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957. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
(ZVDP-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih
iz grozdja in vina (ZVDP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP-A), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
22. februarja 2001.

Št. 001-22-18/01
Ljubljana, dne 2. marca 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ GROZDJA

IN VINA (ZVDP-A)

1. člen
V zakonu o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina

(Uradni list RS, št. 70/97) se v 4. členu tretji stavek petega
odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

“Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP)
se označita vini teran in cviček. Vino teran je vino pridelano
in polnjeno v originalno embalažo znotraj vinorodnega pod-
okoliša Kraška planota. Vino cviček je vino pridelano in
polnjeno v originalno embalažo znotraj vinorodnega okoliša
Dolenjska.”

2. člen
V 15. členu se v 1. točki tretjega odstavka besedilo

“vinorodni okoliš Lendavske gorice-Goričko” nadomesti z
besedilom “Prekmurski vinorodni okoliš” in črta beseda
“Ptuj-”.

3. člen
V 18. členu se v točki “B) Peneča vina” črta peta

alinea.

4. člen
V 26. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki se glasi:
“Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim

poreklom in vrhunsko peneče vino z zaščitenim geograf-
skim poreklom pridelano v Republiki Sloveniji se označi z
nazivom “penina”.”

Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in
enajsti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti, de-
seti, enajsti in dvanajsti odstavek.

5. člen
V 42. členu se za 17. točko doda nova 17.a točka, ki

se glasi:
“17.a   o vinu teran in o vinu cviček;”

6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, ne uporablja pa se za vino,
ki je bilo polnjeno v originalno embalažo pred dnem uveljavi-
tve tega zakona.

Št. 322-05/90-1/11
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

DRŽAVNI ZBOR
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958. Deklaracija ob 25-letnici Organizacije za
varnost in sodelovanje v Evropi (DeOVSE)

Na podlagi 2. člena zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 1/91-I) in 169. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 2. marca 2001 sprejel deklaracijo, kot
sledi:

D E K L A R A C I J A
ob 25-letnici Organizacije za varnost

in sodelovanje v Evropi (DeOVSE)

Zavedajoč se vloge in pomena poslanstva Organizacije
za varnost in sodelovanje v Evropi kot ene izmed najpomem-
bnejših regionalnih organizacij,

Poudarjajoč njen nezamenljiv pomen pri graditvi in ohra-
njanju miru in stabilnosti v Evropi in preprečevanju lokalnih
konfliktov,

Zavedajoč se vloge OVSE pri izgradnji demokracije na
temeljih pravne države,

Poudarjajoč njeno zavzemanje za zaščito človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter varstvo narodnih manjšin,

Upoštevajoč gospodarsko dimenzijo in prizadevanja
OVSE za trajnostni razvoj, solidarnost in socialno pravič-
nost,

Priznavajoč zavezanost osnovnim načelom OVSE, ki
temeljijo na Helsinški sklepni listini in na Pariški listini za
novo Evropo,

Državni zbor Republike Slovenije ob 25-letnici delova-
nja OVSE poudarja dosledno privrženost in zavezanost naše
države temeljnim vrednotam, načelom in ciljem OVSE in
izraža odločenost še bolj aktivno sodelovati pri njihovem
uresničevanju.

Državni zbor zato izraža vsestransko podporo kandi-
daturi Republike Slovenije za predsedovanje Organizaciji
za varnost in sodelovanje v Evropi v letu 2005 in poziva
Vlado Republike Slovenije k čim boljšim pripravam in us-
klajenem delovanju med različnimi dejavniki v Sloveniji pri
tem projektu.

Državni zbor posebej izpostavlja tudi pomen parlamen-
tarne komponente OVSE, ki je udejanjena v Parlamentarni
skupščini OVSE in izraža zadovoljstvo nad delom doseda-
njih stalnih delegacij Državnega zbora v tej instituciji ter
izraža prepričanje in namero, da se bo takšno tvorno sode-
lovanje nadaljevalo tudi v tem mandatu Državnega zbora v
luči kandidature za predsedovanje organizaciji.

Št. 007-04/93-1/25
Ljubljana, dne 2. marca 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

959. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 2. 3.
2001 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98,
16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00
in 9/01):

črtajo se podjetja:
43. DIS-CENTER – podjetje za trgovino, gostinstvo,

storitve, transport, marketing in zastopanje, Tržič, d.o.o.
Sedež: Cankarjeva 24, Tržič.

56. APA, podjetje za organizacijo, d.o.o., Naklo.
Sedež: Pot pod Gradiščem 4, Naklo.

58. KAMA, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, servis in
poslovne storitve, Ljubljana.

Sedež: Šmartinska 174, Ljubljana.

59. RAZGORŠEK, oblazinjeno pohištvo, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Maribor.

Sedež: Meljski dol 1, Maribor.

64. RAZGI–CENTER, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Maribor.

Sedež: Meljski dol 1, Maribor.

in dodajo se podjetja:
73. COM.ON CONSULTING, svetovanje, d.o.o., Ljub-

ljana.
Sedež: Dunajska 101, Ljubljana.

74. EDUCATIO MEDICA, podiplomska šola za zdravni-
ke, d.o.o.

Sedež: Kuzmičeva ul. 10, Ljubljana.

75. IBD, d.o.o., podjetje za poslovni razvoj.
Sedež: Miklošičeva 18, Ljubljana.

76. ANDANTE, poslovne storitve, d.o.o.
Sedež: Forme 31, 4209 Žabnica.

77. ANATINA, storitve in trgovina, d.o.o., Forme.
Sedež: Forme 31, 4209 Žabnica.

Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 2. marca 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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960. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 2. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca Mlakar Šimunič, na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 2. marca 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

961. Uredba o podelitvi koncesij za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev UMTS/IMT-2000

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 45/97, 13/98, 59/99 in 36/00) in
133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podelitvi koncesij za uporabo

radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev UMTS/IMT-2000

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: koncedent) pogoje in postopek za podelitev do
treh koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za
opravljanje storitev UMTS/IMT-2000.

2. člen
(izrazi)

Poleg izrazov, določenih z zakonom o telekomunikaci-
jah in uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Slove-
niji (Uradni list RS, št. 7/98, 71/00), imajo v tej uredbi
uporabljeni izrazi naslednji pomen:

1. Sistem UMTS (‘Universal Mobile Telecommunicati-
ons System’) je sistem mobilnih in brezžičnih komunikacij
tretje generacije, ki pripada družini IMT-2000 in je oprede-
ljen v standardih Evropskega instituta za telekomunikacijske
standarde (ETSI).

2. Sistem IMT-2000 (‘International Mobile Telecommu-
nications 2000’) je sistem mobilnih komunikacij tretje gene-
racije, opredeljen v standardih Mednarodne telekomunika-
cijske zveze (ITU).

3. Storitve UMTS/IMT-2000 obsegajo storitve mobilne
govorne telefonije, multimedijske storitve, dostop do inter-
neta, intraneta in drugih, na internetnem protokolu (I/P)
temelječih storitev, storitve prenosa podatkov s hitrostjo do
2Mbit/s ter druge storitve.

4. Omrežje UMTS/IMT-2000 je javno telekomunikacij-
sko omrežje, ki je sestavni del sistema IMT-2000 oziroma
UMTS in je na določenih omrežnih priključnih točkah pove-
zano z drugimi telekomunikacijskimi omrežji, ki omogočajo
opravljanje in izvajanje storitev UMTS/IMT-2000.

5. Omrežje PSTN/ISDN je komutirano javno telekomu-
nikacijsko omrežje (PSTN) s funkcijami ISDN (digitalno omre-
žje z integriranimi storitvami).

6. Ponudnik je pravna oseba, ki vloži ponudbo na javni
razpis za podelitev koncesij za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000.

7. Koncesionar je ponudnik, izbran na javnem razpisu,
ki mu koncedent podeli koncesijo za opravljanje storitev
UMTS/IMT-2000.

8. Izvajalec storitev je pravna ali fizična oseba, ki ji
koncesionar lahko zaupa ali poveri opravljanje storitev
UMTS/IMT-2000 in dodatnih storitev na ozemlju Republike
Slovenije.

9. CEPT (´Conférence européenne des postes et
télécommunications´) je Konferenca evropskih uprav za poš-
to in telekomunikacije, ki izdaja priporočila (ERC/REC, T/R
Recommendation) in odločitve (ERC/DEC Decision).

3. člen
(predmet in obseg koncesije)

(1) Koncesija vsebuje pravico do uporabe dela radio-
frekvenčnih pasov 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz in
2110–2170 MHz v skladu z odločitvijo CEPT
(ERC/DEC/(99)25) na celotnem ozemlju Republike Slove-
nije na način in pod pogoji, določenimi s to uredbo, razpi-
sno dokumentacijo in koncesijsko pogodbo.

(2) Najmanj ena od koncesij mora biti podeljena za
opravljanje storitev v sistemu UMTS.

4. člen
(čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje petnajstih let, z mož-
nostjo podaljšanja v skladu z 32. členom te uredbe
ter določbami razpisne dokumentacije in koncesijske po-
godbe.

5. člen
(prenosljivost koncesije)

Koncesija je neprenosljiva.

6. člen
(pravice koncesionarja)

(1) Koncesionar ima pravico postaviti ustrezno omrežje
UMTS/IMT-2000 ter opravljati vse storitve UMTS/IMT-2000
na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

(2) Koncesionarju bo v skladu z možnostmi dodeljeno
ustrezno število drugih frekvenc za vzpostavitev zvez za med-
sebojno povezavo baznih postaj in za povezavo z omrežjem
PSTN/ISDN.

(3) Koncesionar na podlagi koncesije pridobi pravico
do medomrežne povezave z drugimi omrežji, predvsem
omrežjem PSTN/ISDN. Pri tem se smiselno uporabljajo do-
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ločbe uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacij-
skih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju
javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št.
11/98).

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

7. člen
(podelitev koncesije)

Koncesijo podeli koncedent na podlagi javnega razpi-
sa z upravno odločbo.

8. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent izvede javni razpis.
(2) Ministrstvo za informacijsko družbo opravi za kon-

cedenta vsa administrativna dela, ki so v zvezi s tem javnim
razpisom.

(3) Z javnim razpisom se določijo predvsem:
– predmet koncesije,
– začetek in trajanje koncesije,
– razpisni pogoji,
– obveznosti koncesionarja,
– obvezne sestavine ponudbe,
– čas in kraj oddaje ponudb,
– merila za izbiro koncesionarjev,
– rok za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja,
– zavarovanja za resnost ponudbe in
– način obveščanja kandidatov o poteku postopka.
(4) Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike

Slovenije, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obvešča-
nja. Traja najmanj šestdeset dni od dneva, ko je bila poslana
zahteva za objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(5) Razpisno dokumentacijo se na pisno zahtevo izroči
osebno, po pošti, telefaksu ali po elektronski pošti.

(6) Ponudba mora prispeti do izteka roka za oddajo
ponudb, sicer se šteje, da je bila predložena prepozno.

(7) Če na javni razpis ne prispeta vsaj dve ponudbi, ki
ustrezata razpisnim pogojem, lahko koncedent razpis pono-
vi. Na ponovljenem javnem razpisu se koncesija lahko pode-
li, če nanj prispe vsaj ena ponudba, ki ustreza razpisnim
pogojem.

9. člen
(razpisni pogoji)

(1) Na javnem razpisu lahko sodeluje pravna oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registrirana v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež,

– da proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek,

– da ji v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano
s poslovanjem,

– da ima poravnane vse davčne in druge obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov,

– da je finančno sposobna,
– da razpolaga s tehničnimi zmogljivostmi in je poslov-

no sposobna.
(2) Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenih pogojev

z listinami, ki jih izdajo pristojni organi, ali z drugimi doku-
menti, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

10. člen
(izbira najugodnejših ponudb)

(1) Postopek izbire najugodnejših ponudb vodi stro-
kovna komisija, ki jo imenuje koncedent.

(2) Najprej strokovna komisija na podlagi dokumentov,
ki dokazujejo ponudnikovo poslovno, finančno in tehnično
sposobnost, ugotovi, ali je ponudnik sposoben in usposob-
ljen, da zgradi omrežje UMTS/IMT-2000 in zagotavlja stori-
tve UMTS/IMT-2000. Dokumenti so podrobneje navedeni v
razpisni dokumentaciji in se nanašajo predvsem na finan-
čne, poslovne in komercialne informacije, informacije o si-
stemu UMTS/IMT-2000, tarife, pokrivanje, sledenje in po-
dobno.

(3) Pri izbiri najugodnejših ponudb bodo upoštevana
naslednja merila:

– višina ponujene koncesijske dajatve,
– obseg in hitrost pokrivanja prebivalstva in ozemlja,
– cene za storitve UMTS/IMT-2000,
– zagotavljanje mednarodnega sledenja (roaming).

III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

11. člen
(omrežje in storitve)

(1) Koncesionar mora skrbeti, da sta delovanje omre-
žja UMTS/IMT-2000 in opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
v skladu s to uredbo, z drugimi predpisi in koncesijsko
pogodbo.

(2) Koncesionar mora vsako leto pripraviti načrt kako-
vosti storitev, ki obsega zastavljene cilje glede pokritosti
ozemlja in prebivalcev, jakosti signala, kazalcev kakovosti
storitev, odpravljanja napak, števila naročnikov, delovanja
stalnih služb in sledenja med omrežji v skladu s koncesijsko
pogodbo.

12. člen
(čas zagotavljanja storitev)

Storitve UMTS/IMT-2000 morajo biti na voljo nepreki-
njeno štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.

13. člen
(odprava okvar)

Koncesionar mora zagotoviti odpravo okvar v delovanju
svojega omrežja tako, da poskrbi za neprekinjeno spreje-
manje telefonskih klicev o prijavi okvar (štiriindvajset ur na
dan in sedem dni v tednu), da odgovori na telefonski klic o
prijavi okvare v tridesetih sekundah in začne nemudoma
oziroma v najkrajšem možnem času odpravljati okvaro.

14. člen
(pokrivanje s storitvami UMTS/IMT-2000)

Obveznosti glede pokrivanja prebivalstva in ozemlja s
storitvami UMTS/IMT-2000 se določijo v koncesijski po-
godbi v skladu s ponudbo, ki jo koncesionar predloži na
javnem razpisu.

15. člen
(medomrežno povezovanje)

(1) Koncesionar se mora o medomrežnih povezavah
dogovarjati z drugimi operaterji omrežij in storitev.

(2) Koncesionar z drugim operaterjem sklene pisno
pogodbo o medomrežni povezavi, v kateri so urejena med-
sebojna razmerja, zlasti glede medomrežne storitve, mest
povezav, tehničnih pogojev in standardov, cen, obračunava-
nja storitev, vodenja in izmenjave tarifnih podatkov, reševa-
nja sporov ter drugih tehničnih in komercialnih vprašanj.
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16. člen
(nacionalno sledenje na omrežjih DCS1800 ali GSM)

(1) Koncesionar, ki ima hkrati koncesijo za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev mobilne
telefonije GSM ali DCS1800 (v nadaljevanju: koncesionar
GSM/DCS1800), mora omogočiti koncesionarju, ki ni kon-
cesionar GSM/DCS1800, sledenje na svojem omrežju GSM
ali DCS1800.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena se
začne takrat, ko koncesionar, ki ni koncesionar
GSM/DCS1800, pokrije s svojimi storitvami dvajset odstot-
kov (20%) prebivalcev Republike Slovenije in se konča pet
let po podpisu koncesijske pogodbe oziroma prej, če prej
pokrije osemdeset odstotkov ozemlja Republike Slovenije.

(3) Koncesionarja skleneta pisno pogodbo o slede-
nju, v kateri opredelita medsebojne pravice in obveznosti,
in en izvod predložita ministru, pristojnemu za informacij-
sko družbo.

17. člen
(oštevilčenje)

(1) Naročniške številke oziroma skupine številk, ki mu
jih dodeli Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
mora koncesionar dodeljevati v skladu s predpisi in tako, da
je njihova izraba učinkovita in ekonomična.

(2) Koncesionar mora pri dodeljevanju naročniških šte-
vilk oziroma skupin številk svojim uporabnikom upoštevati
načelo enakopravnega obravnavanja in pri tem uporabljati
enaka in objektivna merila.

18. člen
(splošni pogoji)

(1) Koncesionar mora pred začetkom opravljanja stori-
tev izdati splošne pogoje poslovanja z naročniki in jih objaviti
tako, da bodo dostopni vsem uporabnikom in drugim zainte-
resiranim osebam.

(2) Splošni pogoji morajo biti v skladu s to uredbo, z
drugimi predpisi in s koncesijsko pogodbo.

(3) Splošni pogoji morajo zagotavljati vsem enakovr-
stnim naročnikom enak položaj in ne smejo vsebovati do-
ločb, ki bi pomenile zlorabo prevladujočega položaja na
trgu.

(4) K splošnim pogojem mora koncesionar pridobiti
soglasje ministra, pristojnega za informacijsko družbo. Mini-
ster lahko odreče soglasje le, če splošni pogoji ne ustrezajo
zahtevam iz prejšnjih odstavkov. Soglasje izda minister v
tridesetih dneh po vložitvi zahteve, sicer se šteje, da je
soglasje dano.

19. člen
(naročniško razmerje)

(1) Koncesionar mora skleniti naročniško razmerje z
vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pri njem vložila pisno
zahtevo za sklenitev naročniškega razmerja. Naročniško ra-
zmerje mora skleniti najkasneje v treh delovnih dneh po
vložitvi pisne zahteve in v skladu s splošnimi pogoji. Pogod-
ba o naročniškem razmerju mora biti sklenjena v pisni obliki.

(2) Koncesionar lahko sklene naročniško razmerje naj-
dlje za čas, za katerega mu je bila podeljena koncesija.

(3) Koncesionar mora v treh delovnih dneh po sklenitvi
pogodbe iz prvega odstavka tega člena na svoje omrežje
priključiti naročnikovo radijsko terminalsko opremo, ki ustre-
za tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz 27. člena
zakona o telekomunikacijah, in je opremljena z ustreznimi
listinami in oznakami.

20. člen
(podatki o naročnikih)

(1) Koncesionar mora vsako leto poskrbeti za izdajo
imenika naročnikov, v katerem so naslednji podatki:

– firma oziroma ime in priimek naročnika,
– naročnikov naslov,
– klicna številka, dodeljena naročniku,
razen v primeru, če naročnik ne poda svojega pisnega

soglasja v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Koncesionar mora zagotoviti delovanje stalne služ-

be za informacije o naročnikih in njihovih klicnih številkah, ki
deluje štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu, ter se na
klic odzvati v največ tridesetih sekundah.

(3) Podatke o naročniku se lahko objavi oziroma sporo-
či drugim le na podlagi njegovega pisnega soglasja.

21. člen
(cene za storitve)

(1) V prvem letu po začetku opravljanja storitev morajo
biti cene v skladu s ponudbo, dano na javni razpis za prido-
bitev koncesije. V tem času jih lahko koncesionar po lastni
presoji zniža, zviša pa le s soglasjem ministra, pristojnega za
informacijsko družbo.

(2) Koncesionar mora objaviti cenik storitev tako, da je
dostopen uporabnikom.

22. člen
(storitve za invalide in nujne storitve)

(1) Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih
tehničnih rešitev, da se zagotovi dostopnost storitev invali-
dnim osebam.

(2) Koncesionar mora zagotoviti brezplačne klice na
številki 112 in 113.

23. člen
(izvajalci storitev)

(1) Koncesionar in izvajalec storitev skleneta pisno
pogodbo, v kateri opredelita medsebojne pravice in obvez-
nosti.

(2) En izvod pogodbe iz prejšnjega odstavka mora kon-
cesionar predložiti ministru, pristojnemu za informacijsko
družbo.

(3) Koncesionar mora vsem izvajalcem storitev zagoto-
viti enako obravnavanje. Ne sme jim nalagati omejitev v zvezi
s poslovanjem, ki ne izhajajo iz predpisov in koncesijske
pogodbe, zlasti pa ne sme določiti najnižje cene.

