredstvi in v zvezi z delom in uveljavljanjem zakonov. Na zahtevo kongresnih 
odborov so predstavniki SEC dolžni poročati o primerih, s katerimi se SEC ukvarja. SEC 
izdaja letna poročila o svojem delu, uveljavljanju zakonov in sprejemanju podzakonskih 
aktov. 
 
4.4.3. Poročanje javnosti 
Eno izmed glavnih načel delovanja SEC je seznaniti javnost s svojim delom. Na svojem 
informacijskem sistemu EDGAR SEC poroča o dogajanju v primerih kršitev, ki jih 
obravnava. Prav tako poroča o sprejemanju novih predpisov. SEC javnost obvešča predvsem 
preko svojih spletnih strani. Tu je mogoče najti tudi vsa pričanja in poročanja predstavnikov 
SEC-a pred kongresnimi odbori. SEC obvešča javnost tudi o bodočih dogodkih, kot na primer 
za javnost odprtih sestankih SEC in pričanjih članov pred kongresom. Javnosti so dostopne 
tudi študije, ki jih SEC izdela v zvezi z določeno problematiko. 
 
4.4.4. EDGAR (the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System) 
Ključnega pomena za obveščanje javnosti in transparentnost trga vrednostnih papirjev je 
informacijski sistem EDGAR. Sistem izvaja avtomatsko zbiranje in obdelovanje podatkov, ki 
jih morajo javne družbe posredovati SEC. Njegov namen je čim hitrejše in čim učinkovitejše 



 32

zagotavljanje informacij o javnih družbah, dogajanjih na trgu, postopkih SEC proti fizičnim in 
pravnim osebam in tako zagotoviti čim boljšo informiranost investitorjev. Najpomembnejši 
dokument, ki ga morajo javne družbe javno objaviti je t.i. 10-k, v katerem družbe predstavijo 
svoje poslovne rezultate za prejšnje poslovno leto. To bi bilo primerljivo z objavo 
računovodskih izkazov v Sloveniji, le da zaenkrat slovenskim podjetjem še ni potrebno 
objaviti rezultatov tudi v elektronski obliki (na primer  na SEO Netu Ljubljanske borze). 
Vzajemni skladi so na EDGAR dolžni objavljati svoje prospekte. 
 
4.5. Postopek sprejemanja predpisov 
Zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in Zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji iz leta 
1934 predstavljata le okvir, znotraj katerega deluje SEC. Vzporedno z razvojem trga 
vrednostnih papirjev  SEC sam sprejema predpise. 
 
Postopek sprejemanja novih predpisov poteka po naslednjih fazah. 
• Objava koncepta (concept release): ponavadi se proces začne z objavo predloga novega 

pravila. V kolikor gre za strokovno zapleteno problematiko, SEC išče nasvete v širši 
strokovni javnosti. V objavi koncepta opiše problematiko in konkretne zadeve, o katerih 
želi mnenja in predloge. Odgovore javnosti SEC preuči in jih upošteva pri oblikovanju 
predloga pravila. 

• Objava predloga (rule proposal): pristojna divizija oblikuje natančen osnutek novega 
predpisa. Za razliko od koncepta  predlog predpisa specifično določa cilje, pravila in 
metode, kako doseči le-te. Ko je predlog sestavljen, ga SEC predstavi javnosti za 
obdobje od 30 do 60 dni. Javnost ima pravico komentirati objavljeni predlog in  
predlagati  popravke. Za ilustracijo, v zvezi s predlogom znamenitega pravila 'Fair 
Disclosure' je SEC prejel 6000 predlogov in komentarjev. SEC ponovno preuči 
komentarje strokovne javnosti preden postane predpis veljaven.  

• Sprejetje predpisa (rule adoption):  pristojna divizija pred sprejetjem predpisa predloži 
predlog komisiji. Člani komisije nov  predpis oziroma popravek k starim predpisom 
sprejmejo ali predlagajo določene popravke. Če je predpis  sprejet, postane del uradne 
zakonodaje o trgu vrednostnih papirjev. V kolikor gre za pomembnejši  predpis, gre  v  
kongresno obravnavo preden postane veljaven. Kongres lahko poda veto na izvajanje 
predpisa. 