(4) Koncesionar izvajalcem storitev ne sme podeljevati
izključnih pravic za prodajo oziroma zagotavljanje storitev na
območju celotne Republike Slovenije ali na posameznih
ožjih območjih.

(5) Izvajalci storitev vstopajo v razmerja z naročniki v
svojem imenu in za svoj račun. Za razmerja med izvajalci
storitev in naročniki smiselno veljajo določbe te uredbe, ki
se nanašajo na razmerje med koncesionarjem in naročniki,
kakor tudi splošni pogoji iz 18. člena te uredbe.

(6) Koncesionar subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo
povzroči izvajalec storitev v zvezi s prodajo storitev oziroma
zagotavljanjem dodatnih storitev.

24. člen
(tajnost podatkov)

(1) Koncesionar mora zagotoviti varstvo osebnih podat-
kov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo, ter
varstvo zasebnosti v skladu s predpisi.

(2) Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi,
ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, zagotoviti
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primerno opremo in omogočiti pooblaščenim osebam nad-
zor nad komunikacijami v omrežju UMTS/IMT-2000.

(3) Pogoje za izvajanje določb iz prejšnjih odstavkov
tega člena mora koncesionar zagotavljati od začetka in ves
čas opravljanja storitev.

25. člen
(obveznosti koncesionarja v vojnem ali izrednem stanju ter

ob naravnih in drugih nesrečah)
V primeru vojnega ali izrednega stanja ter ob naravnih

ali drugih nesrečah mora koncesionar zagotoviti prednostni
vrstni red telekomunikacijskih storitev oziroma spoštovanje
prepovedi v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost,
zaščito in reševanje.

26. člen
(dostava podatkov)

(1) Koncesionar mora vsako leto predložiti Upravi Re-
publike Slovenije za telekomunikacije poročilo o kakovosti
in obsegu storitev, ki jih zagotavlja. Poročilo mora obsegati
zlasti podatke o realizaciji ciljev, določenih z načrtom iz
drugega odstavka 11. člena te uredbe.

(2) Na njeno zahtevo mora koncesionar Upravi Repu-
blike Slovenije za telekomunikacije v razumnem roku zago-
toviti tudi druge podatke, s katerimi razpolaga, v zvezi z
delovanjem omrežja UMTS/IMT-2000 in opravljanjem sto-
ritev.

27. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)

(1) Koncesionar bo plačal oziroma plačeval naslednje
dajatve:

– nepovratno koncesijsko dajatev,
– letno dajatev za uporabo dodeljenega dela radiofre-

kvenčnega spektra iz prvega odstavka 3. člena in za kritje
stroškov nadzorovanja omrežja in storitev UMTS/IMT-2000
ter upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom.

(2) Način obračunavanja in plačevanja zneskov iz prej-
šnjega odstavka bo določen v razpisni dokumentaciji in kon-
cesijski pogodbi.

(3) Koncesijska dajatev je prihodek integralnega prora-
čuna.

28. člen
(stroški koncesije)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, po-
deljeno na podlagi te uredbe.

29. člen
(koncesionar s sedežem v tujini)

Koncesionar s sedežem v tujini mora za opravljanje
svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji ustanoviti podružnico v
skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00).

IV. KONCESIJSKO RAZMERJE

30. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko
pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmer-
ja, zlasti glede dodeljenih frekvenc, koncesionarjevih obvez-
nosti, medomrežnega povezovanja, terminalske opreme,
nadzora nad izvajanjem koncesije in načina plačevanja
pristojbin.

(2) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar
zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.

(3) Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpi-
sa in preneha veljati po preteku časa, za katerega je bila
sklenjena, ali s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom
koncesije.

31. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijsko pogodbo se spremeni s sklenitvijo
aneksa k tej pogodbi.

(2) Vsaka od pogodbenih strank lahko zahteva spre-
membo koncesijske pogodbe. Ko se o tem sporazumeta,
lahko spremenita tiste njene določbe, ki ne izhajajo iz te
uredbe.

(3) Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske
pogodbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na vse-
bino koncesijske pogodbe,

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvi-
deti ob podpisu koncesijske pogodbe.

(4) V primeru spremembe koncesijske pogodbe na
zahtevo koncedenta spremenjena koncesijska pogodba ne
sme poslabšati položaja koncesionarja. Koncesionar s kon-
cedentom je dolžan skleniti aneks k pogodbi v roku šestde-
set dni od zahteve koncedenta.

32. člen
(podaljšanje koncesije)

(1) Koncesijo se lahko podaljša dvakrat, vsakič za pet
let, brez plačila koncesijske dajatve iz prve alinee prvega
odstavka 27. člena te uredbe, če koncesionar vsaj osem
mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogod-
be pisno predlaga koncedentu njeno podaljšanje. Predlog
mora primerno utemeljiti.

(2) Koncedent mora v devetdesetih dneh po prejemu
vloge pisno sporočiti, če namerava sprožiti postopek za
podaljšanje koncesijske pogodbe.

(3) Koncesijsko pogodbo se podaljša s sklenitvijo anek-
sa k pogodbi.

(4) Če koncedent koncesijske pogodbe ne podaljša ali
pa ni pravočasno dosežen sporazum o podaljšanju, je kon-
cesionar na pisno zahtevo koncedenta dolžan opravljati sto-
ritve UMTS/IMT-2000 še toliko časa, dokler poslov ne pre-
vzame novi koncesionar oziroma še največ osemnajst me-
secev.

(5) Ob sklenitvi aneksa h koncesijski pogodbi mora
koncesionar izpolnjevati pogoje, ki so veljali ob sklenitvi
koncesijske pogodbe, če se med tem niso spremenile oko-
liščine, zaradi katerih naročnik predpiše nove pogoje. V tem
primeru mora koncesionar dokazati izpolnjevanje teh novih
pogojev.

33. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame kon-
cesijo, če:

– koncesionar krši koncesijsko pogodbo,
– je koncesionar v postopku javnega razpisa podal ne-

resnične informacije,
– koncesionar ni dal vseh s koncesijsko pogodbo pred-

pisanih informacij ministru ali drugim pooblaščenim držav-
nim organom, pristojnim za informacijsko družbo, oziroma
je podal neresnične informacije,

– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena te
uredbe, ki so bili pogoj za pridobitev koncesije,
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– so bile s pravnomočno odločbo pristojnega organa
ugotovljene koncesionarjeve dejavnosti ali opustitve, ki so
negativno vplivale na konkurenčnost ali omejevale konku-
renčnost na področju, ki je predmet koncesije,

– pride do stečaja koncesionarja,
– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske

pogodbe, ki jo v skladu z 31. členom zahteva koncedent.
(2) Po odvzemu koncesije je koncesionar v skladu s

splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti odškodnin-
sko odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s kate-
rimi je sklenil pogodbo za škodo kot posledico odvzema
koncesije.

V. NADZOR

34. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Nadzor nad zakonitostjo dejavnosti koncesionarja
izvajajo pristojni inšpekcijski organi.

(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja Uprava Re-
publike Slovenije za telekomunikacije.

(3) Koncesionar mora na njihovo zahtevo pooblašče-
nim uslužbencem Uprave Republike Slovenije za telekomu-
nikacije omogočiti vstop v svoje poslovne prostore, dostop
do objektov in naprav, ki so sestavni del omrežja, ter vpo-
gled v poslovno in tehnično dokumentacijo ali pa Upravi
Republike Slovenije za telekomunikacije poslati izpis iz te
dokumentacije.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

35. člen
(objava javnega razpisa)

Koncedent objavi javni razpis iz 8. člena te uredbe
najkasneje v stotih dneh po uveljavitvi te uredbe.

36. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-21/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

962. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega od-
stavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena obrtnega zako-
na (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A

obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti

1. člen
V prvem odstavku 2. člena uredbe o listi A obrtnih

dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 108/00; v nadaljnjem besedilu: uredba) se spremeni
naslednje:

– v razredu DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme, se za zadnjo alineo doda novo
besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno pripomočkov v zvezi s prilagaja-

njem in vzdrževanjem očal oziroma leč osebam, katerim se
storitev opravi“;

– v razredu G/50.20 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se
glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila

osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi
opravi“;

– v razredu G/50.404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se
glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna kolesa

osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi
opravi“;

– v razredu G/52.488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., se za zadnjo alineo doda
novo besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja

pri opravljanju storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“;

– v razredu G/52.72 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov, se za prvo alineo doda novo besedilo, ki se
glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za električne go-

spodinjske aparate“;
– v razredu G/52.72 Popravilo električnih gospodinj-

skih aparatov, se za drugo alineo doda novo besedilo, ki se
glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za radijske in TV

aparate osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževa-
nja tudi opravi“;

– v razredu G/52.73 Popravilo ur, nakita, se doda
nova druga alinea, ki se glasi:

“- Popravilo nakita“;
– v razredu G/52.73 Popravilo ur, nakita, se za zadnjo

alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja

pri opravljanju storitve, osebam, katerim se storitev popravi-
la tudi opravi“;

– črta se besedilo:
“H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
– Priprava in prodaja jedi in k njim naročenim pijač v

gostinskih obratih“;
– v razredu K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarni-

ških in računskih strojev ter računalniških naprav, se za
zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za računalniško

opremo osebam, katerim se storitev popravila in vzdrževanja
tudi opravi“;
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– v razredu K/74.30 Tehnični preizkusi in analize, se
doda nova tretja alinea, ki se glasi:

“- Meritve elektroinstalacij“;
– v razredu K/74.81 Fotografska dejavnost, se za zad-

njo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se storitev tudi
opravi“;

– črta se besedilo:
“O/93.02 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-

kerskih salonov“;
– v podrazredu O/93.021 Dejavnost frizerskih salonov

(frizerske storitve, brivske storitve, manikiranje, ličenje), se
doda besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“;

– v podrazredu O/93.022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov (nega obraza in telesa, depilacija in epilacija, ličenje,
limfna drenaža in masaža z alternativnimi masažnimi tehnika-
mi), se doda besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“;

– v podrazredu O/93.023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov, se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom, ki se
glasi “(pedikura in manikura)“;

– v podrazredu O/93.023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov, se doda besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena uredbe se spremeni oziro-

ma dopolni naslednje:
– v razredu A/ se doda besedilo, ki se glasi:
“A/01.41 Storitve za rastlinsko pridelavo“;
– v razredu DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in pi-

škotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic, se črta prva
alinea v besedilu;

– črta se besedilo:
“DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin“;
– pri razredu G/50.20 Vzdrževanje in popravila motor-

nih vozil, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila

osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi
opravi“;

– pri razredu G/52.71 Popravila obutve in drugih us-
njenih izdelkov, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se
glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se storitev popravila
tudi opravi (npr. vezalke, sponke,…)“;

– pri razredu G/52.74 Druga popravila, se za zadnjo
alineo doda besedilo, ki se glasi:

“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja

pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“;

– črta se besedilo:
“H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov“;
– v razredu K/74.81 Fotografska dejavnost, se za zad-

njo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri

opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi
opravi“;

– črta se besedilo:
“K/74.83 Tajniška dela in prevajanje“;
– črta se besedilo:
“K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti“;
– črta se besedilo:
“O/90.00 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge

dejavnosti javne higiene“;

3. člen
Besedilo 5. člena uredbe se spremeni tako, da se

glasi:
“Pravne ali fizične osebe, ki so ob uveljavitvi te uredbe

že opravljale dejavnosti, ki so po tej uredbi uvrščene v listo A
ali listo B in imajo ustrezno obrtno dovoljenje, lahko svojo
dejavnost opravljajo še naprej, morajo pa v roku enega leta
od uveljavitve te uredbe uskladiti opis dejavnosti iz obrtnega
dovoljenja z opisom iz te uredbe.

Če je bila pred uveljavitvijo te uredbe že vložena vloga
za izdajo obrtnega dovoljenja, se postopek konča po pred-
pisih in postopku, ki je za stranko ugodnejši.“

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 056-03/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

963. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi
Slovenskega sveta za trajnostni razvoj

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99
in 119/00) je Vlada Republike Slovenije na 14. seji dne
22. 2. 2001 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega

sveta za trajnostni razvoj

1. člen
5. člen sklepa o ustanovitvi Slovenskega sveta za traj-

nostni razvoj (Uradni list RS, št. 59/97) se spremeni tako,
da se glasi:

“Svet sestavljajo:
– predsednik Vlade Republike Slovenije;
– namestnik predsednika: minister za okolje in prostor;
– člani: minister ali predstavnik:

– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstva za gospodarstvo,
– Ministrstva za promet,
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– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za zdravstvo,
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstva za informacijsko družbo;

– predstavnik:
– Urada Republike Slovenije za makroekonomske

analize in razvoj,
– Urada za enake možnosti,
– Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije,
– Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– Univerze v Ljubljani,
– Univerze v Mariboru,
– Gospodarske zbornice Slovenije,
– Obrtne zbornice Slovenije,
– Kmetijsko gozdarske zbornice,
– Združenja slovenskih občin in mest;

– trije predstavniki okoljskih nevladnih organizacij.“

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026-47/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

964. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Urad-
ni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
23. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 649 Celestrina, 683 Dogoše,

641 Dragučova, 717 Fram, 707 Hotinja vas, 651 Hrenca,
693 Miklavž na Dravskem polju, 716 Rače, 703 Radizel,
708 Skoke, 647 Trčova, 617 Vosek, 1455 Bršljin, 1456
Novo mesto, 1482 Ragovo in 1483 Kandija se z dnem
sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski
načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega ka-
tastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-7/2001
Ljubljana, dne 23. februarja 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

USTAVNO SODIŠČE

965. Odločba o ugotovitvi neskladnosti, z učinkom
razveljavitve, tretjega odstavka 34. člena in
besedila drugega odstavka 35. člena leta 1995
izdane uredbe o uveljavljanju pravice do
carinske oprostitve, ki se glasi: »če uvaža osebni
avtomobil izključno za osebni prevoz in«, ter
razveljavitvi tretjega odstavka 37. člena in
besedila drugega odstavka 38. člena leta 1999
izdane uredbe o uveljavljanju pravice do
carinske oprostitve, ki se glasi: »če uvaža
osebno motorno vozilo izključno za osebni
prevoz in«

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Ane Krebs iz Zgornje Kun-
gote, ki jo zastopa Jože Šafarič, odvetnik v Murski Soboti,
in Valerije Hvala iz Nove Gorice na seji dne 15. februarja
2001

o d l o č i l o:

1. Tretji odstavek 34. člena in besedilo drugega od-
stavka 35. člena uredbe o uveljavljanju pravice do carinske
oprostitve (Uradni list RS, št. 56/95, 72/95 – p., 33/96 in
61/97), ki se glasi: “če uvaža osebni avtomobil izključno za
osebni prevoz in”, nista bila v skladu z ustavo in zakonom.
Ugotovitev ima učinek razveljavitve.

2. Tretji odstavek 37. člena in besedilo drugega od-
stavka 38. člena uredbe o uveljavljanju pravice do carinske
oprostitve (Uradni list RS, št. 46/99), ki se glasi: “če uvaža
osebno motorno vozilo izključno za osebni prevoz in”, se
razveljavita.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Prva pobudnica navaja, da kot invalidka pri uvozu

osebnega avta ni plačala carine (8. točka 161. člena carin-
skega zakona, Uradni list RS, št. 1/95 in nasl. – v nadalje-
vanju: CZ). Ker je kot invalidka odvisna od pomoči drugih,
v okviru nudenja te pomoči avto uporabljata tudi njena
bližnja sorodnika. Zaradi takšne uporabe avta, ki naj bi bila
v nasprotju z v letu 1995 izdano uredbo o uveljavljanju
pravice do carinske oprostitve (v nadaljevanju: uredba 95),
pa ji je bila carina obračunana naknadno. Pobudnica se je
zoper obračun carine pritožila ter hkrati pri ustavnem sodi-
šču vložila pobudo, v kateri zatrjuje neskladje tretjega od-
stavka 34. člena in drugega odstavka 35. člena uredbe 95
s 3. in 87. členom ter s prvim odstavkom 153. člena
ustave in s 161. ter 165. členom CZ. Zakonsko določena
oprostitev za opremo in pripomočke, ki se neposredno
uporabljajo za življenje in delo invalida, katere namen je
ublažitev prikrajšanja invalidov, ki imajo težje pogoje za
življenje, naj bi bila namreč z izpodbijanima določbama
uredbe 95, ki oprostitev vežeta izključno na prevoz invali-
da, zožena. Pobudnica meni, da tudi uporaba avta za na-
kup živil, oblačil in zdravil za invalida, ne glede na to, da pri
tem invalid ni prisoten v avtu, pomeni neposredno uporabo
avta za življenje invalida. Zato hkrati s podzakonskima do-
ločbama izpodbija še 165. člen CZ, na podlagi katerega je
bila uredba 95 izdana. Določba, da vlada določi natan-
čnejše kriterije in način uveljavljanja oprostitev plačila cari-
ne ter tudi vrednost, količine in vrste ali namen uporabe
predmetov, ki so lahko oproščeni plačila carine, naj bi bila
v neskladju z 2., 3. in 87. členom ustave, saj prepušča
urejanje zakonske materije izvršilni oblasti.
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2. Druga pobudnica navaja, da zaradi 100 % invalidno-
sti pri vožnji z avtom ni vedno prisotna, zaradi česar ji je bila
carina naknadno obračunana. Zato meni, da 166. člen CZ,
ki prepoveduje, da se blago, uvoženo brez plačila carine, da
v uporabo komu drugemu, omejuje njeno svobodo oziroma
njene človekove pravice in svoboščine. Hkrati zatrjuje še
neskladje 166. člena CZ z zakonom o spremembi zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 57/97 – ZPD-D).

3. Vlada je na navedbe prve pobudnice odgovorila, da
izhaja uredba 95 iz zakonske določbe, po kateri so invalidi
oproščeni plačila carine za specifično opremo in tehnične
pripomočke, ki jih neposredno uporabljajo za življenje in
delo. Zaradi zakonsko predpisane neposredne uporabe, ki
naj bi pomenila, da invalid avto ali vozi sam ali da invalida
vozi nekdo drug, uredba 95 poudarja, da je avto namenjen
izključno za prevoz invalida in ne za zagotavljanje oskrbe
invalida z življenjskimi potrebščinami. V odgovoru na sklep o
sprejetju pobude in začetku postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti tretjega odstavka 37. člena in drugega odstav-
ka 38. člena uredbe 99, ki je bil Vladi poslan na podlagi
prvega odstavka 28. člena zakona o ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), pa je vlada
še navedla, da se carinske oprostitve praviloma nanašajo
samo na določene kategorije oseb oziroma blaga. Glede na
to naj bi zakonsko določena oprostitev za specifično opre-
mo, ki jo uporabljajo invalidi, pomenila opremo kot so npr.
invalidski vozički in dvigala za invalide, ne pa opreme, name-
njene splošni rabi. Zaradi izključitve splošne rabe vozila in
zagotovitve njegove specifičnosti z uporabo samo za dolo-
čen namen, je s podzakonskim aktom tudi določena opro-
stitev le za primer, ko je vozilo namenjeno izključno prevozu
invalida. S tako določeno oprostitvijo pa se tudi le pojasnjuje
okvir uporabe oziroma omejitve, vsebovan že v CZ.

B)
4. Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud s

sklepom z dne 9. 11. 2000 zavrnilo pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti 165. in 166. člena CZ in
sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti tretjega odstavka 34. člena in drugega odstavka
35. člena uredbe 95. Ker sta po svoji vsebini izpodbijanima
določbama uredbe 95 enaka tudi sedaj veljavni tretji odsta-
vek 37. člena in drugi odstavek 38. člena uredbe 99, je
ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZustS začelo tudi
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti teh dveh določb
uredbe 99. V obrazložitvi sklepa je ustavno sodišče med
drugim navedlo, da bo v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti presodilo, ali so podzakonske določbe v skladu
z drugim odstavkom 120. člena in s tretjim odstavkom
153. člena ustave.