(URL: http://www.sec.gov) 
Poleg zgoraj opisanega postopka obstajajo še dodatni postopki. SEC poleg sprejemanja novih 
predpisov lahko postopa tudi drugače. 
• Interpretacija predpisov: posameznik lahko zaprosi SEC za tolmačenje določenega 

predpisa. Če gre za primer, v katerem nastopajo do tedaj še nepoznane okoliščine, SEC 
izda pisno razlago  predpisa v teh specifičnih okoliščinah. 

• No-action odločba: posameznik lahko zaprosi za izvzetje iz določenega predpisa. Če se 
izkaže, da bi v nekem določenem primeru upoštevanje prepisa imelo nenačrtovane in 
nezaželjene učinke, izda SEC t.i. no-action odločbo. V njej se zaveže, da ne bo sprožilo 
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postopka proti posamezniku, ki bo v tej specifični situaciji deloval v nasprotju s 
predpisom. 

 
Ta postopek omogoča fleksibilnost, saj se določena pravila lahko prikrojijo specifičnim 
okoliščinam. Pomanjkljivost postopka je pomanjkanje javne debate, ki je sicer prisotna pri 
sprejemanju predpisov. No-action odločbe in interpretacije predpisov namreč pogosto SEC 
sprejme kot  ex-post predpise. 
   
Glavno pravilo pri sprejemanju nove zakonodaje s strani SEC je transparentnost. Že sam 
postopek sprejemanja zagotavlja vpogled javnosti v pripravo zakonodaje. Transparentnost 
zagotavlja poseben zakon (Administrative Procedure Act). Javnost ima pravico komentirati 
zakonodajo v nastajanju. Če določen predpis, ki bi moral biti javno objavljen, to ni bil, se 
smatra, da posamezniki niso dolžni ravnati v skladu s tem predpisom.  
 
Postopka sprejemanja pravil SEC in Agencije sta si do neke mere podobna. Tako SEC  kot 
Agencija se  lahko posvetuje z zunanjimi strokovnjaki. Razlika je v tem, da je konsultacija 
SEC s strokovno javnostjo v praksi precej obsežnejša. Posvetovanje poteka na različnih 
ravneh sprejemanja novih pravil, medtem ko se Agencija posvetuje s širšo strokovno 
javnostjo šele ob objavi predlogov podzakonskih aktov. Posledično sledi daljše obdobje 
prilagajanja subjektov novim predpisom. 
(URL: http://www.sec.gov) 
 

5. Tekoča dogajanja na slovenskem in ameriškem trgu kapitala  
ter   razvoj regulative v prihodnosti 

 
5.1.      Dogajanja na slovenskem trgu vrednostnih papirjev 
Nadaljnji razvoj Agencije za trg vrednostnih papirjev in zakonodaje o trgu vrednostnih 
papirjev v Sloveniji je nedvomno povezan z razvojem trga samega in obratno. V naslednjih 
odstavkih bomo pregledali trende na slovenskem trgu kapitala, ki bodo v prihodnosti 
povzročili povečanje vloge Agencije in pomembnosti njenega nadzora. 
 
 Omenili smo že trend večanja vloge kapitalskega trga. Vse večje število   gospodinjstev se 
odloča za varčevanje v vzajemnih skladih. Trenutno znaša delež depozitov, ki jih imajo 
gospodinjstva v vzajemnih skladih le 3 odstotke (Erker, Lukovac, Simoneti, 2003, str. 114), a 
se hitro povečuje. To je posledica deindeksacije bančnih vlog in posledično  nižanja obrestne 
mere ter donosov slovenskega borznega indeksa v letu 2002. V prihodnosti se obeta tudi 
obdavčitev obresti na bančne depozite, ki naj bi dodatno prispevala k selitvi presežnih 
finančnih sredstev na trg vrednostnih papirjev. Davek na kapitalski dobiček se obračuna, če je 
dobiček dosežen s prodajo vrednostnih papirjev, ki je opravljena prej kot v treh letih po 
nakupu vrednostnih papirjev. V primerjavi z drugimi državami je to obdobje relativno dolgo 

http://www.sec.gov/
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in spodbuja dolgotrajnejše držanje vrednostnih papirjev v portfelju in  posledično manjši 
promet na trgu.  
 