5. Na podlagi 8. točke 161. člena CZ, po kateri so
invalidi oproščeni plačila carine za specifično opremo in
tehnične pripomočke, ki jih neposredno uporabljajo za
življenje in delo, ter za nadomestne dele za uporabo te
opreme in pripomočkov, če jih prinesejo ali dobijo iz tujine
za osebno rabo, invalidi pri uvozu avta ne plačajo carine.
Namen te določbe je nedvomno olajšanje življenja invali-
dom tudi z zmanjšanjem finančnih bremen pri nabavi posa-
meznih predmetov, ki pripomorejo k dvigu kakovosti njiho-
vega življenja in približanju kakovosti življenja tistim, ki niso
kakorkoli duševno ali telesno prikrajšani. Pri tem pa se po
določbah tretjega odstavka 34. člena in drugega odstavka
35. člena uredbe 95 oziroma tretjega odstavka 37. člena
in drugega odstavka 38. člena uredbe 99 lahko uvoz avta
oprosti plačila carine le, če je ta namenjen izključno za
prevoz invalida. Glede na tako podzakonsko pogojevanje

oprostitve plačila carine je v pobudi izpostavljeno vpraša-
nje, ali uredba 95 in uredba 99 v neskladju s CZ ne
zožujeta zakonske ureditve.

6. Uredba, s katero lahko vlada podrobneje ureja in
razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora
določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona
oziroma drugega predpisa (prvi odstavek 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 4/93 in nasl.
– ZVRS), mora biti v vsebinskem pogledu v celoti v zakon-
skem okviru (drugi odstavek 120. člena ustave). To pomeni,
da uredba ne sme vsebovati določb, za katere v zakonu ni
podlage, oziroma določb, ki bi ožile z zakonom določene
meje, temveč sme zakonsko normo dopolnjevati le tako, da
prispeva k udejanjanju z zakonom določenega cilja.

7. Zakonsko opredeljena neposredna uporaba za živ-
ljenje in delo v primeru, ko gre za avto, nedvomno ne pome-
ni, kot je to predpisano v ocenjevanih podzakonskih določ-
bah, uporabe avta izključno za osebni prevoz, saj je tak
prevoz le eden izmed načinov neposredne uporabe avta za
življenje in delo invalida. Neposredna uporaba pa ne pomeni
nujno tudi hkratnega prevoza invalida. To že samo po sebi
izhaja iz najrazličnejših dnevnih življenjskih položajev, kot
npr. prevoz invalida v bolnico in v zdravilišče ali na posamez-
no usposabljanje, pri katerih predstavlja vožnja domov, brez
invalida, le drugi del neločljive celote neposredne uporabe
avta za življenje invalida. Upoštevati pa je tudi treba, da je
način neposredne uporabe avta odvisen od vsakega posa-
meznega invalida, ki je upravičen do oprostitve. Nek invalid
je namreč sposoben sam voziti avto, drugi lahko za to, ker
tega sam ni sposoben oziroma nima vozniškega dovoljenja,
nekoga pooblasti, spet tretji način uporabe pa pogojuje
dejstvo, da gre za invalidnega otroka oziroma mladoletnika.
Da naj bi neposredna uporaba avta za življenje in delo invali-
da pomenila njegov izključni osebni prevoz, pa iz zakonske
določbe tudi ne izhaja.

8. Navedena oprostitev sicer lahko povzroča težave pri
ugotavljanju, ali so posamezne vožnje res v zvezi z oskrbo
invalida ali pa gre za izkoriščanje ugodnosti pri oprostitvi
carine. Vendar pa zlorab zakonsko dane pravice ni mogoče
omejiti s podzakonskim predpisovanjem takšnih načinov
uporabe, ki dano pravico ožijo. Glede na navedeno pomeni-
jo ocenjevane podzakonske določbe, ki neposredno upora-
bo opredeljujejo kot izključno osebni prevoz invalida, zože-
nje zakonsko določene meje, zaradi česar so v neskladju z
8. točko 161. člena CZ ter z drugim odstavkom 120. člena
ustave.

9. Glede na ugotovljeno neskladnost izpodbijanega
tretjega odstavka 34. člena in drugega odstavka 35. člena
uredbe 95 v delu, v katerem veže oprostitev pri uvozu avta
izključno na osebni prevoz, ki sta bila z uredbo 99 derogira-
na, je ustavno sodišče odločilo, da ima ugotovitev učinek
razveljavitve. Posledice, ki so pobudnici nastale zaradi ne-
ustavnosti oziroma nezakonitosti navedenih dveh določb ure-
dbe 95, bodo, ker o obveznosti plačila carine še ni bilo
pravnomočno odločeno, tudi tako odpravljene. Na podlagi
tretjega odstavka 45. člena oziroma 44. člena ZUstS se
namreč razveljavljene določbe ne uporabljajo za razmerja,
nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če
do tega dne o njih bilo pravnomočno odločeno.

10. Prav tako je ustavno sodišče razveljavilo tretji od-
stavek 37. člena in drugi odstavek 38. člena uredbe 99 v
delu, v katerem uveljavljanje pravice do carinske oprostitve
pogojuje z izključnim osebnim prevozom, ki veljata od 1. 7.
1999 dalje. Za odpravo se ni odločilo, saj je bil postopek
začet na podlagi 30. člena ZUstS in škodljivih posledic ni
nihče zatrjeval, ustavno sodišče pa samo tudi ni ugotovilo
njihovega obstoja (drugi odstavek 45. člena ZUstS).
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C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

30. člena, tretjega odstavka 45. člena in 47. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-216/98-18
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

966. Spremembe pravil igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95), poslovnika o delu uprave in pravil igre »Hitra sreč-
ka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo, d.d.,
dne 18. 1. 2001 sprejela

S P R E M E M B E  P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
V pravilih igre na srečo Hitra srečka, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa
uprava družbe dne 11. 2. 1999, se 5. člen spremeni tako,
da glasi:

»Igro prireditelj prireja s prodajo serije 2,000.000
srečk. Skupna vrednost dobitkov v seriji je 50 procentov od
vrednosti izdanih srečk.

Cena srečke je 150 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst

dobitkov:

Število Vrednost Skupna vrednost
dobitkov dobitka dobitkov

3 2,000.000 SIT 6,000.000 SIT
30 100.000 SIT 3,000.000 SIT

100 30.000 SIT 3,000.000 SIT
300 10.000 SIT 3,000.000 SIT

2000 5.000 SIT 10,000.000 SIT
10.000 1.000 SIT 10,000.000 SIT
20.000 500 SIT 10,000.000 SIT

100.000 300 SIT 30,000.000 SIT
500.000 150 SIT 75,000.000 SIT

Skupaj 632.433 150,000.000 SIT

Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazde-
ljene v celi seriji.«

2. člen
Spremenijo se prva, druga in deveta alinea 6. člena, in

sicer:
»– cena srečke je 150 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev

v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je

prekrit s premazom, na katerem je odtisnjen tekst »Premija
2,000.000 SIT«, »Tekmovalci« in »Zmagovalec je?«,

– dobitke do vključno 30.000 SIT izplačujejo prodajal-
ci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci,
ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana,vsak delovnik od 8. do 12. ure.«

3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dobitke v vrednosti 150, 300, 500, 1.000, 5.000,

10.000 in 30.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do
vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s termina-
li povezani s centralo. Vse dobitke, vključno z dobitki v
vrednosti 2,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu
Športna loterija, d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak
delovnik od 8. do 12. ure.«

4. člen
Te spremembe veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni

organ, uporabljajo pa se od 18. serije srečk dalje.

Št. 16/01
Ljubljana, dne 28. februarja 2001.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim skle-
pom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-10/99-8 dne 26. 2. 2001.

967. Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom Hitra
srečka, št. pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998, delni-
ška družba Športna loterija in igre na srečo, d.d., objavlja

D O D A T E K   K   P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«

1. Začetek prodaje srečk 18. serije igre Hitra srečka je
6. 3. 2001.

2. Zadnji dan prodaje srečk 18. serije igre Hitra srečka
je 5. 3. 2002.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 18. serije srečk igre
Hitra srečka je 5. 6. 2002.

Št. 16/01
Ljubljana, dne 28. februarja 2001.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

ČRENŠOVCI

968. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99) je Občinski svet občine
Črenšovci na 21. seji dne 22. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Črenšovci za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini
Črenšovci.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi
prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 544,675.000
– davčni prihodki 286,000.000
– nedavčni prihodki 18,183.000
– prihodki od financiranja 1,000.000
– prihodki od premoženja 1,200.000
– transferi iz drugih javno finančnih institucij 202,892.000
– ostali lastni prihodki KS 35,400.000
II. Skupaj odhodki 611,326.000
– tekoči odhodki 28,800.000
– tekoči transferi 173,088.000
– investicijski odhodki 361,719.000
– investicijski transferi 16,582.000
– odhodki KS 25,080.000
– rezerve 6,057.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) – 66,651.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb –
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kap. deležev –

C) Račun financiranja –
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje proračuna –

X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih
– stanje na ŽR proračuna ob koncu
preteklega leta – 66,651.000 SIT

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.

5. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za

proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V
sredstva proračunske rezerve se izloči 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporablja-
jo za namene določene v 42. členu zakona o javnih finan-
cah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča žu-
pan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi
poročili.

6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadle obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.

7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

8. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu.

9. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziro-
ma od njega pooblaščena druga oseba.

Župan, neposredni in posredni porabniki proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določa-
ta 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99).

10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami

znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katera so bila sredstva dodeljena,
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– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezer-
ve občine v skladu s predpisi,

– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-
zerve, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,

– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihod-
ki niso realizirani v planirani višini,

– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta po-
sojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za
namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2001,

– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višine12,000.000 SIT SIT, na podlagi predhodnega sogla-
sja ministra pristojnega za finance,

– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih
proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

11. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

12. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinske-

ga proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci
in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

Št. 132/21-01
Črenšovci, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

969. Poslovnik Nadzornega odbora občine Črenšovci

Nadzorni odbor občine Črenšovci je na seji dne 9. 3.
2000 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Črenšovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela Nadzornega odbora občine Črenšovci (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom

o lokalni samoupravi in s statutom občine, pošteno, strokov-
no in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno.

4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s

katerimi se seznani pri svojem delu.

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki

ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitu-
tivni seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega
odbora.

6. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi OS in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.

8. člen
Seje vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti s

strani predsednika pooblaščeni član. Predlog dnevnega re-
da seje določi predsednik, predloge za uvrstitev na dnevni
red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov in v njunih primerih, ki jih določi pred-
sednik, je lahko ta rok tudi krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potre-
bno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiva,
strokovne delavce občinske uprave ter predsednike obrav-
navanih institucij.

10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih

odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.
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11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja po-
ročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina
članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih čla-
nov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.

12. člen
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora

se hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhi-

vira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
deset let.

13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nad-

zornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sred-
stvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o

problematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno

obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski
svet in župan občine, oziroma če kakršenkoli indic vzbudi
nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamen-
sko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.

16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja po-

oblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je premet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nad-
zornega odbora.

17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino ozi-
roma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

19. člen
Pri opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba,
odgovorne osebe, predmet pregleda ugotovitve, ocene ter
morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila
sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani osebi, ki
ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga vložiti pri
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru
odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nad-
zorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in župa-
nu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču, in sicer v 15
dneh po opravljenem nadzoru

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti,
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan
obvestiti tudi občinski svet in župana.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

20. člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega od-

bora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

IV. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni

odbor in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
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22. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovni-

kom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinske-
ga sveta.

Št. 1/2000
Črenšovci, dne 9. marca 2000.

Predsednica
Nadzornega odbora
občine Črenšovci

Bojana Horvat l. r.

KAMNIK

970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
odvajanju odpadnih in padavinskih voda v
Občini Kamnik

 Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – odločba US) ter 16. in
87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 21. 2. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik

1. člen
V odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v

Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00) se v 12. členu
doda nov drugi odstavek, ki glasi:

“Pred izvedbo priključka na kanalizacijsko omrežje mo-
ra uporabnik pridobiti soglasje lastnika javne kanalizacije.“

2. člen
V šestem odstavku 16. člena se beseda “vodovodno“

nadomesti z besedo “kanalizacijsko“.

3. člen
V prvi alinei prvega odstavka 54. člena se številka 13

nadomesti s številko 12.

4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 55. člena se številka 13

nadomesti s številko 12.

5. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-35/99-1
Kamnik, dne 23. februarja 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KRANJ

971. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih in
zapuščenih vozil

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti v ce-
stnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00) in na
podlagi 37. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Me-
stne občine Kranj dne 19. 2. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o odvozu nepravilno parkiranih in zapuščenih

vozil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek odvoza, hrambe, pre-

vzema in prodaje nepravilno parkiranega ali zapuščenega
vozila.

2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku:
1. uradna oseba pooblaščena za opravljanje nalog iz

tega pravilnika je občinski redar ali občinski inšpektor (v
nadaljnjem besedilu: uradna oseba),

2. za lastnika vozila se šteje pravna ali fizična oseba, na
ime katerega je vozilo registrirano in ki je razviden iz eviden-
ce registriranih vozil, oziroma ki je razvidna na podlagi dru-
gih dokumentov ali evidenc (v primeru, da vozilo ni registrira-
no),

3. lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali pri
pristojnem organu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o
lastniku vozila,

4. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji
po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev, med katere
spadajo otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter šport-
ni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od
hoje pešca,

5. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzro-
ka, razen ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega,
da se je vozilo izognilo prometni nesreči, ali zato, da je
voznik ravnal skladno s predpisi o varnosti prometa,

6. nepravilno parkirano vozilo je vozilo, za katerega
uradna oseba ugotovi:

a) da parkirano vozilo ovira ali ogroža druge udeležen-
ce v prometu;

b) da je vozilo parkirano na javnih prometnih površinah,
namenjenih pešcem;

c) da parkirano vozilo zakriva prometno signalizacijo ali
napravo, ki daje svetlobne signale;

d) da je vozilo parkirano na ozkem in nepreglednem
delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno mimo;

e) da je vozilo parkirano v podvozu, na nadvozu ali
mostu, v predoru ali galeriji;

f) da je vozilo parkirano na prehodu za pešce ali v
razdalji, manjši od 5 m pred prehodom;

g) da je vozilo parkirano v križišču ali v razdalji, manjši
od 5 m od najbližjega roba vozišča prečne ceste;

h) da je vozilo parkirano na območju prometnih pasov
za razvrščanje pred križiščem;

i) da je vozilo parkirano na cesti z dvema ali več promet-
nimi pasovi za vožnjo v eno smer;
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j) da je vozilo parkirano na železniškem prehodu ali
manj kot 15 m od njega oziroma ovira ali onemogoča odvija-
nje prometa tirnih vozil;

k) da je vozilo parkirano na avtobusnem postajališču ali
obračališču;

l) da je vozilo parkirano na pločniku tako, da onemogo-
ča srečevanje pešcev;

m) da je vozilo parkirano na kolesarski stezi ali na
kolesarskem pasu;

n) da je vozilo parkirano na dovozih do objektov, dvo-
rišč in drugih površin ter na dovozu za intervencijske poti
oziroma onemogoča vključitev v promet že parkiranemu vo-
zilu;

o) da parkirano vozilo ovira ali onemogoča promet in-
tervencijskim vozilom;

p) da je vozilo parkirano na parkirnem prostoru za inva-
lide in ni označeno s parkirno karto:

r) da parkirano vozilo onemogoča dostop do hidranta
ali transformatorske postaje oziroma dostop do prostora,
določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih od-
padkov;

s) da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba
ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z
javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih
del, čiščenja, javnih prireditev in podobno;

7. zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registr-
skih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj in za
katerega uradna oseba ugotovi, da se več kot 7 dni nahaja
na javni površini,

8. pajek je vozilo namenjeno odvozu vozil.

II. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH
VOZIL

3. člen
Uradna oseba na nepravilno parkirano vozilo namesti

»Obvestilo o prekršku« in odredi odvoz tega vozila s pajkom,
če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža druge udeležence v
cestnem prometu.

Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene
izvršitve.

Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika vozila.

4. člen
Uradna oseba na zapuščeno vozilo namesti »Obvestilo

o odvozu vozila«, s čimer se šteje, da je lastnik vozila obve-
ščen o nameravanem odvozu vozila. V obvestilu mora biti
navedeno, da je vozilo v postopku odvoza in da ga je lastnik
dolžan v roku 3 dni od namestitve obvestila o odvozu z javne
površine, v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odstrani
na stroške lastnika Mestna občina Kranj.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko
odredi takojšnji odvoz zapuščenega vozila, ki se nahaja na
brežinah oziroma strugi vodotoka ali drugih površinah, če bi
po presoji uradne osebe predstavljalo nevarnost za onesna-
ževanje okolja ali ogrožalo varnost ljudi in premoženja.

5. člen
Če po preteku treh dni od namestitve »Obvestila o

odvozu vozila« uradna oseba ugotovi, da zapuščeno vozilo
še ni odstranjeno z javne površine, odredi odvoz zapušče-
nega vozila s pajkom.

Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene
izvršitve.

Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika vozila. V
primeru, ko uradna oseba ne more ugotoviti lastnika zapu-

ščenega vozila, odredi odvoz vozila na stroške proračuna
Mestne občine Kranj.

6. člen
Odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil izvaja

pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za
opravljanje take dejavnosti in izpolnjuje vse predpisane po-
goje, ter jo za izvajanje odvoza na podlagi javnega razpisa
pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec).

Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri za-
varovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja
tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo
lastniku vozila.

7. člen
Izvajalec opravi odvoz nepravilno parkiranih in zapu-

ščenih vozil na podlagi kopije odredbe uradne osebe o
odvozu vozila. O odvozu nepravilno parkiranega vozila ura-
dna oseba obvesti Policijsko postajo Kranj.

Odredba o odvozu vozila mora vsebovati naslednje
podatke:

1. registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
2. vrsto in tip vozila (če so podatki znani),
3. stanje vozila,
4. podatke o lastniku (če je ta znan),
5. lokacijo vozila,
6. datum obvestila o tem, do kdaj je bilo potrebno to

vozilo odstraniti,
7. datum in čas odvoza,
8. izvajalca odvoza,
9. način prevzema vozila,
10. kraj hrambe oziroma vrnitve vozila,
11. podpis uradne osebe.
Odredba o odvozu vozila se vroči lastniku vozila oziro-

ma Mestni občini Kranj, kadar lastnik vozila ni znan.
Pred začetkom natovarjanja vozila je le-tega potrebno

fotografirati.

8. člen
Če voznik ali lastnik vozila odstrani nepravilno parkira-

no ali zapuščeno vozilo potem, ko je uradna oseba že odre-
dila odvoz vozila, pa do trenutka, ko je izvajalec vozilo dejan-
sko odpeljal, mora voznik ali lastnik plačati polovico določe-
ne cene za odvoz vozila. Ko je izvajalec odpeljal, se šteje,
da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila
plačati polno ceno odvoza vozila.

9. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo manjše ali

neznatne vrednosti, se vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči
kot kosovni odpadek pri registriranem podjetju na odredbe
zapisnika, ki ga podpiše uradna oseba.

III. HRAMBA IN VRNITEV ODSTRANJENIH IN
NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL

10. člen
Hrambo in vrnitev odstranjenih nepravilno parkiranih in

zapuščenih vozil opravlja pravna oseba ali samostojni po-
djetnik, ki je registriran in izpolnjuje vse predpisane pogojen
za opravljanje take dejavnosti. To dejavnost lahko ob izpol-
njevanju pogojev opravlja pravna oseba sli samostojni po-
djetnik, ki opravlja dejavnost odvoza nepravilno parkiranih in
zapuščenih vozil, ali pa po njegovem pooblastilu pravna
oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane po-
goje.
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11. člen
Odvoz nepravilno parkirano in zapuščeno vozilo se

hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzeme
vozila, vendar največ 30 dni.

Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine, s katero
dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe
vozila.