Naslednji dejavnik, ki bo v prihodnosti vplival na povečano aktivnost na trgu kapitala, so 
drugi veliki institucionalni vlagatelji - vzajemni pokojninski skladi. Kot tretji steber 
pokojninskega varčevanja naj bi privatni pokojninski skladi dolgoročno pridobivali na 
pomenu. Razlog za to so demografske spremembe in posledično vse višja obremenitev prvega 
stebra pokojninskega zavarovanja, ki deluje po principu pay-as-you-go. Prostovoljno 
varčevanje v pokojninskih skladih bo tako substitut za zmanjšanje pravic iz obveznega 
zavarovanja.  
 
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev razmišlja, da bi v prihodnosti sprejela v kotacijo tuje 
vrednostne papirje iz JV Evrope. Najverjetneje se bo zanimanje tujih izdajateljev za kotacijo 
na Ljubljanski borzi povečalo z vstopom Slovenije v Evropsko monetarno unijo in uvedbo 
evra. Pogoj za kotacijo tujih globalnih potrdil o lastništvu na Ljubljanski borzi je, da se 
lastništvo izdajatelja skoncentrira v rokah slovenskih lastnikov. V kolikor bi se to zgodilo, bi 
vsekakor ublažilo zmanjševanje 'free-float-a' in prometa na trgu vrednostnih papirjev zaradi 
konsolidacije lastništva v slovenskih podjetjih. 
 
Zgoraj navedeni trendi na trgu kapitala bodo vsi vplivali na delo Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Večje število vlagateljev in vpliv dogajanj na kapitalskem trgu na širšo družbo bo 
povečeval odgovornost Agencije in zahteval povečanje njenih pristojnosti. Prav tako se bo 
morala krepiti njena mednarodna angažiranost in sodelovanje s tujimi nadzornim agencijami 
finančnih trgov. Povečevanje  pomembnosti Agencije je vedno bolj opaziti tudi v povečani 
medijski odmevnosti njenega delovanja. V zadnjem času se povečuje nadzor Agencije nad 
zlorabo notranjih informacij. Za notranjo informacijo se šteje vsaka natančna informacija, ki 
se nanaša na enega ali več izdajateljev vrednostnih papirjev ali na enega ali več vrednostnih 
papirjev, ki še ni postala dostopna  javnosti, in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno 
imela pomembnejši vpliv na ceno vrednostnih papirjev. Povečan nadzor nad zlorabo notranjih 
informacij je tudi posledica dogajanj na slovenskem kapitalskem trgu v letu 2002. Povečano 
število prevzemov in govorice o nadaljevanju prevzemov slovenskih blue-chipov predstavlja 
idealno okolje za doseganje velikih materialnih koristi na podlagi zlorab notranjih informacij. 
V večini ovadb gre za primere v zvezi z Novartisovim prevzemom Leka. Pod drobnogledom 
Agencije so se znašli tudi vodilni zaposleni iz Gorenja, d.d. in Kolinske, d.d. (Smrekar, 2003, 
str. 2). 
 
Kljub povečani aktivnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev, pa nastaja problem pri 
nadaljnjem postopanju proti kršiteljem, potem ko je ovadba podana na tožilstvo. Do 
današnjega dne v Sloveniji še ni bila nobena pravna ali fizična oseba obsojena v zvezi z 
zlorabo notranjih informacij. Težave nastanejo tudi zaradi počasnosti sodišč in posledičnih 
zaostankov na sodiščih. Dodatni problem je nezadostna strokovna usposobljenost policije, 
tožilstva in sodnikov za preganjanje kršitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 
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Pojavljajo se predlogi, da bi se formirala posebna skupina tožilcev in kriminalistov, zadolžena 
izključno za trg vrednostnih papirjev.  To bi vsekakor pospešilo postopke in povečalo 
učinkovitost dela Agencije. Razmišlja se tudi o razširitvi pooblastil Agencije na delniške 
družbe, katerih delnice ne kotirajo na organiziranem trgu. 
      