V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku, dolo-
čenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da je vozilo
brez lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Me-
stna občina Kranj.

12. člen
Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varova-

nja, vračanja in prodaje vozil na za to določenem in ureje-
nem prostoru.

Izvajalec zagotavlja celodnevno (24-urno) izdajo vozil,
hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in
tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.

Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z
imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.

13. člen
Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Eviden-

ca vsebuje naslednje podatke: znamko vozila, tip vozila,
barvo vozila, fotografijo vozila, registrsko oznako – če jo
ima, stanje vozila, lokacijo odvoza, dan in uro odvoza, stro-
ške povezane z odvozom vozila ter podatke o morebitni
prodaji vozila, dohodek od prodaje vozila, številko spodnje-
ga ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija) in
številko motorja, če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezakle-
njeno in številki vozilo ima.

14. člen
Izvajalec ima pridržno pravico na odstranjenih zapušče-

nih vozilih ali na vozilih, ki so bila odstranjena zaradi nepravil-
nega parkiranja, dokler niso plačani vsi stroški na podlagi
določil tega pravilnika.

Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po
plačilu stroškov le-temu izročiti vozilo. Pri prevzemu vozila
se vpiše v evidenčno knjigo: datum in uro prevzema ter kdo
je prevzel vozilo. Vozilo se preda prevzemniku na podlagi
osebnega dokumenta, dokazila o lastništvu vozila in dokazi-
la o poravnavi vseh stroškov.

15. člen
Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila

plača stroške odvoza in hrambe ter podpiše prevzemni zapi-
snik. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora
vsebovati tudi:

1. ime in priimek prevzemnika,
2. datum prevzema vozila v hrambi,
3. datum izdaje vozila prevzemniku,
4. strošek odvoza in hrambe vozila,
5. podpis prevzemnika.
Cenik stroškov o odvozu in hrambi vozil mora biti v

poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu. O vrnitvi
vozila prevzemniku izvajalec najkasneje naslednji delovni
dan obvesti pristojni oddelek Mestne občine Kranj.

16. člen
Izvajalec mora najkasneje po preteku 8 dni hrambe

zapuščenega vozila ali vozila, ki je bilo odstranjeno zaradi

nepravilnega parkiranja, lastnika takega vozila pozvati s
povratnico po pošti, da ga prevzame in odpelje v roku 8 dni
proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastni-
ka vozila tudi o stroških hrambe vozila, ki gredo v breme
lastnika. V primeru, če lastnik vozila ne prevzame in odpe-
lje po preteku 30 dni, ko je bilo vozilo prevzeto v hrambo
izvajalca, se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, la-
stninsko pravico nad vozilom pa pridobi Mestna občina
Kranj.

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih dneh od pre-
vzema vozila objaviti razglas na oglasni deski uradne osebe
ali na drug krajevno običajen način, opis vozila, kraj od
koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo in določiti
30-dnevni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti v
naslednjih primerih:

1. kadar vročitev pošte s katero je bil lastnik pozvan, da
naj prevzame vozilo ni bila uspešna,

2. če lastnika vozila ni mogoče ugotoviti.
V razglasu mora biti navedeno, da bo lastninsko pravi-

co nad tem vozilom pridobila Mestna občina Kranj.
Če gre za vozilo last tujca, uradna oseba o tem obvesti

pristojne organe policije in carine.

17. člen
Če se po preteku 30 dni po objavi razglasa iz prejšnje-

ga člena tega pravilnika lastnik vozila ne javi ali če lastnik
vozila predloži uradni osebi notarsko overjeno izjavo ali če
lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne
želi več imeti v svoji lasti in posesti ali če se ugotovi, da
lastnika ni bilo mogoče ugotoviti, se šteje, da je vozilo brez
lastnika ali da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico
nad tem vozilom pridobi Mestna občina Kranj.

18. člen
Mestna občina Kranj z izvajalcem organizira javno dra-

žbo vozil, ki so prešla v njeno last. Izvajalec mora pred
prodajo ali razgradnjo vozila pridobiti cenitev sodno zaprise-
ženega cenilca. Kupnina od prodanih vozil je prihodek pro-
računa Mestne občine Kranj.

Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma
kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo lahko
da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri registrira-
nem podjetju na podlagi zapisnika, ki ga podpiše uradna
oseba. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti,
kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od
uradno ocenjene vrednosti.

Stroški odvoza, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil,
ki so last Mestne občine Kranj, se izvajalcu pokrivajo na
osnovi računa iz proračuna Mestne občine Kranj.

IV. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Cena za opravljene stroške odvoza in hrambe vozila

zajema:
– stroške prihoda do vozila,
– stroške natovarjanja vozila,
– stroške prevoza vozila,
– stroške raztovarjanja vozila,
– stroške zavarovanja vozila,
– stroške hrambe vozila,
– stroške izdaje vozila.
Cene za storitve iz prejšnjega odstavka na predlog

izvajalca določi župan.
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20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 184/01-1/01
Kranj, dne 19. februarja 2001.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MEŽICA

972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
nepremičnin kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 9. člena zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št 7/99) in 16. člena statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet
občine Mežica na 21. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnin

kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Ravne na Koroškem

1. člen
V odloku o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodo-

vinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koro-
škem (MUV, št. 11/94) se v 5. členu v odstavku NO 2 –
NASELBINSKO OBMOČJE MEŽICA, v točki b), črta stavek:
“Zanimiva je »Karicljeva bajta« na Celovški cesti 2, ki izvira iz
18. stoletja in na slikovit način dokumentira pomen Mežice v
preteklosti, ko je dobivala trški značaj.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-2/94-2-21/00
Mežica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

973. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Mežica

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica
na 21. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča

v Občini Mežica

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stro-
ške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno
ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v
letu 2001.

2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v

družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komu-
nalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
2000 128.000 SIT.

3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč zna-

šajo:
– za individualno komunalno rabo 5.400 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 8.200 SIT/m2.

4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene kori-
stne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega
sklepa:

I. A območje – Centralni del mesta Mežica 2,0%–3,0%
I. območje – Ožje območje mesta Mežica

razen zemljišč opredeljenih v I. A območju 1,5%–3,0%
II. območje – Širše območje mesta Mežica 1,5%–2,5%
III. območje – Obrobna naselja

naselbinskega jedra Mežica 1,0%–2,5%
IV. območje – V ostalem območju občine

opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča,
ki bodo z urbanističnimi akti določena
kot stavbna zemljišča 0,5%–1,5%

I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone 1,0%–3,0%

Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Ob-
močje stavnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih
območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.

Kriterij vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v
posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu
dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Me-
žica”.

5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunal-

ne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije –
sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji,
ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto
2000 (Uradni list RS, št. 26/00).
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7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-II.-21/2001
Mežica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

974. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Na podlagi 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica (Uradni list RS, št.
47/98) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
21. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Mežica za leto 2001 znaša
0,061 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 032-01-II.-21/2001
Mežica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

975. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) in 16. člena statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je
Občinski svet občine Mežica na 21. seji dne 20. 2. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

vrtcu Mežica so:

I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 71.132 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 47.683 SIT

2. člen
Predlagan dvig oskrbnin je postopen in pomeni 10%

dvig na do sedaj veljavno ceno oskrbnin.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddel-

kih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 45.780 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 41.594 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem)

varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 34.224 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 31.293 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem)

varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 32.046 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 29.116 SIT

3. člen
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
malica 60 SIT
kosilo 100 SIT
dodatna popoldanska malica,
ki ni vračunana v ceni programa 60 SIT

4. člen
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

5. člen
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vre-
dnost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delov-
nih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti pre-
hrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plači-
la;

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostankov plačila.

6. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

7. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šol-

skega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta nasled-
nje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu
otroka.

8. člen
Starši, k želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
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mesto v vrtcu plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten,
25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Mežica, za druge starše pa
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno pro-
grama in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, kateri otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

9. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 600 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v
primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in ne-
upoštevanja obratovalnega časa vrtca.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 640-02/01
Mežica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

MURSKA SOBOTA

976. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št.32/93), 408. člena zako-
na o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99), 17. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99),
8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.72/95 in 85/99)
ter določil sporazuma o razdelitvi premoženja javnega po-
djetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list RS, št.
76/00) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 1. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota s se-

dežem v Murski Soboti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobo-
ta na podlagi 3. člena sporazuma o razdelitvi premoženja
javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 76/00) ustanavlja javno podjetje Komunala
d.o.o. kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljeva-
nju: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot
gospodarskih javnih služb.

II. USTANOVITELJ PODJETJA

2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Mestna občina

Murska Sobota, Kardoševa 2.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet mestne ob-

čine Murska Sobota.

III. FIRMA IN SEDEŽ

3. člen
Firma podjetja je Komunala, javno podjetje d.o.o.
Skrajšana označba firme je Komunala d.o.o.
Sedež podjetja je Murska Sobota, Kopališka ul. 2,

9000 Murska Sobota.
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vse-

bino:
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Kopališka 2.

IV. DEJAVNOST PODJETJA

4. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obno-

va vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in

ostalih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih jav-

nih površin,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v

lasti mestne občine,
– upravljanje in vzdrževanje ostalega stanovanjskega

fonda,
– oskrba s toplotno energijo,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje in okraševanje mest in naselij,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in po-

grebniške dejavnosti,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekrea-

cijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje

sejemskih prireditev,
– vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih

zelenih površin,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter ureja-

nje parkiranja,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodo-

vodov),
– zemeljska dela,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– tehnično svetovanje.
Po standardni klasifikaciji podjetja se dejavnosti gla-

sijo:

A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin

A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
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CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
DG/24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
E/40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
E/40.302 Distribucija pare in tople vode
E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in špor-

tnih objektov
F/45.310 Električne instalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F/45.340 Druge instalacije pri gradnjah
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.440 Soboslikarska in steklarska dela
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v

najem skupaj z upravljalci strojev
G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-

vali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obutve, usnje-

nih izdelkov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah
G/52.482 Dejavnost cvetličarn
G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-

šnimi živalmi
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežb, resta-

vracij, picerij
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/60.330 Cevovodni transport
I/63.120 Skladiščenje
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu
I/64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v

najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/72.300 Obdelava podatkov
K/74.110 Pravno svetovanje
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, davčno svetovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.700 Čiščenje stavb
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini od-

stranjevanja trdnih odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilne naprave
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabavnih parkov
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/93.030 Pogrebna dejavnost
O/93.050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s sogla-
sjem ustanovitelja.

5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.

V. OSNOVNI KAPITAL

6. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša

162.585.247,50 SIT (tolarjev) in predstavlja vrednost kapi-
tala javnega podjetja, ki ga je po sporazumu o razdelitvi
premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. pridobila Me-
stna občina M.Sobota.

VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA

7. člen
Pristojnosti ustanovitelja so:
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni ra-

čun podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi po-

slovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah za katere tako določata

ZGJS in ZGD ter drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem aktom in

statutom podjetja.

VII.ORGANA PODJETJA

8. člen
Organa podjetja sta:
– nadzorni svet
– direktor
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9. člen
Nadzorni svet

Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih tri imenuje
ustanovitelj, dva pa imenuje podjetje v skladu z zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsedni-
ka in namestnika predsednika.

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana
nadzornega sveta.

10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne

akte podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega ra-

čunovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodar-

ska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja,
– določa cene komunalnih in drugih storitev in proizvo-

dov, razen tistih o katerih odloča ustanovitelj,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje

podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja pove-

zana z njegovim delovanjem se podrobneje določijo s statu-
tom podjetja.

11. člen
Direktor

Delo in poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je
odgovoren za zakonito delo podjetja.

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja na
podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku
določenim s statutom javnega podjetja.

Direktorja se imenuje za dobo 4 let, ista oseba je lahko
po poteku mandata ponovno imenovana.

Pristojnosti direktorja se podrobneje določijo s statu-
tom podjetja.

12. člen
S statutom se opredeli način sklicevanja sej organov

podjetja in druga vprašanja pomembna za delovanje orga-
nov podjetja.

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA

13. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor z omeji-

tvijo, da po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja skle-
pa pravne posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi ne-
premičnin. Brez soglasja nadzornega sveta direktor lahko
sklepa investicijske pogodbe do 5,000.000 SIT, pogodbe
o nabavi ali odtujitvi opreme do višine 2,500.000 SIT, naje-
ma ali daje posojila za investicije do 5,000.000 SIT in
opreme do 2,500.000 SIT.

IX. FINANSIRANJE

14. člen
Viri financiranja so:
– z opravljanjem svoje dejavnosti - s ceno svojih proiz-

vodov in storitev. Cena je lahko v obliki tarife, takse, nado-
mestila ali povračila,

– iz proračunskih sredstev,
– drugi viri, določeni z zakoni in predpisi občine.
Javno podjetje vodi poslovne knjige in dokumentacijo,

izdeluje letni računovodski izkaz in poslovna poročila po
predpisih, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvaja-
nje gospodarskih javnih služb.

X.PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Javno podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem

prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejav-
nosti, določenih s tem odlokom.

Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti
v pravnem in poslovnem prometu.

16. člen
Premoženje podjetja razen objektov in naprav name-

njenih izvajanju gospodarsko javnih služb (infrastukturni ob-
jekti in naprave) je v pravnem prometu.

17. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.

XI. DOBIČEK IN IZGUBA

18. člen
O razporejanju dobička odloča ustanovitelj v skladu z

zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva ustanovitelj v skladu

z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugo-

tavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja
in uporabe dobička.

XII. SPLOŠNI AKTI

19. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje

uredijo organizacija in delovanje javnega podjetja ter njego-
vih organov in druga vprašanja.

Nadzorni svet in direktor podjetja lahko v okviru svojih
pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.

XIII. DRUGE DOLOČBE

20. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o organi-

ziranju javnega podjetja (Uradne objave Skupščine občine
Murska Sobota, št. 7/94) ter določbe drugih splošnih aktov
podjetja, ki so z njim v nasprotju.

21. člen
Ustanovitelj sprejme statut najpozneje v 60 dneh po

uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta podjetja po tem odloku in do us-

kladitve splošnih aktov s tem odlokom se smiselno uporab-
ljajo dosedanji akti podjetja razen v določilih, ki jih posebej
ureja ta odlok.
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22. člen
Do imenovanja direktorja podjetja v skladu s tem odlo-

kom opravlja te naloge direktor kot vršilec dolžnosti doseda-
nji direktor javnega podjetja Komunala d.o.o.

Direktorja imenuje ustanovitelj na osnovi javnega razpi-
sa, najkasneje v 60 dneh od sprejetja statuta podjetja.

23. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi javnega podjetja

Komunala d.o.o.Murska Sobota.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

Št. 35201-1/2001
Murska Sobota, dne 1. marca 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

977. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor, za katera ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje
za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
24/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 18.
seji dne 31. 1. 2001 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne

na Koroškem

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za graditev katerih na obmo-
čju Občine Ravne na Koroškem lokacijsko dovoljenje ni
potrebno.

2. člen
Namen pomožnih objektov je:
– izboljšanje pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in

pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih
nestanovanjskih objektih;

– opremljanje in urejanje parkovnih, javnih in zunanjih
površin;

– kmetijske, športno-rekreacijske, raziskovalne in lju-
biteljske dejavnosti.

3. člen
Gradnja pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z

merili in pogoji prostorskega izvedbenega akta.

4. člen
Pomen uporabljenih pojmov:
– osnovni objekt: objekt zgrajen na gradbeni parceli z

gradbenim dovoljenjem, namenjen bivanju oziroma drugim
dejavnostim;

– stanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt, ki
je po obliki in velikosti prilagojen gradbeni strukturi družin-
skih hiš;

– večstanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt,
ki je po obliki in velikosti prilagojen strukturi blokov, stolpi-
čev in stolpnic;

– garaža za osebni avto: pomožni objekt enostavne
gradbene konstrukcije; kolikor horizontalna stropna kon-
strukcija ni obenem tudi streha, bo objekt izveden brez
stropne konstrukcije, lahko je tudi vnaprej izdelan montažni
objekt;

– nadstrešek: pomožni objekt s streho, obešeno ali
podprto s točkovnimi podporniki, stranice so odprte, v kva-
draturi je upoštevana velikost tlorisa nosilne konstrukcije;

– pergola: pomožni objekt, ki ga sestavlja vertikalno in
horizontalno ogrodje oziroma nadstrešek brez kritine in za-
prtih stranic;

– zimski vrt: pomožni objekt, lahka konstrukcija, polni-
la so steklena;

– zunanje stopnice: odprte lesene oziroma kovinske
stopnice;

– montažni plastenjak: rastlinjak, pokrit s plastično foli-
jo, brez temeljev;

– površine, ki so v tem odloku navedene v m2, so
površine stavbišča pomožnih objektov.

II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV

5. člen
a) Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi ob stano-

vanjski hiši na njeni gradbeni parceli:
1. garaža za osebni avto, površine do 30 m2;
2. nadstrešek za osebni avto, površine do 30 m2;
3. pergola, površine do 30 m2;
4. vetrolov, površine do 6 m2;
5. zimski vrt, površine do 30 m2;
6. zunanje stopnice, širina rame do 120 cm;
7. drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa za orodje, vko-

pana klet, kolesarnica, površina do 15 m2;
8. čebelnjaki, ki niso namenjeni bivanju, do največje

skupne tlorisne površine 15 m2, na točkovnih temeljnih,
potrebno soglasje čebelarske družine s pripadajočega pa-
šnega katastra;

9. sončni kolektorji;
10. ograja do višine 1,50 m, razen če le-to ne naspro-

tuje obstoječim PIA in ni ogrožena prometna varnost;
11. oporni zid do višine 1 m in dolžine 10 m;
12. pesjak, površine do 15 m2;
13. dimniki do najvišje višine 11 m;
14. tople grede in zaprti rastlinjaki do skupne tlorisne

površine 30 m2;
15. položitev vodov za hišne/terciarne komunalne pri-

ključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektri-
ka, CaTV, telekomunikacije ipd.);
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16. manjše biološke čistilne naprave do deset enot;
17. rezervoar za tekoči plin prostornine do 5 m2, z

izvedbo razvoda na objektu in priključka na objekt;
18. odstranitev enoetažnih objektov in naprav, površi-

ne do 50 m2;
19. ureditev prostora za smetnjake;
20. tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč.
b) Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi ob večsta-

novanjskih in poslovno-stanovanjskih hišah na njeni gradbe-
ni parceli:

1. objekti, navedeni v 1., 4., 6., 9., 15., 18. točki
prvega odstavka tega člena;

2. nadstreški za osebne avtomobile po enotnem pro-
jektu, ki je del zunanje ureditve, površina posameznega
nadstreška do 20 m2;

3. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke;
4. pokrita stojala za kolesa, površine do 20 m2;
5. ograja, višine do 1,5 m in ni ogrožena prometna

varnost;
6. naprave, ki bi morale biti opredeljene, so še: kolek-

torji, dimniki, sončni kolektorji.
c) Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na gradbe-

ni parceli proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestano-
vanjskih objektov:

1. objekti, navedeni v 1., 6., 9., 13., 15., 17., 18.
točki prvega odstavka in v 2., 3., 4. točki drugega odstavka
tega člena;

2. nadstrešek, površine 30 m2;
3. zamrežena pokrita skladišča za shranjevanje jeklenk

pri obstoječih objektih, velikosti do 25 m2.
d) Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri kmeti-

jah:
1. objekti, navedeni v točki 1. do 14. točki prvega

odstavka tega člena, razen točka 7., ki je spremenjena;
2. objekti, namenjeni za rejo malih živali do 30 m2;
3. leseni skedenj, lesena garaža za kmetijsko mehani-

zacijo, leseni nadstrešek, lopa za shranjevanje krme, stelje,
orodja, kašče do 35 m2;

4. enojni ali dvojni kozolec;
5. stolpni oziroma koritasti silos za shranjevanje krme,

žit, do skupne prostornine 200 m3, dopustna višina korita
nad terenom je 1,5 m;

6. tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč.
e) Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in

ureditev zunanjega prostora v naseljih:
1. pokrita stojala za kolesa na javnih površinah;
2. klopi, počivališča, igrala, javna razsvetljava, korita za

rože;
3. otroška igrišča pred šolami, vrtci in večstanovanjski-

mi objekti;
4. postavitev umetniških del;
5. pokrito zbirno mesto komunalnih odpadkov za več

uporabnikov;
6. ureditev parkirišč ob objektih, na podlagi enotne

urbanistične, prometne in komunalne rešitve;
7. klančine (rampe);
8. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za

ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
9. pomožne zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča.
f) Pomožni objekti, ki jih je možno graditi na celotnem

območju Občine Ravne na Koroškem:
1. nadstrešnice na avtobusnih postajališčih, javne tele-

fonske govorilnice;
2. spominska obeležja in zunanje plastike, ki ne zahte-

vajo dodatne zunanje ureditve;

3. cestne naprave za umirjanje prometa;
4. rekonstrukcije in alsfaltiranje lokalnih in nekategori-

ziranih cest;
5. gradnja priključnih infrastrukturnih vodov (vodovod,

kanalizacija, plinovod, vročevod, elektrika, telekomunikaci-
je) od obstoječega omrežja do objekta, ki se priključujejo;

6. ureditev dostopne ceste do objekta;
7. ograje za zaščito pridelkov oziroma pašnikov do

višine 1,50 m;
8. enojni kozolec;
9. lovska preža;
10. trim steze, klopi, počivališča, ob poljskih in goz-

dnih poteh;
11. lesene lope za shranjevanje orodja na površini,

predvideni za vrtičkarje, površine do 6 m2;
12. objekti za raziskovalne namene, velikosti do

15 m2;
13. zajetja pitne vode za največ tri uporabnike – rezer-

voar do 6 m3;
14. sakralni objekti do skupne tlorisne površine 6 m2.
K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov,

opredeljenih v 5. členu tega odloka, je potrebno pridobiti
pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna
občinska služba.