Na zakonodajnem področju se obeta sprememba Zakona o trgu vrednostnih papirjev. Novela 
zakona je že v pripravi. Ta naj bi Agenciji za trg vrednostnih papirjev povečala pooblastila. 
Najpomembnejša sprememba, ki se obeta, je podelitev statusa prekrškovnega organa 
Agenciji. Trenutno Agencija glede na težo kršitve  poda predlog  sodniku za prekrške za 
sprožitev postopka. Po novem zakonu bi Agencija lahko sama sankcionirala kršitve tudi tistih 
oseb, ki ne delujejo z licenco, izdano s strani Agencije (Viršek, 2003, str.1). Prav na področju 
sankcioniranja izdajateljev vrednostnih papirjev ima SEC precej večja pooblastila od 
Agencije. Medtem ko Agencija kršitve le poroča organom pregona, je lahko SEC sam tožeča 
stranka in samostojno sproži tožbo proti kršiteljem. SEC ima dejansko pristojnosti tožilstva.  
Naslednja pomembna sprememba naj bi bila uvedba zakonske podlage za sodelovanje med 
državnimi organi. Problem zdajšnjega zakona je, da državni organi Agenciji niso mogli dajati 
določenih podatkov, potrebnih za nadzor, češ da za to ni pravne podlage. Osnutek novele pa 
daje jasno pravno podlago, da mora vsak državni organ na utemeljeno zahtevo drugega 
državnega organa poslati informacije (Bošnik, 2003, str. 4). Novi zakon  naj bi tudi upošteval 
nove direktive Evropske unije v zvezi z elektronskim obveščanjem, namenjene večji 
transparentnosti kapitalskega trga. Čeprav je novela zakona še v obdelavi in je težko z 
gotovostjo govoriti o konkretnih spremembah, lahko rečemo, da  gre zakonodajo v smer 
povečevanja pristojnosti Agencije in zaščite investitorjev. 
 
Omenili smo že, da v Evropi obstaja trend povezovanja nadzornih organov na finančnem trgu. 
Razlogov zato je več: 
• razvoj finančnih trgov; 
• povečana učinkovitost nadzora; 
• ekonomija obsega; 
• učinkovitejša alokacija resursov. 
 
Prvi razlog je vsekakor razvoj finančnih trgov.  V zadnjem času so se zmanjšale omejitve 
glede ponudbe finančnih storitev in omejitve glede lastniške strukture finančnih institucij. 
Hiter razvoj tehnologije je omogočil drastično znižanje stroškov na finančnih trgih in odprl 
trge širšim krogom vlagateljev. Povečevala se je konkurenca med ponudniki različnih 
finančnih storitev in globalizacija njihovega poslovanja. Povečalo se je število finančnih 
konglomeratov, to je institucij, ki ponujajo različne finančne storitve. Največ jih je nastalo 
kot rezultat prevzemov ali združitev med bankami in zavarovalnicami in v manjši meri  s 
prevzemi družb za upravljanje z  investicijskimi skladi s strani bank in zavarovalnih družb. 
Do določene mere pa je šlo tudi za organsko rast finančnih firm, ki širijo svojo ponudbo 
preko svoje osnovne dejavnosti. Vsa ta dogajanja so imela za posledico brisanje meje med 
posameznimi finančnimi produkti.  Poleg tega se spreminjajo tudi distribucijski kanali. 
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Banke in zavarovalne družbe uporabljajo svoje izpostave kot prodajne točke za različne 
finančne produkte. Svojo vlogo so odigrale tudi nove informacijske tehnologije. Kaj vse to 
pomeni za regulativo nad finančnimi trgi?  Pojav finančnih konglomeratov  vsekakor pomeni 
velik izziv za nadzorne organe. Meje med različnimi agencijami za nadzor finančnih trgov 
preprosto ne odsevajo več  ekonomske realnosti finančnega sektorja. V kolikor se agencije za 
nadzor ne bi združile ali vsaj reorganizirale, bi prišlo do podvajanja funkcij agencij. 

 
Tu se zastavi vprašanje: enoten organ nadzora na nacionalni ravni ali na širši evropski?  Kot 
smo že ugotovili v poglavju 3.8.2., je trenutno skupen organ na nadnacionalni ravni še precej 
oddaljen. Različne zakonodaje v evropskih državah predstavljajo največjo oviro za nastanek 
take institucije. Poleg tega bi bila nadnacionalna institucija nadzora preveč oddaljena od  
vsakdanjega dogajanja na nacionalnih trgih in akterjev na njih. Poleg vsega omenjenega pa 
zaenkrat ostaja vprašanje, ali je tak organ v tem trenutku sploh potreben. Na meddržavni ravni  
je promet s finančnimi storitvami, kljub rasti v zadnjem času, še vedno skromen, še posebej 
ko gre za storitve ponujene fizičnim osebam (Briault, 1999, str. 16). Kar lahko pričakujemo, 
so nove direktive Evropske unije, z namenom  harmonizacije  zakonodaje. Povečevalo se bo 
tudi sodelovanje nacionalnih agencij za nadzor finančnih trgov na evropski ravni.    
 
Naslednji razlog za združevanje nadzornih organov na nacionalni ravni je ekonomija obsega, 
ki jo s tem dosežemo. Pojavijo se prednosti: 
• enotnih podpornih služb, kot na primer kadrovske službe, informacijskega sistema, 

kontrole financ, prostorov itd.; 
• enotne statistične obdelave podatkov; 
• enotnega registra nadziranih oseb;  
• odprave podvajanja funkcij pri različnih nadzornih agencijah; 
• lažjega reševanja konfliktov med različnimi oddelki agencije. 
 
Poleg tega bi se ekonomije obsega pokazale tudi pri izboljšani koordinaciji med oddelki, ki bi 
bili po novem znotraj ene agencije in pri učinkovitejši komunikaciji. Nadzirane pravne in 
fizične osebe bi lažje komunicirale samo z enim organom nadzora kot pa z večjim številom 
agencij. Izboljšano bi bilo tudi reagiranje na določene trende in izzive, ki se pojavljajo v 
makro okolju (Briault, 1999, str. 19). 
 
Za primer delovanja ekonomije obsega lahko navedemo britansko Financial Services 
Authority (FSA). Ta je po ustanovitvi poenotila nadzor, preiskave, program usposabljanja 
zaposlenih in odnose z javnostjo. To je znižalo stroške delovanja, ki so bili manjši od vsote 
stroškov posameznih nadzornih agencij, ki so delovale pred združitvijo v FSA, kljub dejstvu, 
da so pristojnosti FSA širše od skupka nalog in pristojnosti prejšnjih devetih agencij. 
 
Glede alokacije resursov se od enotnega nadzornega organa pričakuje učinkovitejše 
razporejanje resursov. Učinkovitejše naj bi bilo določanje resursov po nadzorovanih subjektih 
glede na tveganje, ki ga ti predstavljajo za delovanje trga in zaupanje investitorjev v trg 
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vrednostnih papirjev (Briault, 1999, str. 21).  
 
Reševanje konfliktov med posameznimi oddelki je vsekakor lažje in učinkovitejše znotraj ene 
institucije. V enotni strukturi odločanja se hitreje identificira in razreši konflikte v zvezi z 
različnimi cilji nadzora finančnih trgov. Čeprav nekateri avtorji zagovarjajo reševanje 
konfliktov na politični ravni, se je v praksi pokazalo, da vlade niso sposobne pravočasno 
reagirati na probleme. Nimajo niti dovolj izkušenj niti potrebnih informacij, da bi pravočasno 
odgovorile na izzive, ki se pojavijo na področju regulacije finančnih trgov (Briault, 1999,    
str. 21).  
 
Glede na vse zgoraj naštete prednosti enotnega organa nadzora in pod vplivom dogajanj v 
drugih evropskih državah se tudi v Sloveniji razmišlja o konsolidaciji Agencije za trg 
vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalniški nadzor in dela Banke Slovenije. Trenutno  
javnosti še niso dostopne podrobnejše študije v zvezi z združevanjem, pričakuje pa se, da bi 
do združitve lahko prišlo v enem do dveh letih. 
 
Želel bi izpostaviti tudi problem števila zaposlenih  na Agenciji. Konec leta 2002 je bilo na 
Agenciji zaposlenih 33 delavcev. Glede na pomembnost vloge in zadolžitve, ki so v 
pristojnosti Agencije mislim, da je to število občutno premajhno za zagotavljanje kvalitetnega 
nadzora, sprejemanje potrebne zakonodaje in drugih nalog, ki jih v skladu z zakoni opravlja.  
Za ilustracijo, ameriški SEC zaposluje 3200 ljudi. Res je, da je ameriški trg vrednostnih 
papirjev neprimerljivo večji, toda naloge, ki jih opravlja Agencija, se ne razlikujejo veliko od 
SEC-a. Agencija se bo v prihodnosti vsekakor morala tudi kadrovsko okrepiti. Še 
pomembnejša za zagotavljanje kvalitetnega dela  pa bi bila reorganizacija Agencije.   
 