6. člen
Postavitev oziroma izgradnja začasnih objektov.
Za začasne objekte se štejejo:
1. šotori, površine do 200 m2;
2. ureditev sezonskih in gostinskih vrtov površine do

50 m2 in obstoječih lokalih, ki imajo pridobljeno gradbeno
dovoljenje;

3. objekti, namenjeni začasni in turistični prodaji do
največ površine 15 m2;

4. postavitev začasne platnene strehe nad gostinsko
teraso ali prehodom do površine 50 m2;

5. začasni objekti za prireditve;
6. začasni objekti za športne dejavnosti, ureditve pokri-

tih razstavnih prostorov;
7. postavitve prodajnih avtomatov za vnaprej pripravlje-

ne izdelke, naprav za točenje pijač ipd.;
8. postavitev prenosnih sanitarnih blokov;
9. postavitev markiz;
10. postavitev prenosnih smučarskih vlečnic za lastne

potrebe.
Postavitev začasnih objektov je možna tudi na javnih

površinah (trgi, ploščadi, pločniki) tako, da so zagotovljeni
prosti prehodi širine najmanj 1,25 m.

K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov,
opredeljenih v 6. členu tega odloka, je potrebno pridobiti
pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna
občinska služba.

III. DOVOLJENI POSEGI V OBSTOJEČE STAVBE

7. člen
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni po-

trebno lokacijsko dovoljenje, se štejejo vsa dela, s katerimi
bistveno ne spreminjamo zunanjega videza objektov:

1. zasteklitev balkonov, teras, menjava stavbnega po-
hištva; za večstanovanjske in poslovne objekte mora biti
izdelan enoten projekt za celotno zgradbo;

2. zamenjava strešne kritine;
3. namestitev strešnih oken v ravnini strehe;
4. ureditev strešnih oken izven ravnine strehe;
5. zamenjava barve oziroma obdelave fasade; za več-
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stanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten
projekt za celotno zgradbo.

K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov,
opredeljenih v 7. členu tega odloka, je potrebno pridobiti
pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna
občinska služba. Pri zahtevnejših rešitvah pa je potrebno
predložiti še prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščeni
projektant ustrezne stroke.

Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje, velja:

1. se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit ob-
jekta in njegov izgled;

2. z adaptacijo objekta se ne posega v konstrukcijske
elemente;

3. adaptacija objekta ne zahteva novih komunalnih pri-
ključkov ali ojačanje obstoječih;

4. z adaptacijo objekta se ne spreminja osnovna funk-
cija in zmogljivost objekta.

IV. POGOJI IN OMEJITVE

8. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter pri drugih

posegih v prostor v skladu s tem odlokom je potrebno upoš-
tevati naslednje pogoje:

1. upoštevana mora biti namenska raba zemljišča, ki je
določena v prostorskem planu;

2. postavitev pomožnih objektov ne sme biti v naspro-
tju s PIA;

3. postavitev pomožnih objektov mora biti v skladu z
zahtevami zakona o varstvu okolja, sanitarnimi, požarno-
varstvenimi, vodnogospodarskimi zakoni ter zahtevami v zvezi
z varovanjem naravne in kulturne dediščine;

4. če s PIA ni določeno drugače, največja skupna
površina pomožnih objektov ne sme presegati 30% površine
stavbišča oziroma bruto tlorisne površine osnovnega objek-
ta;

5. zaradi predvidenega posega ne smejo biti prizadete
pravice in zakonski interesi drugih oseb in javni interesi;

6. pri rušitvenih delih se mora z odstranitvijo objektov
zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje;

7. pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih
materialov ter kvalitetno oblikovani. Tipologija arhitekture
mora biti prilagojena obstoječemu prostoru in določilom
PIA.

9. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter pri drugih

posegih v prostor v skladu s tem odlokom je potrebno upoš-
tevati naslednje omejitve:

1. predvideni poseg ne sme poslabšati pogojev rabe
zemljišč, sosednjih objektov in naprav;

2. predvideni poseg ne sme zahtevati novih trajnih
komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objek-
te in naprave;

3. narava pomožnega objekta ne sme narekovati pose-
bne statične presoje, ali drugega gradbeno-tehničnega do-
voljenja;

4. že postavljene pomožne objekte ni mogoče z novo
priglasitvijo dograjevati, možna je le dogradnja, če ta v celoti
ne presega maksimalne površine, določene v tem odloku za
posamezne objekte;

5. odmiki posameznih pomožnih objektov od posestne
meje so določeni v veljavnih občinskih PIA/PIN.

10. člen
Priloge in časovne omejitve:
Priglasitev nameravanih del mora vsebovati poleg vse-

bine, naštete v 62. členu zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, še:

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem;
– kopijo katastrskega načrta;
– tehnični opis predvidenih del;
– arhitekturno – tehnični izris v merilu 1:100 ali 1:50 in

situacijo predvidenega posega z definiranimi odmiki od par-
celnih mej;

– soglasje o primernosti predvidenega prostorskega
posega, ki ga izda Občina Ravne na Koroškem.

Za začasne objekte je potrebno definirati datum, ki ne
sme biti daljši od šestih mesecev.

Za začasne postavitve objektov in naprav na javnih
površinah vsebuje še soglasje Občine Ravne na Koroškem.

Začasne objekte mora investitor po preteku časa, za
katerega je izdano dovoljenje, odstraniti na lastne stroške in
zemljišče povrniti v prvotno stanje.

V. NADZOR IN SANKCIJE

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

VI. KONČNA DOLOČILA

12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati na

območju Občine Ravne na Koroškem odlok o določitvi po-
možnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Ravne na
Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/93, 9/94 in
33/96).

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-9/00-62
Ravne na Koroškem, dne 15. februarja 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

ROGAŠKA SLATINA

978. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 2000

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 31/99)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 23. redni seji
dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Rogaška Slatina za leto 2000
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1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2000 izkazuje:
– prihodke v višini 873,042.111 SIT
– odhodke v višini 818,541.356 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 54,500.755 SIT

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine

Rogaška Slatina za leto 2000 izkazuje:
– prihodke v višini 4,829.131,46 SIT
– odhodke v višini 3,824.919,14 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 1,004.212,32 SIT

3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto

2000 izkazuje:
– dolg občine do ekološkega sklada 15,191.800 SIT
– odplačilo glavnice v letu 1999 2,337.200 SIT
– ostane dolg za izplačilo 12,854.600 SIT

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000 v višini
54,500.755 SIT se prenese v sklad Občine Rogaška Slati-
na za posebne namene, sredstva bodo v letu 2001 realizira-
na po predvidenem proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2000.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 2000 v višini 1,004.212,32 SIT se prenese v rezervni
sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2001 in se lahko
uporabi za namene določene v 49.členu zakona o javnih
financah.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-02-1/01
Rogaška Slatina, dne 5. februarja 2001.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

ROGAŠOVCI

979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci (Urad-
ni list RS, št. 66/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Rogašovci na 18. redni seji dne 22. 12. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta

ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 65/99) se v prvem odstavku 6. člena spremenita
četrta in peta alinea, tako da glasita:

“– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta 14%

– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je 9%”

2. člen
11. člen pravilnika se spremeni tako, da glasi:
“Del plače za opravljanje funkcije člana sveta krajevne

skupnosti in člana sveta vaške skupnosti znaša za posamez-
no funkcijo največ 12% plače župana. V okviru tega zneska
se članu sveta krajevne skupnosti oziroma članu sveta vaške
skupnosti določi del plače za posamezni mesec glede na
delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje sveta krajevne skupnosti 25%
– udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti 15%
– mesečna nagrada predsedniku sveta

krajevne skupnosti do 50%
– vodenje seje sveta vaške skupnosti 15%
– udeležba na seji sveta vaške skupnosti 10%
– mesečna nagrada predsedniku sveta

vaške skupnosti do 30%.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o

opravljenem delu članov sveta krajevne oziroma vaške sku-
pnosti, ki jo vodi tajnik krajevne skupnosti.

Tajnik krajevne skupnosti ima pravico do nagrade v
višini največ 50% najvišjega možnega zneska dela plače
člana sveta krajevne skupnosti.

3. člen
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Enaka sejnina pripada tudi za udeležbo občinskih fun-

kcionarjev na sejah delovnega telesa občinskega sveta, pri-
sotnost katerih je potrebna zaradi proučevanja določenih
vprašanj oziroma zadev.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 015 03-2/01-1
Rogašovci, dne 22. decembra 2000.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
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SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

980. Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) ter 20.
člena odloka o uporabi grba in zastave ter o občinskem
prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni
list RS, št. 6/00) je Občinski svet občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah na seji dne 21. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Sveti Andraž v

Slovenskih goricah ter ureja postopek za njihovo podelje-
vanje.

2. člen
Priznanja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah so:
1. naziv častni občan Občine Sveti Andraž v Sloven-

skih goricah,
2. grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
3. plaketa Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

3. člen
Naziv častni občan Občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah se podeljuje posameznikom za posebno pomembna
dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k
razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah ali na mednarodnem področju.

4. člen
Ob podelitvi naziva častni občan se izdela umetniško

izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje
podeljeno.

III. GRB OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH
GORICAH

5. člen
Grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se po-

deljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim,
društvom in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko
delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za
ugled in razvoj Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en grb Obči-
ne Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

IV. PLAKETA OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH
GORICAH

6. člen
Plaketa Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se

podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim,

društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke
v krajšem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. V
koledarskem letu se lahko podelijo največ tri plakete.

7. člen
Priznanji iz 5. in 6. člena sta umetniško oblikovani s

podobo grba v sredini.
Priznanje se podeli z listino. Listino podpiše župan.

8. člen
Podelitev nagrade inovator
Priznanje “Inovator“ se lahko podeli posamezniku ali

skupini posameznikov za dosežke na področju inventivne
dejavnosti.

9. člen
Ob podelitvi priznanja “Inovator“ izda župan listino, iz

katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo priznanje “Ino-
vator“ podeljeno.

10. člen
Sprejetje pokroviteljstva

Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet, kolikor
posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokrovitelj-
stva.

Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve
ob visokih jubilejih, podjetij, skupnosti, organizacij in društev
ter ob pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo
občine.

11. člen
Postopek za podeljevanje priznanj

Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih
slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datu-
mih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.

Priznanja se podelijo praviloma na podlagi razpisa, iz-
vedenega na krajevno običajen način.

12. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno

požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje
podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče.

Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezni-
ku, družbam, zavodom, skupnostim, društvoma in drugim
pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali
prazniku.

13. člen
Razpis za podelitev priznanj objavi komisija enkrat let-

no v javnem glasilu, najkasneje pa 90 dni pred občinskim
praznikom. Razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od
90 dni.

Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– organ, ki podeljuje priznanje,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– kriterije za podelitev priznanj,
– rok za predložitev predlogov.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali

pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v
pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kan-
didatu.
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14. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 3., 5., 6. in 8. člena

poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija lahko v postopku:
– od predlagatelja zahteva, da v osmih dneh dopolni

predlog, če je predlog nepopoln oziroma zaprosi za dodat-
no mnenje ustrezne institucije,

– predlog zavrne.
Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, ko-

misija predloge točkuje po naslednjem kriteriju:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine:
– povprečen 5 točk
– nadpovprečen 10 točk
– izjemen 15 točk
b) prispevek promovira občino:
– v regiji 5 točk
– v državi 10 točk
– v tujini 15 točk
c) prispevek ima pomen
– za ožji del občine 5 točk
– za lokalno skupnost 10 točk
– za državo 15 točk
Če komisija uporabi točkovanje, predlaga kandidata, ki

je dobil najvišje število točk.
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s

sklepom.
Sklep mora biti obrazložen.

15. člen
Priznanja praviloma izroča župan.

16. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu obči-

ne. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah vodi občinska uprava.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Do sedaj podeljena priznanja na območju Občine Sveti

Andraž v Slovenskih goricah do 31. 12. 1999 ustrezajo
priznanjem Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

podeljevanju priznanj Občine Destrnik – Trnovska vas.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-08/002-99
Vitomarci, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

981. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 7. in 112. člena statuta
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št.
18/99) in na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah (Uradni list RS, št. 83/99 ter na podlagi drugih veljavnih
predpisov izdanih na njihovi podlagi je Občinski svet občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah na seji dne 21. 2. 2001
sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Sveti

Andraž v Slovenskih goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinj-
stvih, industrijskih in pri drugih uporabnikih, odvajanje pada-
vinske vode iz naselij, katera so priključena na javno kanali-
zacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgovornosti
upravljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali

javno kanalizacijo mešanega tipa,
4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme jav-

ne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih vo-

da in njihovih mešanic,
6. čiščenje padavinskih odpadnih vod.

3. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine za
dobo treh let izvaja Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadalje-
vanju besedila: upravljavec) na podlagi sklepa občinskega
sveta.

4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična

in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizaci-
jo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v šest-
em členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami
v zgradbah in na zemljiščih.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
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čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljavca.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCA

1. Objekti in naprave uporabnika

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpa-

dnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične ja-
me), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred

izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem pri-

ključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-

žuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se lahko

izvede le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka
od objekta ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem
omrežju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen
upravljavcu zaradi nadzora. Izgradnjo kanalizacijskega pri-
ključka financira uporabnik in je njegova last.

8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zem-

ljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem pri-
ključku.

2. Objekti in naprave upravljavca

9. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših nase-
ljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in man-
jših naseljih);

b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v uredi-
tvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (in-
dustrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);

c) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda regijskega ali med regijskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih

voda na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na

magistralnem omrežju (centralne čistilne naprave).

10. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključ-
kov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma

odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih
vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacij-
skem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovil-
cih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s so-
glasjem upravljavca vodotoka. Način odvajanja meteornih
vod določita upravljavca v soglasjih.

12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na

javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, če to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba
javne kanalizacije.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljavcu omogočiti nadzor nad kanal-
skim priključkom.

14. člen
Upravljavec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega

gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– na priglasitve manjših gradbenih del, v primerih ko se

na priglasitev izvajajo objekti odvajanja in čiščenja odpadnih
vod.

Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih novozgra-
jenih objektov in naprav javne kanalizacije.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali

1: 500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in karakteristike onesnaževanja;
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b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali
enotnega gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru prido-
bivanja gradbenega dovoljenja),

– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja
enotnega gradbenega dovoljenja)

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali 1:
500,

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-
jektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunal-
nih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odlo-
čitev, ki nadomesti soglasje,

– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in

nevarnih snoveh v proizvodnji;
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in sogla-

sje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje če je bilo izdano,
oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek
z navedbo leta izgradnje objekta),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali

1: 500,
– načrt strojne (vodovodne napeljave),
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov

parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,

– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka;

d) soglasje na priglasitve manjših gradbenih del, objek-
tov odvajanja in čiščenja odpadnih vod,

– minimalno tehnično dokumentacijo z mapno kopijo,
situacijo z vrisano traso objekta v merilu 1: 1000 ali 1: 500,
geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,

– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odloči-
tev, ki nadomesti soglasje.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za

vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.

17. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev na javno kana-

lizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Uporabnik
mora pred izvedbo priključka lastniku-občini poravnati po-
vračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali pri ustreznem
organu le-te pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila povračila.
Uporabnik poravna enkraten znesek povračila ne glede na
to ali se priključuje samo na javno fekalno kanalizacijo, javno
meteorno kanalizacijo, na obojno hkrati, ali v izjemnih prime-
rih na mešan sistem javne kanalizacije.

Če priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obve-
stiti uporabnika.

18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in pri-

ključkov nadzira upravljavec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede pod

nadzorom upravljavca le izvajalec, ki je za to usposobljen
in ima pisno pooblastilo upravljavca za izvajanje tovrstnih

del. Pisno pooblastilo se izda za dobo enega leta in ni
prenosljivo.

Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika javne kana-
lizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priklju-
čitvi.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi zbriše upora-
bnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čišče-

nja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in na-
prave v upravljanje in gospodarjenje upravljavcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:

– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo mo-
rajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, eviden-
co priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska-razmerja,
itd.,

– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o
obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti),

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljavcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,

– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: dokumentacije, evidence, knjigo-
vodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu, po-
datki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev,

– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca.

V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA

20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se

ugotovi:
– na podlagi odčitkov vgrajenega vodomera na kanali-

zacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanaliza-
cije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,

– na podlagi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpa-
lišču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.

Količino odpadnih voda ugotavlja upravljavec kanaliza-
cijskega omrežja.

21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov

ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljavcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpa-
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dnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode, če se
priključijo na kanalizacijsko omrežje.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-
riščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

22. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na podlagi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na podlagi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podlagi
meritev.

23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z

uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96), oziroma v
skladu z uredbami za posamezne vrste virov onesnaženja,
čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi in smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-
dne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaže-

nja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogo-
če izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.

Uporabnik mora upravljavcu v potrditev predložiti pro-
jekt za izvedbo merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-
ga mesta, pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljavcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.

25. člen
Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode po dogovoru.

26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene

v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpa-
dnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljavec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogosto-
sti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.

Uporabnik lahko izvaja meritve sam, le če je poobla-
ščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Upravljavec lahko zmanjša pogostnost in obseg meri-
tev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna.

27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpa-

dnih vod je uporabnik dolžan upravljavca sproti pisno obve-
ščati. V ta namen mu redno dostavljajo poročila o meritvah
kvalitete in količine odpadnih vod.

28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh

spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevar-
nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki

zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upora-
bnik predložiti upravljavcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.

30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hle-

vov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko, ki se ne sme odvajati v javno
kanalizacijo. Gnojišča morajo biti zgrajena tako, da gnojevka
ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v
podtalnico.

VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
plak (greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje
padavinskih voda.

Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praz-
njenje.

Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.

32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-

vanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se oprav-
lja po potrebi in sicer tisti, ki ima za to ustrezno opremo.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA

33. člen
Upravljavec lahko po opozorilu na stroške uporabnika

prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in pa-
davinske odpadne vode v naslednjih primerih:
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1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

2. če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, stru-
penih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in dru-
gih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave,

3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega
odloka,

5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenaž-

ne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljavec v soglasju to dopusti.

Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objek-
tih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.

34. člen
Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje

odpadne in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na jav-
nih objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odplak,
vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti
uporabnike, preko sredstev javnega obveščanja ali nepo-
sredno.

V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljavec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obve-
stiti uporabnike.

35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v prime-

ru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi, ki se
pojavljajo s pogostostjo manjšo kot enkrat letno, udorov ter
izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni utemelje-
no zahtevati (od upravljavca) odškodnino za škodo, ki bi
eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika. Upo-
rabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v dru-
gih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-ta
nastala po krivdi upravljavca.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavca.

37. člen
1. Obveznosti upravljavca
Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,

tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obvez-
nosti:

– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,

– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predči-
ščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh,

– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključi-
tev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,

– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,

– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,

– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omre-
žje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,

– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,

– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,

– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale napra-
ve pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,

– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,

– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov od-
vajanja in čiščenja odplak,

– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje,

2. Obveznosti uporabnikov:
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omre-

žje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistil-
ne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,

– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,

– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisa-
nih mejnih vrednosti,

– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljavcu,

– omogočijo upravljavcu vzorčenje tehnoloških ali me-
šanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obra-
tovalnega časa,

– da pri upravljavcu pravočasno vlagajo vloge in ustrez-
no dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,

– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgra-
dijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljavca,

– da upravljavcu omogočijo pregled interne kanalizaci-
je in čistilnih naprav,

– da pravočasno opozorijo upravljavca na ugotovljene
pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,

– dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne vode,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljavca o
spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uved-
bi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dose-
ganje zahtevanih učinkov čiščenja,

– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kana-
lizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,

– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih povr-
šinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanaliza-
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cijski mreži, je dolžan upravljavec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno (ali pa to naročiti pri upravljavcu kanal-
skega omrežja),

– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizaci-
jo brez soglasja upravljavca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.

38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na

cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljavca.

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.

Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd…) mo-
rajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagoto-
viti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoško-
dovane.

IX. OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE IN ČIŠČENJA
ODPLAK

39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.

40. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo od-
padne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.

41. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanal-

skega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.

Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.

42. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju

povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.

Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v
20. členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih
voda posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za

čiščenje 1 m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugoto-
vitev cene je:

c = Q x F x c1

c – cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabni-
ka ČN (SIT/mes)

Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja m3 komunalne odpadne vode, ki

ima 5 ml usedljivih snovi na liter; biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O2/l in kemijsko potrebo po
kisiku z dikromatno metodo (KPKd) 500 mg/l. Ta cena se
določa v skladu z veljavnimi predpisi.

Faktor onesnaženosti vode (F) ima naslednje vrednosti
faktorja f

F = 1 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov

F = 1,25 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov

Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na podlagi rezultatov
opravljenih analiz v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljavec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.

Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.

43. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške či-

ščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa uprav-
ljavca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je nare-
jen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v prime-
rih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.

V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v dolo-
čenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določe-
nega v postopku za izterjavo, se lahko omeji dobava vode.

V objektu z več uporabniki, se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljavcu) ob-
jekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.

Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim spora-
zumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljavca kana-
lizacijskega sistema.

44. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje za prekršek upravljavec:
– če ravna v nasprotju s 14. členom
– če ravna v nasprotju s 17. členom
– če ravna v nasprotju z 18. členom
– če ravna v nasprotju z 19. členom
– če ravna v nasprotju s 33. členom
– če ravna v nasprotju s 34. členom
– če ravna v nasprotju s 37. členom
– če ravna v nasprotju s 43. členom
Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje posameznik ali odgovorna oseba upravljavca, če
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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X. KAZENSKA DOLOČBA

45. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju s 6. členom
– če ravna v nasprotju z 11. členom
– če ravna v nasprotju z 12. členom
– če ravna v nasprotju s 13. členom
– če ravna v nasprotju z 18. členom
– če ravna v nasprotju z 19. členom
– če ravna v nasprotju z 21. členom
– če ravna v nasprotju s 23. členom
– če ravna v nasprotju s 24. členom
– če ravna v nasprotju s 27. členom
– če ravna v nasprotju z 28. členom
– če ravna v nasprotju z 29. členom
– če ravna v nasprotju s 30. členom
– če ravna v nasprotju z 31. členom
– če ravna v nasprotju z 32. členom
– če ravna v nasprotju s 37. členom
– če ravna v nasprotju z 38. členom
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba

za prekršek če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
se po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v skladu z
12. členom ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

46. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske

službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnolo-
ških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljavca, ki se dostavijo v vednost občini.

47. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopusti-

tev) uporabnikov ali upravljavcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.

Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

48. člen
Upravljavec uskladi doslej veljavne pravilnike z določ-

bami tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.

49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 324-03/2001 – 58
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 21. februarja

2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

982. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 29. in 65.a člena ter v zvezi z 21. in 50.a
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 70/00, 97. in 100.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95 – odl. US, 1/96 in 84/99 – odl. US), 9. člena
zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80,
38/88, 8/90, Uradni list RS, št. 19/91-I, 4/92, 58/93,
87/97) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
5/90, 10/91, 13/93, 66/93) in 16. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na 18. seji dne 15. 2. 2001
sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje

pri Jelšah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost, naloge in

pristojnosti komunalnega inšpekcijskega nadzorstva nad iz-
vajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
Občina Šmarje pri Jelšah ureja zadeve s svoje pristojnosti
ter opravljanje komunalnega nadzorstva v zvezi z izvajanjem
občinskih predpisov, ki se nanašajo na zunanji videz naselij
v občini ter nadziranje mirujočega prometa.

2. člen
Pri izvajanju komunalnega inšpekcijskega nadzora se

uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99), določila zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94), ki se nanašajo na izvajanje inšpekcijske-
ga nadzorstva.

Komunalni nadzor obsega inšpekcijski nadzor nad iz-
vajanjem določil odlokov, pravilnikov in drugih predpisov,
sprejetih v Občini Šmarje pri Jelšah, ki urejajo naslednja
področja:

1. obveznih gospodarskih javnih služb, ki so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
– odvajanje in čiščenje padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
2. neobveznih oziroma izbirnih gospodarskih javnih

služb, kot so:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih

naprav,
– obvezno odlaganje odpadnega gradbenega, odko-

pnega in drugega materiala,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje pro-

storov za grobove v najem/pokopališki red,
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– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in prostorov ter

površin, ki se uporabljajo za trženje/tržni red,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih kana-

lizacijskih in ostalih objektov in naprav,
– plakatiranje;
3. področje cestne infrastrukture v upravljanju občine;
4. druga področja, ki so urejena z občinskimi odloki in

drugi predpisi, katerih izvajanje je v pristojnosti občine, kot so:
– javni red in mir,
– varstvo okolja,
– varovanje zraka,
– urejenost naselij,
– ravnanje s plodno zemljo,
– uporaba zastave in grba,
– promet v naseljih in parkiranje,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– potoki in jarki,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– oglaševanje, neprometni znaki, reklamni napisi in pla-

katiranje,
– zimska služba,
– komunalna taksa,
– turistična taksa,
– druga področja.

3. člen
Komunalni inšpekcijski nadzor izvajajo pooblaščene

osebe: občinski inšpektor in komunalni redar, v obsegu in s
pooblastili, kot je določeno s tem odlokom, z ostalimi odloki
in drugimi splošnimi predpisi Občine Šmarje pri Jelšah ter z
drugimi akti s področij iz 2. člena tega odloka.

II. ORGANIZACIJA

4. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost Ob-

činske uprave občine Šmarje pri Jelšah. Z aktom o notranji
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Občine Šmarje
pri Jelšah, se določi delovno mesto in posebne pogoje, ki
jih mora izpolnjevati delavec za izvajanje inšpekcije in komu-
nalnega nadzora po zakonu o upravi.

Komunalni inšpektor mora izpolnjevati pogoje, predpi-
sane z zakonom o upravi in ima enaka pooblastila, dolžnosti
in obveznosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

5. člen
Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvaja-

jo tudi drugi delavci Občinske uprave občine Šmarje pri
Jelšah, javnih podjetij in druge osebe v izvajanju javnih poo-
blastil, kolikor jih za to pooblasti župan.

Župan lahko pooblasti specializirano strokovno organi-
zacijo za pridobitev posebnih strokovnih mnenj v primeru,
kadar komunalni nadzor presega znanje in usposobljenost
občinske uprave ali obstajajo za to drugi tehtni razlogi.

6. člen
Osebe, ki izvajajo inšpekcijo in komunalni nadzor, mo-

rajo imeti službeno izkaznico ali potrdilo, ki jih pooblašča za
izvajanje nadzora, redarji pa poleg službene izkaznice nosijo
službena oblačila in drugačne vidne oznake.

Obrazec službene izkaznice oziroma potrdila, oblačilo
in opremo za osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, predpiše
župan s pravilnikom.

III. PRISTOJNOSTI

7. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ima pri izvajanju

nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisov,
– preventivno zabeležiti kršitelja,
– ugotavljati istovetnost kršiteljev in prič,
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– mandatno kaznovati in predlagati izvršbo za izterjavo

izrečenih mandatnih kazni pri pristojnem organu,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– dajati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti

in pomanjkljivosti,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku s področja

kršenja občinskih predpisov,
– prijaviti kazniva dejanja, ki jih zazna pri opravljanju

svojega dela,
– posredovati ustrezne podatke o kršiteljih pristojnim

organom, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za
katere sam ni pristojen,

– fotografirati, snemati in urejati dokazno dokumenta-
cijsko gradivo,

– opravljati druga dejanja in strokovne naloge v okvirjih
svojih pristojnosti.

8. člen
Pravne osebe, osebe civilnega prava ter fizične osebe

so dolžni komunalnemu inšpektorju oziroma drugi poobla-
ščeni osebi:

– omogočiti nemoteno izvrševanje komunalnega nad-
zora,

– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi
z opravljanjem nadzora in omogočiti vstop v objekte, prosto-
re oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.

9. člen
V primeru, da kršitelj ne izvrši naloženega ukrepa ali ga

ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko za komu-
nalni nadzor pristojni organ odloči, da to opravi druga oseba
ali organizacija na stroške zavezanca.

10. člen
Pooblaščena oseba, ki izvaja komunalni nadzor lahko

zahteva pri svojem delu pomoč organov za notranje zadeve
in drugih institucij, kadar je to potrebno zaradi opravljanja
njegovega dela, oziroma zaradi lastne varnosti ali vzpostavi-
tve reda.

V skladu s 47. členom zakona o notranjih zadevah
nudi policija izvajalcu komunalnega nadzora pomoč, če jo
zahteva.

11. člen
Zavezanci imajo v postopkih pravico do pritožbe. Prito-

žbeni postopek določa zakon o upravnem postopku in statut
Občine Šmarje pri jelšah.

Osebe, ki opravljajo komunalni nadzor morajo obrav-
navati tudi druge pritožbe, prijave in vloge v zadevah iz svoje
pristojnosti in vlagatelja obvestiti o svojih ukrepih.
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12. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor lahko zahteva od

organov, ki vodijo evidence, podatke kot so: osebni podat-
ki o vozilih in lastnikih vozil, podatki o lastnikih zemljišč,
zgradb in podobne podatke, ki so potrebni za nemoteno
opravljanje pooblastil, ki mu jih določajo zakon, odloki in
drugi občinski akti.

Tako pridobljeni podatki se lahko uporabljajo le za
izvrševanje tistih nalog za katere je odgovorna oseba poo-
blaščena na podlagi zakona, odlokov in drugih aktov Občine
Šmarje pri Jelšah. Posredovati pa jih sme samo tistim ose-
bam in organom, ki vodijo postopke oziroma pripravljajo
ustrezne predloge za uvedbo postopkov v zvezi z ugotovlje-
nimi kršitvami.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor se na zahtevo uradne osebe noče izkazati z

dokumentom ali noče dati potrebnih podatkov in obvestil ter
odklanja posredovanje drugih pojasnil in potrebnih dokazil
za razjasnitev kršitev osebi, ki izvaja komunalni nadzor po
uradni dolžnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik:

– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki
izvaja komunalni nadzor.

Za kršitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se
z denarno kaznijo do 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, z
denarno kaznijo 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.

Oseba, ki izvaja komunalni nadzor vloži predlog sodni-
ku za prekrške zoper osebe, ki:

– se žaljivo in nedostojno vedejo do oseb, ki izvajajo
komunalni nadzor ali oseb v postopku,

– preprečijo pooblaščeni osebi izvrševanje uradne na-
loge in jo pri tem ovirajo.

Za kršitev iz prejšnjega odstavka je zagrožena denarna
kazen 60.000 SIT.

V. IZTERJAVA DENARNIH KAZNI

14. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo

denarna kazen v določenem znesku izda oseba, ki izvaja
komunalni nadzor, plačilni nalog takoj na kraju prekrška
samem tistim, ki jih zaloti pri prekršku.

Plačilni nalog se izda tudi tistim kršiteljem, ki se jih
odkrije pri prekršku z ustreznimi tehničnimi sredstvi in na-
pravami.

Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen
ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za
uvedbo postopka o prekršku.

Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, do-
ločeno po prvem odstavku tega člena, v roku osmih dni na
račun Občine Šmarje pri Jelšah, ali v tem roku vložiti ugovor.

Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti
takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti.
Kolikor okoliščine to dopuščajo, se mu na kraju prekrška
pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter
pravne opredelitve prekrška. Tudi v tem primeru je dopusten
ugovor kakor je navedeno v tretjem odstavku tega člena.

Ugovor se poda ustno ali pošlje pisno priporočeno po
pošti Občini Šmarje pri Jelšah, ta pa pošlje ugovor skupaj s
predlogom uvedbe postopka o prekršku pristojnemu organu
za postopek o prekršku.

Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi
prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno
kazen na kraju prekrška. Če kazni ne plača se šteje da je
podal ugovor, v tem primeru komunalni inšpektor oziroma
občinski komunalni redar zaprosi za pomoč policijsko po-
stajo, da uradna oseba organa za notranje zadeve s predlo-
gom za uvedbo postopka o prekršku privede kršitelja k
organu, pristojnemu za postopek o prekršku.

Za tak prekršek ne sme organ, ki je pristojen za prekr-
ške izreči večje denarne kazni, kot se smejo izterjati na kraju
samem.

V primeru, da storilec prekrška ne plača denarne kazni
v roku osmih dni, niti ne vloži ugovora, pošlje oseba, ki
opravlja komunalni nadzor nalog za izterjavo organu, pristoj-
nemu za izterjavo, v skladu z določili zakona o davčni službi
(Uradni list RS, št. 8/96 in 36/96).

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan poslati pisnega opomina.

Storilec, ki plača denarno kazen v predpisanem roku,
plača le polovico denarne kazni izrečene na kraju prekrška.

VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delov-

nih mest v občinski upravi se določi delovno mesto občin-
skega inšpektorja in občinskega redarja ter drugi posebni
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje komu-
nalnega nadzora in mirujočega prometa v 30 dneh od spre-
jema tega odloka.

16. člen
Akt s katerim se določi obrazec službene izkaznice in

postopek za njeno izdajo in uporabo izda župan v 30 dneh
od sprejema tega odloka.

17. člen
Naloge občinskega inšpektorja in komunalnega redar-

ja lahko opravlja ena oseba.

18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah objavljen
v Uradnem listu RS, št. 15/99 dne 15. 5. 1999.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-02/01
Šmarje pri Jelšah, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

983. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94-
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 10/98,
69/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) in 17., 18. in 222.
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člena zakona o varnosti prometa (Uradni list RS, št. 30/98)
ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
18. seji dne 15. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjeva-

nja, varovanja ter prodaja/uničenje zapuščenih vozil na jav-
nih in drugih površinah v Občini Šmarje pri Jelšah.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
1. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poško-

dovano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi.
Zapuščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih
oznak, ne glede na to v kakšnem stanju se nahaja.

2. Vozila po tem pravilniku so: motorna vozila, priklo-
pna in pol priklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motor-
jem, kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti.

3. Javne površine so:
– ceste, ulice, trgi, pločniki, kolesarske steze, poti,

mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste,
– železniška in avtobusna postajališča, parkirni pro-

stori,
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi,

drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh, ob
spomenikih, turističnih objektih ter varovane zelene povr-
šine,

– otroška in športna igrišča z okolico,
– pokopališča,
– kopališča.
4. Za lastnika zapuščenega vozila se šteje pravna ali

fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila
oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pisne pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu.

Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na
pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o la-
stniku vozila.

3. člen
Odstranjevanje zapuščenih vozil odreja komunalni in-

špektor (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) z
odločbo.

Komunalni inšpektor oziroma pooblaščene osebe upra-
ve občine za komunalni nadzor ukrepajo po določilih tega
odloka, če se zapuščeno vozilo nahaja na javnih površinah iz
3. točke 2. člena tega odloka, na zasebnih zemljiščih oziro-
ma na zemljiščih pravnih in civilno pravnih ter očitno kazi
okolje ali predstavlja nevarnost onesnaženja okolja.

Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči lastni-
ku vozila oziroma lastniku zasebnega zemljišča ali zemljišča
pravnih in civilnopravnih oseb, na katerih se vozilo nahaja.

Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, se odločba izda
izvajalcu odvoza zapuščenih vozil.

II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA

4. člen
Pooblaščena oseba takoj po ugotovitvi lokacije zapu-

ščenega vozila skuša ugotoviti lastnika vozila. Po ugotovitvi

lastnika se na njegov naslov pošlje priporočeno obvestilo, v
katerem se določi 8-dnevni rok za odstranitev vozila. Obve-
stilo z enako vsebino se nalepi na samo vozilo. V obvestilu
mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka vozilo
odpeljano na stroške lastnika vozila. Če lastnik v določenem
roku ne odstrani vozila, pooblaščena oseba odredi odstrani-
tev na njegove stroške na določen ograjen prostor. O od-
stranitvi se obvesti policijska postaja. Odvoz se opravi na
stroške lastnika.

Ne glede na določila 1. točke 2. člena in prvega od-
stavka 4. člena tega odloka se lahko odredi takojšnja od-
stranitev vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi
vodotoka ali na drugih površinah, če bi po presoji poobla-
ščene osebe predstavljalo nevarnost za onesnaženje okolja
ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja.

Če pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, pu-
sti na samem vozilu obvestilo neznanemu lastniku.

5. člen
Če se že na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno

zavrženo ter ne predstavlja vrednosti, oziroma da gre le še
za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo
ne glede na določbe tega odloka odstrani direktno na po-
djetje, ki je registrirano za zbiranje takih odpadkov.

O tem izda pooblaščena oseba odločbo izvajalcu.

6. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v roku iz 4. člena tega

odloka, mu pooblaščena oseba izda odločbo, s katero la-
stniku naloži, da vozilo takoj oziroma najkasneje v 3 dneh po
prejemu ukrepa odstrani s ceste, cestnega sveta ali javne
prometne površine, z ostalih površin pa najkasneje v 7 dneh
po prejemu odločbe.

7. člen
Lastnik, ki je zapuščeno vozilo sam odstranil na podla-

gi ukrepa iz 4. in 6. člena tega odloka, vozila ne sme
ponovno postaviti na javnih površinah, ampak mora vozilo
garažirati v primernem objektu ali ga oddati registriranemu
podjetju in o tem predložiti uradno dokazilo.

Če voznik med potekom uradnega postopka vozilo pro-
da, je dolžan pooblaščeni osebi, ki vodi postopek, predložiti
uradno dokazilo.

8. člen
Pooblaščena oseba v postopku odstranjevanja vozila

izdela zapisnik, kateremu obvezno priloži fotografije vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke; datum opozori-
la lastniku, datum odstranitve vozila, tip vozila oziroma druge
evidenčne oznake, opis stanja vozila, podatke o lastniku
vozila, če je le-ta znan, lokacija najdbe vozila in opis načina
odvoza zapuščenega vozila. Zapisnik podpišeta pooblašče-
na oseba in predstavnik izvajalca.