Na delovanje Agencije bodo v naslednjih letih vplivale tudi evropske integracije. Evropska 
unija vse bolj teži k harmonizaciji zakonodaje na področju finančnih trgov. Ta zahteva 
poglobljeno sodelovanje nacionalnih institucij nadzora finančnih trgov. Slovenska zakonodaja 
se bo morala prilagajati direktivam Evropske unije in slediti trendom na skupnem trgu. 
    
5.2.      Dogajanja na ameriškem  trgu vrednostnih papirjev 
Za ameriški trg vrednostnih papirjev bi lahko rekli, da je v zadnjih letih 'preboleval mačka' po 
siloviti rasti v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Na dogajanja na področju regulative pa 
imajo v zadnjem času največji vpliv škandali v  ameriških korporacijah, ki so pokazali na 
pomanjkljivosti nadzora v Združenih državah Amerike. Nekatera velika ameriška podjetja 
(Enron, Worldcom in druga) so namerno napačno izkazovala dobičke. Pri tem so ključno 
vlogo igrale revizorske hiše, v večini primerov Arthur Andersen, ki so prikrivale nepravilnosti 
v podjetjih, z namenom obdržati posle sklenjene s temi družbami. Posledica teh pretresov so 
bile številne kongresne preiskave in preiskave SEC. Kongres je sprejel Sarbanes-Oxleyjev 
akt, s katerim naj bi reformiral t.i. korporativno upravljanje (corporate governance). Zakon 
posega v naslednja področja (Groznik, 2002, str. 9): 
• opredeljuje 'odgovornost' podjetij in managerjev; 
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• zvišuje zahteve po preglednosti in sprotnosti objavljanja poslovno finančnih informacij; 
• znižuje konfliktnost interesov finančnih analitikov; 
• reformira računovodsko – revizorski sistem; 
• zvišuje kazni za poslovne goljufije. 
 
Čas za poročanje o sklenjenih poslih se je z desetih zmanjšal na dva delovna dneva. Kljub 
temu nekateri zahtevajo, da bi poslovni insiderji morali o transakcijah poročati ex-ante. To na 
primer predvideva britanski zakon iz leta 1985, ki pa je v praksi slabo izvajan. Posebno 
pozornost posveča novi zakon nadzoru revizorske in računovodske dejavnosti. Ustanovljena 
je bila nova neodvisna komisija za nadzor nad revizorji – Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB). Naloga tega novega organa je nadzor nad revizijami poslovanja 
javnih podjetij. Prejšnji sistem samoregulative med revizorji se je izkazal za nezadostnega. 
Vsi revizorji javnih družb bodo morali biti registrirani pri PCAOB. Ta bo izvajala preglede 
nad svojimi člani  in morebitne disciplinske postopke. Nad delom komisije bo bedel SEC. 
 
V zadnjem času SEC posveča več pozornosti hedge fundom (vrsta investicijskih skladov). 
Trenutno ti skladi niso registrirani pri SEC-u. Število investitorjev v hedge funde je omejeno. 
Ker morajo vlagatelji izpolnjevati določene premoženjske zahteve (minimalni letni dohodek 
200 000 ameriških dolarjev in premoženje v minimalni vrednosti 1 milijon dolarjev), vanje 
investirajo predvsem premožni zasebni vlagatelji in institucionalni investitorji. Večina hedge 
fundov ima bolj tvegane portfelje od vzajemnih skladov. Veliko pogosteje se poslužujejo 
tveganih operacij, kot na primer short-sellinga  in kupovanja vrednostnih papirjev z 
zadolževanjem (t.i. kupovanje 'na margin'). Problem je nastal v zadnjem času, ko so hedge 
fundi postali vse bolj dostopni tudi posameznikom z manj finančnega znanja. Vrednost 
sredstev, ki jih upravljajo, je od leta 1990 do danes narasla od približno 50 milijard ameriških 
dolarjev nad 600 milijard. Tako se je povečal njihov pomen in vpliv na celoten finančni 
sistem. Poleg tega se je v zadnjih letih povečalo število prevar znotraj hedge fundov, čeprav v 
povprečju ne odstopa od podobnih goljufij v vzajemnih skladih. Pričakuje se, da se bodo 
hedge fundi morali registrirati pri SEC-u, čeprav ta od njih ne bo zahteval večje 
transparentnosti poslovanja (The Economist, 2003). 
 