III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

9. člen
Odvoz, deponiranje, čuvanje in izdajo odstranjenih za-

puščenih vozil ter prodajo in uničenje opuščenih vozil oprav-
lja pooblaščena pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran za to dejavnost ter zagotavlja primeren prostor za
deponiranje, čuvanje in izdajo zapuščenih vozil.

10. člen
Izvajalec je dolžan v svojih poslovnih knjigah za vsako

prevzeto vozilo voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
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– morebitno registrsko številko,
– številko motorja in šasije,
– tip in barvo vozila,
– kraj, datum in uro prevzema vozila,
– zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena

oseba,
– fotografijo vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je znan,
– stroške, nastale v zvezi s prevozom in hrambo, stro-

ške povezane z morebitnim uničenjem vozila,
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če

do njih pride.

11. člen
Izvajalec z dnem oziroma najkasneje v roku 3 dni od

prevzema vozila v hrambo pozove lastnika s priporočeno
pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni od datuma pre-
vzema pošiljke. Istočasno ga opozori, da bo po preteku tega
roka vozilo prešlo v last občine.

Izvajalec izda vozilo na podlagi verodostojne listine, s
katero se izkazuje lastništvo (prometno dovoljenje oziroma
od notarja overjeno kupoprodajno pogodbo).

Pred prevzemom je lastnik dolžan plačati stroške odvo-
za, hrambe in zavarovanja vozila. Za stroške pooblaščena
oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifika-
cija posameznih stroškov.

12. člen
Če lastnik vozila ni bil ugotovljen oziroma ni znano

njegovo bivališče, izvajalec najpozneje v roku 15 dni od
prevzema objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem
pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu
mora biti naveden opis zapuščenega vozila ter kraja kjer se
je vozilo nahajalo pred odvozom v hrambo. V razglasu se
navede tudi enomesečni rok v katerem mora lastnik vozilo
prevzeti. Oglas se objavi na primernem mestu ob vhodu v
prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine in krajevne
skupnosti, na območju katere se je vozilo nahajalo.

13. člen
Kadar lastnik vozila ne prevzame v roku enega meseca

od roka objave na oglasnih deskah, se šteje, da je vozilo
opustil, hkrati pa po preteku tega roka pridobi lastninsko
pravico opuščenega vozila Občina Šmarje pri Jelšah.

14. člen
Stroške povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uniče-

njem in druge stroške se po potrebi izterja od lastnika v
skladu z veljavno zakonodajo.

Kadar lastnika ni mogoče ugotoviti, istočasno pa pro-
dajna vrednost ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške
uničenja proračun Občine Šmarje pri Jelšah.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

15. člen
Po preteku roka, določenega v 9. členu tega odloka se

zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, katero organizira
pooblaščena oseba. Vrednost vozila se določi z uradno
cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stro-
škov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.

Od izkupička od prodaje se pokrijejo stroški prevoza,
hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže v proračun Obči-
ne Šmarje pri Jelšah.

16. člen
Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za

vozila, za katera je iz zunanjega videza očitno, da so name-
njena oglaševanju, pa v ta namen niso bila pridobljena vsa
potrebna mnenja, soglasja, ni bila plačana komunalna tak-
sa, ter lastnik vozila v neposredni bližini nima sedeža, po-
slovne enote ali druge oblike opravljanja dejavnosti, za kate-
ro je registriran.

V. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik - lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na
javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez
predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo
na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez
predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča. Z denar-
no kaznijo 60.000 SIT pa se za isti prekršek kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, podjetnik posameznik ali pravna oseba, lastnik
zapuščenega vozila, ki vozilo uporablja za oglaševanje, pa
za to ni pridobil vseh potrebnih mnenj in soglasij ter v nepo-
sredni bližini nima sedeža registrirane dejavnosti.

VI. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-03/01
Šmarje pri Jelšah, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na redni seji dne 15. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih

skupnostih na območju Občine Šmarje pri
Jelšah

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 1/97).

2. člen
V 5. členu se črta besedilo “ki ima najmanj 500 prebi-

valcev“.
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3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva za izvedbo referenduma se zagotovijo v ob-

činskem proračunu.“.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0602-06/01
Šmarje pri Jelšah, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

985. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2001

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 – odl. US,
61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US) in na podlagi
19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni list RS, št. 11/95, 1/96 in 4/01) in 66. člena
poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 43/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 15. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2001

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001 znaša 0,132 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2001.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2000 (Uradni list RS, št. 109/99).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 0602-07/01
Šmarje pri Jelšah, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

VELIKE LAŠČE

986. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Velike Lašče za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 56/98, 59/99, odl.
US, 61/99 - odl. US, 89/99 – odl. US) in 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) je Občin-
ski svet občine Velike Lašče na 15. redni seji dne 21. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velike

Lašče za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun žiro računa proračuna Ob-

čine Velike Lašče za leto 2000.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000

so naslednji:
v 000 SIT

– skupaj prihodki 405.951
– skupaj odhodki 405.936
Presežek prihodkov 15

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 15.000 SIT se

po zaključnem računu za leto 2000 razporedi za prenos v
naslednje leto.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 402/01
Velike Lašče, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

987. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu-
nalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o pred-
hodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
54/00), uredbe o listi blaga in storitev, za katere se upora-
bljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00),
8. člena odloka o obveznem zbiranju in odstranjevanju od-
padkov na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.
47/95) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na
15. redni seji dne 21. 2. 2001 sprejel
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S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe

ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu-
nalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju občine Ig izvaja SNAGA d.o.o., Povšetova 6,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je
1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:

– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki
829 SIT/m3

– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov 253 SIT/m3.

2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so

določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadk-
ov je priloga sklepu.

Cenik

1. Cene storitev javne službe za komunalne odpadke
iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja
dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodin-
jskim odpadkom, so za velikost tipizirane vrečke ali posode
naslednje:

Za vrečko Ravnanje z Odlaganje Osnovna cena
odpadki odpadkov skupaj

(SIT) (SIT) (SIT)

50 l 42,00 13,00 55,00
za posodo
120 l 99,00 30,50 129,50
240 l 199,00 60,90 259,90
360 l 298,00 91,60 389,60
500 l 415,00 127,30 542,30
550 l 455,00 140,00 595,00
660 l 546,00 152,70 698,70
700 l 578,00 178,00 756,20
770 l 635,00 196,10 831,10
900 l 740,00 229,20 969,20
1000 l 825,00 254,70 1.079,70
1100 l 905,00 280,20 1.185,20

3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso

upoštevale zakonsko predpisane dajatve.

4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,

prenehajo veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št.
28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi
najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pre-
teku enega meseca od prijave cen storitev javne službe
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Št. 414/01
Velike Lašče, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.  l. r.

2. Cene storitev odlaganja ostalih vrst komunalnih odpadkov so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

(kg/m3)

20 01-7, 11, 21, kosovni odpadki (veliki
23 in 24 kosi ločenih frakcij) 229 804
20 02 00 odpadki iz vrtov in parkov

vključno z odpadki iz pokopališč 274 962
20 02 00 zemlja in kamenje 1.800 6.320
20 03 00 drugi komunalni odpadki (ostanki 90 316

kom. odpadkov iz gospodinjstev in kom. odpadkov iz opravljanja dej.,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom)
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Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

(kg/m3)

20 03 01 mešani kom. odpadki (odpadki iz 262 920
gospodinjstev, ki so pomešani z drugimi kom. odpadki)

20 03 03 odpadki iz čiščenja cest 262 920

3. Cene storitev odlaganja posameznih vrst odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

(kg/m3)

19 08 05 blato iz čistilnih naprav 1.100 5.793
19 08 02 odpadki iz peskolovov 1.300 6.846
17 07 01 mešani gradbeni odpadki in

ruševine (vključno z gradbenimi, 1.391 7.325
ki so pomešani s kom. odpadki)

02 00 00, 02 03 odpadki iz industrije, obrti in
00, 02 05 00, 02 storitvenih dejavnosti 262 1.380
06 00, 03 00 00
in podobno
04 00 00, 06 00 odpadki iz proizvodnje, za katere 996 5.245
00, 07 00 00, se mora ugotavljati, da jih je
07 02 00 in podobno možno odlagati na odlagališču

nevarnih odpadkov
10 01 01 ogorki in žlindra iz kurilnih naprav 1.000 5.266

4. Za prevoz odpadkov iz 3. točke tega cenika na
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, ki ga opravlja izva-
jalec javne službe, velja naslednja povprečna cena:

zabojnik prevoz odpadkov
5–7 m3 1.206/m3

10–30 m3 575/m3

5. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gos-
podinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnos-
ti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim
odpadkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:

strošek mesečni = E x N

kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali

posode iz prve točke tega cenika in
N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem

mesecu.

6. Mesečni strošek za odlaganje odpadkov iz industr-
ije, obrti in storitvenih dejavnosti se določi na podlagi nasled-
njega izračuna:

strošek mesečni = E x V x N

kjer so:
E – cena prevzema odpadkov iz industrije, obrti in

storitvenih dejavnosti iz 3. točke tega cenika,
V – prostornina zabojnika,
N – število prevzemov zabojnikov v koledarskem

mesecu.

7. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpad-
kov iz 1. in 2. točke tega cenika je upoštevana osnovna
cena odlaganja komunalnih odpadkov 3.511 SIT za 1 tono
odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah in

posodah pa tudi povprečna specifična teža 90 kg/m3 ter
80% povprečna stopnja polnjenja posod. Pri izračunu cen
za odlaganje odpadkov iz 3. točke tega cenika je upošteva-
na povprečna specifična teža posamezne vrste odpadkov
ter osnovna cena odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1 tono
odloženih odpadkov.

8. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo,
se za obračun storitev javne službe upošteva 30 % cene iz
1. točke te priloge, ki velja za prevzemanje komunalnih
odpadkov v posodi s prostornino 120 l.

9. Če v primeru spremembe velikosti posode za
prevzem komunalnih odpadkov iz 1. točke te priloge izvaja-
lec javne službe zaradi pomanjkanja posod ne zamenja
posode, se do zamenjave posode obračunava storitev javne
službe na podlagi spremenjene prostornine posode.

10. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne
službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah
s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih od-
padkov se uporabljajo podatki o tlorisnih površinah stano-
vanj. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen uprav-
itelj ali plačniki računov storitev javne službe posredujejo
pisne podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali
začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se upo-
rabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po
posameznih stanovanjih število prebivalcev s stalnim ali za-
časnim prebivališčem v posameznem stanovanju.

11. Povzročiteljem odpadkov, ki imajo z izvajalcem sk-
lenjeno pogodbo za odlaganje odpadkov in ne gre za od-
padke iz 3. točke tega cenika, se storitev odlaganja odpadk-
ov obračuna na podlagi mase pripeljanih odpadkov na odla-
gališče in osnovne cene odlaganja odpadkov 5.226 SIT za
1 tono odloženih odpadkov.
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ZAVRČ

988. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 27/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in
15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99)
je Občinski svet občine Zavrč na 24. redni seji dne 16. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in izvrševanje proraču-

na Občine Zavrč za leto 2001 (v nadaljevanju: proračun).

2. člen
S proračunom Občine Zavrč za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: proračun občine) se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter
občinskimi predpisi opravlja Občina Zavrč.

3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna občine za

leto 2001 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja
ter v posebnem delu proračuna.

Proračun Občine Zavrč za leto 2001 znaša:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 214,849.000 SIT
II. Skupaj odhodki 215,849.000 SIT
III. Proračunski primanjkljaj  1,000.000 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačila dolga –

IX. Neto zadolževanje –
X. Povečanje oziroma zmanjšanje

sredstev na računih  – 1,000.000 SIT

Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev
iz leta 2000.

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev so zajeti v bilanci prihodkov in od-
hodkov.

4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz.
drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah odlo-
ča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračun-

ske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za na-
mene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev proračun-
ske rezervacije odloča župan.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-

skemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu
juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta določeno drugače.

8. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine so dolžni upo-

rabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.

9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

11. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna občine razporejeni za posamez-
ne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki proračuna občine niso doseženi v predvideni višini.

12. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna na posa-

meznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in od-
hodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi
oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proraču-
na iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunskih rezerv, ki so name-

njene za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč

– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela

občinskega proračuna
– odloča o prerazporeditvi sredstev med posameznimi

postavkami znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov.
O prerazporeditvi sredstev proračuna mora župan vsa-

kih šest mesecev poročati občinskemu svetu.
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14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem list RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 403-02-3/2001
Zavrč, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŽIRI

989. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri
na 13. redni seji dne 22. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Žiri za leto 2001 se zagotavljajo

sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zako-
ni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Žiri.

2. člen
Proračun sestavljajo spološni del in posebni del – načrt

razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bi-
lanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je
opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih. Pri-
hodki in odhodki režijskega obrata se skladno z zakonom
vključijo v proračun.

3. člen
Proračun Občine Žiri za leto 2001 obsega:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 527,143.000
II. Skupaj odhodki 516,443.000
III. Proračunski presežek (I.–II.) 10,700.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapit. deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni presežek (I.+IV.)–(II.+V.) 10,700.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga 10,700.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –10,700.000
XI. Povečanje/zmanjšanje sredstev

na računih (I.+IV.+VIII.+II.–V.–IX.) –

4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obvezno-

sti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se krat-
koročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih pre-
jemkov.

5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta in proračuna.

6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
čja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo pravilo-
ma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-
blaščena oseba.

8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev

spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%,

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti

občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.

9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo

pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so
najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni
porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.

10. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dol-

žni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in
naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naro-
čilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni upora-
bniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upošte-
vati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki
ga izda župan.

11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

pristojnim organom občinske uprave predložiti program del
in finančni načrt za leto 2001, ki je usklajen s proračunom v
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posre-
dovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev
po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji
ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
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12. člen
Občina Žiri v letu 2001 izda bančno garancijo Stano-

vanjski zadrugi Gorenjske Kranj za nakup desetih neprofit-
nih stanovanj v PSC v višini 93,000.000 SIT.

13. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do

uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto
2001.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 400-35/01
Žiri, dne 23. februarja 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

VLADA

990. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja
pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih
financah

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 87. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih
oseb iz 87. člena zakona o javnih financah

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri

zadolževanju upoštevati posredni uporabniki državnega pro-
računa iz III. priloge odredbe o določitvi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 13/00), Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni gospo-
darski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima
država odločujoč vpliv na upravljanje (v nadaljevanju: pravne
osebe).

Ta uredba ne velja za banke in zavarovalnice, prav tako
pa ne velja za zadolževanje Slovenske izvozne družbe brez
poroštva države, razen 2. člena in četrtega odstavka
7. člena te uredbe.

Seznam pravnih oseb, na katere se nanaša ta uredba,
je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.

2. člen
Pravne osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena te

uredbe morajo Ministrstvu za finance poročati o stanju svoje
zadolženosti na način, v obliki in v rokih, ki jih določa navodi-
lo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve
pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št.
100/00).

3. člen
Zadolžitev po tej uredbi pomeni:
a) sklenitev posojilne ali kreditne pogodbe,
b) izdajo jamstva za obveznosti druge osebe,
c) sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev.
Kot kredit oziroma posojilo se šteje tudi sklenitev po-

godbe o tekočem računu oziroma zadolžitev po načelu te-
kočega računa (črpanje in odplačila kredita v mejah sred-
stev in odobrenega kredita), pri čemer se šteje za višino
zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita ter sklenitev po-
godbe po načelu “revolving kredita”, pri kateri je mogoče
znesek kredita v pogodbeno določenem časovnem obdobju
v celoti ali delno večkrat črpati in odplačati, pri čemer se
šteje za višino zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita.

4. člen
Zneski iz 7. in 24. člena te uredbe se v primeru zadolži-

tve ali izdajanja jamstva v tuji valuti preračunajo v slovenske
tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve
vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi.

II. SPLOŠNE DOLOČBE O POSTOPKU ZADOLŽEVANJA

Finančni načrt

5. člen
Pravne osebe, ki se nameravajo zadolževati v nasled-

njem koledarskem letu, morajo Ministrstvu za finance najka-
sneje do 15. oktobra tekočega koledarskega leta poslati
finančni načrt za naslednje koledarsko leto, potrjen s strani
pristojnega organa, iz katerega bo razviden obseg zadolže-
vanja v naslednjem koledarskem letu. Če pristojni organ
finančnega načrta še ni potrdil do zgoraj navedenega roka,
lahko pravna oseba pošlje nepotrjen finančni načrt, po potr-
ditvi od strani pristojnega organa pa potrjen finančni načrt.

Če pravna oseba ne sprejema finančnega načrta, mora
Ministrstvu za finance poslati drug ustrezen dokument s
podobno vsebino, iz katerega izhaja višina nameravane za-
dolžitve v naslednjem koledarskem letu.

Vloga za pridobitev soglasja Ministrstva za finance

6. člen
Pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, mora pred

začetkom postopka zadolževanja (pri čemer se šteje za za-
četek postopka zadolževanja objava osnutka vabila k daja-
nju ponudb za zadolžitev) pridobiti pisno soglasje Ministrstva
za finance k začetku postopka zadolževanja oziroma sogla-
sje k zadolžitvi. V vlogi za pridobitev soglasja mora pravna
oseba navesti:

a) osnovne elemente zadolžitve (višino glavnice, valuto
zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške
zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj),

b) predviden časovni potek zadolžitve (objava povabila
za dajanje ponudb, pridobitev prvega osnutka pogodbe o
zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi),

c) morebitna zavarovanja (garancije, hipoteke ipd.).
K vlogi za pridobitev soglasja k zadolžitvi mora pravna

oseba priložiti tudi pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega
za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, v katerem so
navedeni razlogi za zadolževanje pravne osebe, navedba
akta (finančnega načrta ali drugega akta), na podlagi katere-
ga se namerava zadolžiti pravna oseba.
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Soglasje k zadolžitvi in soglasje k začetku postopka
zadolževanja

7. člen
Po pridobitvi popolne vloge iz prejšnjega člena Mini-

strstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi, če je znesek
zadolžitve manjši kot 500 milijonov SIT.

V primeru posamezne zadolžitve v višini 500 milijonov
SIT ali več, zadolžitve v tujini in v primeru, da se namerava
pravna oseba v tekočem koledarskem letu zadolžiti v skupni
višini 500 milijonov SIT ali več, izda Ministrstvo za finance
soglasje k začetku postopka zadolževanja.

V soglasju Ministrstvo za finance navede rok, do kate-
rega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok,
ki ga določi Ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o
zadolžitvi se lahko podaljša le v izjemnih primerih in le do
konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano soglasje k
zadolžitvi. Po poteku tega roka mora pravna oseba začeti
postopek zadolževanja znova.

Pravna oseba, ki se zadolži v skladu s to uredbo, mora
Ministrstvu za finance najkasneje v desetih delovnih dneh po
sklenitvi pogodbe o zadolžitvi poslati kopijo te pogodbe.

III. POSTOPEK PO PRIDOBITVI SOGLASJA K ZAČETKU
POSTOPKA ZADOLŽEVANJA

Vabilo k dajanju ponudb

8. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena mora pravna

oseba v roku desetih delovnih dni po pridobitivi soglasja k
začetku postopka zadolževanja Ministrstvu za finance v potr-
ditev poslati osnutek vabila k dajanju ponudb za zadolžitev,
ki mora med drugim vsebovati osnovne elemente zadolžitve
iz 6. člena te uredbe.

Ministrstvo za finance v petih delovnih dneh sporoči
morebitne pripombe na besedilo osnutka vabila k dajanju
ponudb oziroma potrdi besedilo predloženega osnutka. Če
Ministrstvo za finance oceni, da osnutek vabila k dajanju
ponudb za zadolžitev ni ustrezen, pozove pravno osebo, da
v določenem roku osnutek dopolni, sicer lahko Ministrstvo
za finance zavrne izdajo končnega soglasja.