Za razliko od držav Evropske unije se v Združenih državah zaenkrat še ne razmišlja o 
združevanju nadzornih institucij. V preteklosti je Glass-Steagallov zakon prepovedoval razvoj 
univerzalnih bank. Od finančnih institucij je zahteval opravljanje ene same dejavnosti. 
Posledično je finančni trg lahko nadziralo več agencij. Z opustitvijo Glass-Steagallovega 
zakona so se meje med dejavnostmi posameznih finančnih institucij zabrisale in bi stanju na 
trgu trenutno bolj ustrezal en sam organ nadzora. Kljub temu v Združenih državah zaenkrat ne 
obstaja resna možnost uvedbe ene same nadzorne institucije (The Economist, 2001). 
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6. Sklep 
 
V diplomskem delu smo se namenili preučiti vlogo, ki jo imata Agencija za trg vrednostnih 
papirjev na slovenskem in Securities and Exchange Commission na ameriškem trgu 
vrednostnih papirjev. Kljub dejstvu, da ima ameriški trg kapitala in nadzor nad njim precej 
daljšo zgodovino od slovenskega in večji pomen za gospodarski sistem, lahko ugotovimo, da 
se delo in vloga slovenske Agencije ne razlikujeta veliko od ameriškega SEC. Agencija že 
trenutno pokriva nekatera področja, ki jih na ameriškem trgu SEC ne nadzoruje (na primer trg 
izvedenih finančnih instrumentov, ki je v ZDA v pristojnosti Commodities and Futures Trade 
Commission). Če bo prišlo do konsolidacije Agencije z drugimi nadzornimi organi, bo 
nadzirala precej širši spekter finančnega trga od SEC. Tako lahko pričakujemo, da bo 
organizacijsko Agencija v prihodnosti sledila dogajanjem v Evropski uniji.  
 
V sklepu bi želel omeniti še problematiko, ki smo se je v diplomskem delu samo dotaknili, a 
ima zelo veliko vlogo pri delu Agencije. To je sama kultura investiranja v vrednostne papirje 
in širši družbeni odnos do kapitalskega trga. V Združenih državah ima vlaganje v vrednostne 
papirje dolgoletno tradicijo. Prav tako je financiranje podjetij z izdajo delnic  nekaj 
vsakdanjega. V kontinentalni Evropi je gospodarstvo bilo dolgo časa tradicionalno vezano na 
bančni sektor.  V Sloveniji tako širša javnost ni niti ozaveščena o dogajanjih na trgu 
vrednostnih papirjev niti nima potrebnega znanja. Trenutno v Sloveniji samo približno dva 
odstotka  prebivalstva varčujeta v vzajemnih skladih. Kot smo že navedli v prejšnjih 
poglavjih, se varčevanje v vzajemnih in pokojninskih skladih povečuje in bo pridobivalo na 
pomembnosti. Tako se bodo morali tudi organi, ki so skupaj z Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev vpleteni v preganjanje kršitev na kapitalskih trgih strokovno in organizacijsko 
pripraviti na izzive, ki jih prinaša povečana vloga trga vrednostnih papirjev. To velja 
predvsem za policijo, tožilstvo in sodstvo. V kolikor preiskavam in ovadbam Agencije ne 
sledi pregon kršiteljev zakonodaje, nadzor nad trgom ne deluje in investitorji nimajo 
nikakršne zaščite. Kvaliteta nadzora ni odvisna samo od Agencije, pač pa od celotnega 
pravnega sistema in sodelovanja med državnimi organi. Lahko rečemo, da ima prav tu 
Slovenija še največ 'rezerve'. 
 
Mislim, da je glede na pomembnost Agencije za trg vrednostnih papirjev nujno, da se 
Agencija tudi kadrovsko okrepi. Glede na širitev pristojnosti bo Agencija nujno morala 
povečati število zaposlenih za zagotavljanje kvalitetnega nadzora trga vrednostnih papirjev in 
priprave ustrezne zakonodaje. 
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Slovar tujih izrazov in pojmov: 
 

  1. Administrative Procedure Act – ameriški zakon o upravnem postopku 
  2. Blue-chip – perspektivno podjetje 
  3. Bundesanstalt für inanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin) – nemška agencija za nadzor 

na finančnem trgu 
  4. Commission des Opérations de Bourse (COB) – francoska agencija za nadzor trga 

vrednostnih papirjev 
  5. Committee of Appropriations – ameriški kongresni odbor za nadzor nad porabo 

proračunskih sredstev 
  6. Committee on Banking, Housing and Urban Affairs – ameriški kongresni odbor za 

bančni sektor in trg nepremičnin 
        7. Commodities and Futures Trade Commission – ameriška agencija za nadzor trga 

izvedenih finančnih instrumentov  
  8. Concept release – objava koncepta 
  9. Corporate governance – korporativno upravljanje 
10. Deficiency letter – poročilo o kršitvah 
11. Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval (EDGAR) – elektronski sistem 

zbiranja in obdelave podatkov 
12. European Securities Commission (ESC) 
13. Ex-ante - vnaprej 
14. Ex-post – za nazaj 
15. Fair Disclosure – pravilo o istočasnem obveščanju analitikov in širše javnosti 
16. Federal Court of Law – zvezno sodišče 
17. Financial Services Authority (FSA) – britanska agencija za nadzor finančnega trga 
18. Forum of European Securities Commissions (FESCO) – bivše evropsko združenje 

agencij za nadzor trgov vrednostnih papirjev  
19. Free-float – del emisije vrednostnih papirjev, s katero se dejansko trguje 
20. Hedge fund – investicijski sklad, ki je ponavadi bolj rizičen od vzajemnega in pod 

milejšim nadzorom pristojnih institucij 
21. House of Representatives – predstavniški dom ameriškega kongresa 
22. Initial decision – začetna odločitev 
23. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) – mednarodno 

združenje agencij za nadzor trga vrednostnih papirjev 
24. Investment Advisers Act – ameriški zakon o investicijski svetovalcih 
25. Investment Company Act – ameriški zakon o investicijskih družbah 
26. Know-how - znanje 
27. Margin (kupovanje 'na margin') – kupovanje vrednostnih papirjev z izposojenimi 

sredstvi 
28. No-action paper – odločitev o nereagiranju na določeno dejanje 
29. Office of Management and Budget (OMB) – urad Bele hiše za proračunska vprašanja 
30. Offsetting collections – del pobranih taks SEC-a, ki služijo za samofinanciranje 



  

31. Patriot Act – ameriški domovinski zakon o boju proti terorizmu 
32. Pay-as-you-go – sprotno plačevanje v pokojninsko blagajno 
33. Proxy materials – pooblastila malih delničarjev zastopnikom za glasovanje v njihovem 

imenu na skupščini delničarjev 
34. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) – ameriška agencija za 

nadzor revizorjev 
35. Public Utility Holding – javni (profitni) zavod 
36. Public Utility Holding Act – ameriški zakon o javnih (profitni) zavodih 
37. Rule adoption – sprejetje predpisa 
38. Rule proposal – objava predloga predpisa 
39. Securities Act – ameriški zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933 
40. Securities and Exchange Commission (SEC) – ameriška agencija za nadzor trga 

vrednostnih papirjev  
41. Securities Exchange Act  –  ameriški zakon o trgu z vrednostnimi papirji iz leta 1934 
42. Self-regulatory organizations – SRO – samonadzorna organizacija  
43. Short-selling – prodajanje izposojenih vrednostnih papirjev z namenom ponovno jih 

kupiti po nižji ceni 
44. Subcommittee of Commerce, Justice and State – pododbor pri ameriškem kongresu, ki 

nadzira porabo proračunskih sredstev  
45. Subcommittee on Capital Markets, Insurance and Government Sponsored Enterprises 

– pododbor pri ameriškem kongresu, ki nadzira delo SEC-a 
46. The Committee of European Securities Regulators (CESR) – evropsko združenje 

agencij za nadzor trgov vrednostnih papirjev  
47. Trust Indenture Act – ameriški zakon o prospektu pri izdaji obveznic  

      48. Twin head model – model dveh agencij za nadzor finančnega trga 
 
 
 
 