Imenovanje finančnih in pravnih svetovalcev

9. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena Ministrstvo za

finance določi, da mora pravna oseba imenovati neodvisne
finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno uspo-
sobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle sve-
tovanja v zvezi s sestavo vabila k dajanju ponudb za zadolži-
tev, izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo po-
godbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v po-
stopku zadolžitve. Finančni svetovalci so lahko le pravne
osebe, pravni svetovalci pa so lahko tudi odvetniki.

Obvestilo o izboru ponudnika in poročilo finančnih
in pravnih svetovalcev

10. člen
Po zbranih ponudbah mora pravna oseba predložiti

Ministrstvu za finance obvestilo o izboru ponudnika, ki mu
mora biti priloženo poročilo finančnega in pravnega sveto-
valca. Iz poročila mora biti razvidna primerjava elementov
posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v pova-

bilu k dajanju ponudb iz 8. člena te uredbe (obrestna mera,
stroški, ročnost in ostali elementi). Ministrstvo za finance
preuči poročilo pravnih in finančnih svetovalcev in po potre-
bi zahteva dopolnitev poročil.

V nadaljevanju postopka mora pravna oseba poslati
Ministrstvu za finance v vednost prvi osnutek posojilne po-
godbe ali druge listine o zadolžitvi.

11. člen
Ves čas trajanja postopka mora pravna oseba obvešča-

ti Ministrstvo za finance o vsaki pomembnejši spremembi
bistvenih elementov pogodbe, še preden o njih doseže ka-
kršenkoli sporazum z upniki.

12. člen
Pravna oseba mora pred sklenitvijo posla o zadolžitvi

pridobiti končno soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
V primeru, da so bili za izvedbo posla zadolževanja

določeni pravni in finančni svetovalci, mora pravna oseba
Ministrstvu za finance predložiti končno poročilo pravnih
svetovalcev še pred podpisom pogodbe o zadolžitvi. Iz po-
ročila mora biti razviden potek pogajanj o besedilu pogodbe
o zadolžitvi in pomembnejši pravni elementi pogodbe o za-
dolžitvi. Če je poročilo pravnih svetovalcev po mnenju Mini-
strstva za finance ustrezno in Ministrstvo za finance ugotovi,
da je bil postopek zadolževanja izpeljan skladno s to ured-
bo, lahko pravna oseba nadaljuje postopek zadolžitve, v
nasprotnem primeru pa mora ponoviti tisti del postopka
zadolževanja, ki po mnenju Ministrstva za finance ni bil izpe-
ljan v skladu s to uredbo.

IV. DRŽAVNO POROŠTVO

13. člen
Če je za zavarovanje zadolžitve pravne osebe predvide-

no državno poroštvo, Ministrstvo za finance ob soglasju k
začetku postopka zadolževanja oziroma soglasju k zadolžitvi
pošlje pravni osebi osnutek poroštvene pogodbe ali po-
roštvene izjave, ki ga mora pravna oseba priložiti k povabilu
za dajanje ponudb.

14. člen
Če namerava pravna oseba svojo obveznost iz zadolži-

tve zavarovati z državnim poroštvom, mora biti mnenju mini-
strstva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe priloženo tudi
mnenje Komisije za državne pomoči.

V. PRENEHANJE POSTOPKA ZADOLŽEVANJA

15. člen
Če pravna oseba med postopkom zadolževanja ugoto-

vi, da do sklenitve posla ne bo prišlo, mora o tem nemudo-
ma obvestiti Ministrstvo za finance in navesti razloge zakaj
posel ne bo sklenjen.

VI. NAČELO KONKURENČNOSTI PONUDB

16. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati na-

čelo konkurenčnosti ponudb. Vabilo za dajanje ponudb mo-
ra vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko prav-
na oseba oziroma njen finančni in pravni svetovalec izbereta
najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti dane za celo-
ten znesek povpraševanja in v okviru pogojev, ki jih pravna
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oseba določi v vabilu k dajanju ponudb, sicer se ne štejejo
za popolne.

17. člen
Pravna oseba mora k dajanju ponudb povabiti najmanj

pet ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno ponudbo
najmanj trije ponudniki.

18. člen
Če pravna oseba povabi k dajanju ponudb tuje ponu-

dnike, mora ne glede na znesek zadolžitve povabiti najmanj
štiri domače in štiri tuje ponudnike, od katerih mora pridobiti
najmanj tri popolne ponudbe tujih ponudnikov, sicer se šte-
je, da je pridobila samo ponudbe domačih ponudnikov. V
tem primeru lahko pravna oseba nadaljuje postopek, če so
izpolnjeni pogoji iz 17. člena te uredbe

19. člen
Ponudba, ki jo da več ponudnikov skupaj, se šteje za

eno ponudbo. En ponudnik lahko da le eno ponudbo, bodi-
si v okviru skupne ponudbe več ponudnikov ali samostojne
ponudbe.

20. člen
Če zaradi višine zadolževanja in trenutnih pogojev na

finančnem trgu ni bilo mogoče pridobiti treh konkurenčnih
ponudb pri domačih bankah, mora pravna oseba izvesti
povpraševanje tudi pri najmanj treh tujih bankah, razen, če iz
narave posla izhaja, da je smotrno povpraševati le pri doma-
čih bankah. V takem primeru lahko pravna oseba nadaljuje
postopek zadolževanja tudi če je prejela manj kot tri ponud-
be.

21. člen
Pravna oseba ni dolžna zbirati ponudb po načelu kon-

kurenčnosti, če namerava najeti posojilo pri kateri od držav-
nih ali mednarodnih finančnih institucij.

22. člen
Če pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, za zavaro-

vanje svoje obveznosti, uporabi bančno garancijo, mora
izbrati banko garanta z zbiranjem konkurenčnih ponudb in
pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov.

VII. IZJEME

23. člen
Ta uredba ne velja za zadolžitve do treh mesecev,

razen v primeru, da obveznost vračila delno ali v celoti zapa-
de v naslednjem koledarskem letu ali če sta se pogodbeni
stranki dogovorili za možnost podaljšanja trajanja kredita.

Pravne osebe, ki najemajo posojilo do 6 mesecev,
morajo pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti le
soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi in po sklenitvi
pogodbe ravnati v skladu z 2. členom te uredbe in četrtim
odstavkom 7. člena te uredbe razen, če sta se pogodbeni
stranki dogovorili za možnost podaljšanja trajanja kredita.

Pravne osebe, ki:
1. nameravajo z aneksom k obstoječi pogodbi o zadol-

žitvi povečati obstoječo zadolžitev, za katero je že bilo dano
soglasje Ministrstva za finance, če se povečana zadolžitev
uporabi za financiranje projekta, za katerega se je pravna
oseba prvotno zadolžila in če so pogoji povečane zadolžitve
boljši ali vsaj enaki pogojem iz obstoječe zadolžitve,

2. se nameravajo zadolžiti za poplačilo svojih obstoje-
čih posojilnih obveznosti pri istem upniku in

3. se nameravajo zadolžiti pri Republiki Sloveniji, morajo
pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti soglasje
Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Če Ministrstvo za finance organizira za Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Republike Slovenije, pri obeh za obvezni
del zavarovanja, zadolžitev z ročnostjo do enega leta, ni
potrebno pridobiti soglasja iz prejšnjega odstavka. Pri zadol-
žitvi iz tega odstavka se določbe te uredbe, razen določb
2. člena in četrtega odstavka 7. člena, ne uporabljajo.

VIII. IZDAJANJE JAMSTEV

24. člen
Pravna oseba se lahko zadolži z izdajo jamstva za ob-

veznosti druge pravne osebe le po predhodnem pisnem
soglasju Ministrstva za finance, če višina izdanega jamstva
presega 100 mio SIT.

Če višina jamstva ne presega 100 mio SIT in če obvez-
nost, za katero je bilo izdano jamstvo, ne zapade v nasled-
njem koledarskem letu, mora pravna oseba upoštevati 2.
člen in četrti odstavek 7. člena te uredbe.

Za izdajo soglasja iz prvega odstavka mora pravna ose-
ba poslati Ministrstvu za finance prošnjo z obvestilom, iz
katerega je razvidna vrednost posla in namen sklenitve po-
sla, ki ji mora priložiti mnenje ministrstva, pristojnega za
dejavnost, ki jo opravlja ta pravna oseba.

Določilo tega člena se ne nanaša na pravne osebe, pri
katerih je pravna podlaga za izdajanje jamstev v zakonu,
vendar morajo te pravne osebe ravnati v skladu z 2. členom
in četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja po

tej uredbi, če ugotovi, da:
a) pravna oseba Ministrstvu za finance ni predložila

mnenja ministrstva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe,
b) je bil v nasprotju z 8. členom te uredbe osnutek

vabila za dajanje ponudb neustrezen, pravna oseba pa ga v
danem roku ni dopolnila,

c) del postopka zadolževanja ni bil izpeljan v skladu s to
uredbo (12. člen uredbe),

d) se pravna oseba namerava zadolžiti z državnim po-
roštvom, Ministrstvu za finance pa ne predloži mnenja komi-
sije za državne pomoči iz 14. člena te uredbe,

e) pravna oseba Ministrstvu za finance ne pošilja ali
pravočasno ne pošilja podatkov, ki so določeni v navodilu iz
2. člena te uredbe,

f) pogodba o zadolžitvi vsebuje določbe, ki bi po mne-
nju Ministrstva za finance lahko škodljivo vplivale na položaj
in poslovanje pravne osebe ali na položaj Republike Sloveni-
je kot lastnika, delničarja ali ustanovitelja.

26. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 33/00).

Postopki, za katera so bila izdana soglasja pred uvelja-
vitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 440-10/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
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MINISTRSTVA

991. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko
Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike
Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev,
mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve
vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99,
98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja vnaša-
nja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Vete-
rinarske uprave Republike Slovenije

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo

in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije
pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa
ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve

vnosa slinavke in parkljevke

I
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko

Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in
prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za naslednje po-
šiljke, ki izvirajo iz vseh držav, razen tistih, ki so navedene v
prilogi 1, ki je objavljena skupaj s to odločbo kot njen se-
stavni del, in predstavlja listo držav, prostih slinavke in par-
kljevke, kjer se vakcinacija ne izvaja, v skladu z Mednaro-
dnim kodeksom živalskih bolezni OIE:

1. domači parkljarji (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divji parkljarji;
3. seme, jajčeca in embrii parkljarjev;
4. sveže in zmrznjeno meso domačih in divjih parkljar-

jev;
5. živila, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in

divjih parkljarjev, razen za naslednje izdelke:
a) mleko in mlečni izdelki, če je bilo pod nadzorom

uradnega veterinarja pasterizirano pri temperaturi 71,7 °C
15 sekund in je temu sledila:

– druga toplotna obdelava, po kateri ima preizkus na
peroksidazo negativno reakcijo ali

– postopek sušenja, vključno z gretjem, z učinkom, ki
je enakovreden toplotni obdelavi iz prejšnje alinee ali

– druga obdelava, pri kateri se pH zmanjša in se vsaj
eno uro ohranja pri manj kot 6;

b) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;

c) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je
bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 °C v
sredini izdelka; med te proizvode se štejejo tudi tehnična
mast, želatina in podobno;

d) kemično povsem predelane živalske surovine, kot
so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično ob-
delana volna, kuhane ščetine in podobno;

e) kože parkljarjev, če so bile obdelane z enim od
naslednjih postopkov:

– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj
8-10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6-10 ur;

– soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2%
natrijevega karbonata;

– sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C;
– način obdelave mora biti označen na veterinarskem

certifikatu;

f) trofeje divjih živali, če so kuhane v vreli vodi v ustrez-
nem časovnem obdobju, da se odstranijo vse snovi razen
kosti, rogov, parkljev, krempljev, rogovja ali zob;

6. krma za živali živalskega izvora, ki izvira od parkljar-
jev (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah, name-
njeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali
ter pasje žvečilke);

Uvoz v Republiko Slovenijo je prepovedan za vse po-
šiljke iz točk 1 do 6, prevoz preko ozemlja Republike
Slovenije pa je prepovedan za pošiljke iz točk 1 in 2 prej-
šnjega odstavka.

II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev iz držav,

ki niso navedena v prilogi 1 te odločbe in se prenašajo
oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije,
se morajo odvzeti in neškodljivo odstraniti.

III
Zaradi dodatnih preventivnih ukrepov se iz Velike Brita-

nije prepoveduje uvoz živih živali, mesa, živil, surovin in
odpadkov od vseh vrst živali ter krme živalskega izvora, ki
izvira od vseh vrst živali (ne velja za hrano v hermetično
zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim ter suho in
polsuho hrano za hišne živali).

IV
Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odločba o

prepovedi uvoza v RS in prevoza preko ozemlja RS pošiljk
domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin,
zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list
RS, št. 9/01 in 15/01).

Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-5/01
Ljubljana, dne 5. marca 2001.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

Priloga 1 – lista držav, prostih slinavke in parkljevke,
kjer se vakcinacija ne izvaja

Argentina
Avstralija
Kanada
Čile
Kostarika
Kuba
Ciper
Salvador
Haiti
Honduras
Islandija
Indonezija
Japonska
Madagaskar
Malta
Mehika
Nova Kaledonija
Nova Zelandija
Panama
Singapur
Združene države Amerike
Vanuatu
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BANKA SLOVENIJE

992. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. člena zakona o bančništvu (Ura-
dni list RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

I. UVOD

1. Vsebina in namen sklepa
Ta sklep podrobneje določa sestavine, omejitve in od-

bitne postavke pri izračunu kapitala bank in hranilnic (v na-
daljevanju: bank), stopnje za tehtanje kreditnega tveganja,
konverzijske faktorje v izračunu tveganju prilagojene aktive,
način izračuna drugih tveganjem prilagojenih postavk ter
izračun kapitalskega količnika kot razmerja med kapitalom
in vsoto tveganju prilagojene aktive, povečane za drugim
tveganjem prilagojene postavke.

Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim
kapitalom glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter
glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh
storitev.

II. OPREDELITEV KAPITALA (SESTAVINE, OMEJITVE
IN ODBITNE POSTAVKE)

2. Izračun kapitala banke
2.1. Bistveni sestavini kapitala banke sta osnovni kapi-

tal in rezerve banke, ki tvorita kapital 1. reda ali temeljni
kapital (v nadaljevanju: temeljni kapital).

V izračun kapitala banke pod pogoji in v okviru omejitev
iz tega sklepa lahko štejejo tudi druge sestavine, to je kapital
2. reda ali dodatni kapital I (v nadaljevanju: dodatni kapital I),
banke, ki so zavezane k izpolnjevanju kapitalskih zahtev za
valutno in tržna tveganja, pa še kapital 3. reda ali dodatni
kapital II (v nadaljevanju: dodatni kapital II).

Po tem sklepu se kapital banke izračuna kot seštevek
temeljnega kapitala iz 3. točke in dodatnega kapitala I iz
4.1. točke, zmanjšan za odbitne postavke iz 5. točke tega
sklepa. Banke, ki so zavezane k izpolnjevanju kapitalskih
zahtev za valutno in tržna tveganja, k temu seštevku lahko
dodajo še znesek uporabljenega ustreznega dodatnega ka-
pitala II. iz 4.2. točke tega sklepa.

2.2. Temeljni kapital banke mora predstavljati vsaj po-
lovico (50%) vsega kapitala banke, zato se pri izračunu
kapitala banke dodatni kapital I in II upoštevata le do višine
temeljnega kapitala.

Posamezne sestavine dodatnega kapitala I, ki so opre-
deljene v 6.3. točki tega sklepa (podrejeni dolg), in kumula-
tivne prednostne delnice s fiksnim donosom iz točke 1. in 3.
v 4.1. točki tega sklepa, skupaj ne smejo pri izračunu kapi-
tala presegati 50% temeljnega kapitala iz 3. točke tega
sklepa.

Dodatni kapital II ne sme presegati 250% temeljnega
kapitala, ki ni bil porabljen za pokrivanje kreditnega tveganja
iz naslova bančnih postavk in je zato na voljo za pokrivanje
valutnega in tržnih tveganj (v nadaljevanju: ustrezni dodatni
kapital II). Ustrezni dodatni kapital II se izračuna tako, da se
razlika med temeljnim kapitalom in kapitalsko zahtevo za
kreditno tveganje iz 16. točke sklepa pomnoži z 2,5.

Ker mora biti del kapitalskih zahtev za valutno in tržna
tveganja pokrit s temeljnim kapitalom, banka glede na ugo-
tovljeno velikost omenjenih kapitalskih zahtev izračuna zne-
sek dodatnega kapitala II, ki ga lahko porabi za pokritje teh
kapitalskih zahtev (v nadaljevanju: uporabljeni ustrezni do-
datni kapital II). Uporabljeni ustrezni dodatni kapital II je tisti
del ustreznega dodatnega kapitala II, ki ne presega 71,4%
vsote kapitalskih zahtev za valutno in tržna tveganja, izraču-
nanih v skladu z 18., 23., 24., 26., 27., 29., 31. točko
sklepa.

3. Temeljni kapital
3.1. Temeljni kapital banke sestavljajo:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapita-

la, razen vplačanega osnovnega kapitala in presežka kapita-
la na podlagi prednostnih kumulativnih delnic;

Upošteva se:
– vpisane navadne delnice in udeležbene (nekumula-

tivne ali participativne) prednostne delnice, po nominalni
vrednosti, ki so zmanjšane za znesek terjatev za vpisane, a
še nevplačane delnice ter

– vplačani presežek kapitala v delu, ki se nanaša na
izdane in vplačane delnice iz prejšnje alinee;

2. rezerve banke;
Upoštevajo se zakonske in statutarne rezerve iz dobič-

ka, sklad za lastne delnice in druge rezerve.
3. preneseni dobiček preteklih let, ki ni obremenjen s

kakršnimikoli obveznostmi in je potrjen na skupščini banke v
delu, za katerega se predvideva, da bo ostal še naprej
sestavina kapitala in ne bo razdeljen.

4. dobiček tekočega poslovnega leta po odbitku davkov
in drugih dajatev, ki bremenijo dobiček in za katerega se na
podlagi odločitve nadzornega sveta predvideva razporeditev v
rezerve in če je višino dobička potrdil pooblaščeni revizor;

Pod enakimi pogoji se v izračun kapitala v obdobju do
sklepanja na skupščini šteje tudi ustvarjeni dobiček prete-
klega leta.

Pri izračunu tekočega dobička med letom se upošteva
tudi saldo revalorizacijskega izida.

Od zneska tekočega dobička se odšteje morebitni zne-
sek potrebnih predpisanih rezervacij, ki še niso oblikovane
po stanju na dan, za katerega se izračunava kapital.

5. rezervacije za splošna bančna tveganja, ki jih banka
oblikuje v skladu s prvim in drugim odstavkom 75. člena
zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon);

6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1. do 3. in 5. te točke.

V druge postavke se vključuje revalorizacijski popravek
prej navedenih postavk. Upošteva se revalorizacijski popra-
vek sestavin temeljnega kapitala, vendar brez zneska revalo-
rizacije osnovnih sredstev in kapitalskih naložb.

V primeru, da so zaradi tehnike revalorizacije prihodki
iz naslova revalorizacije osnovnih sredstev in kapitalskih na-
ložb vključeni v seštevku gornjih postavk, se odšteje znesek
revalorizacije le-teh.

Med revalorizacijskimi prihodki iz naslova revalorizacije
kapitalskih naložb iz prejšnjega odstavka se upošteva le
revalorizacija kapitalskih naložb v nefinančne organizacije.

Če banka v temeljni kapital ne vključuje dobička teko-
čega poslovnega leta, ji za tekoče leto revalorizacijskih pri-
hodkov iz naslova revalorizacije osnovnih sredstev in kapital-
skih naložb v izračunu temeljnega kapitala ni potrebno od-
števati.

3.2. Seštevek postavk iz točke 3.1. se za ugotavljanje
višine temeljnega kapitala zmanjša za naslednje postavke:

1. lastne delnice;
Upošteva se znesek odkupljenih lastnih delnic in zne-

sek z odkupljenimi lastnimi delnicami izenačenih delnic po
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244. in 245. členu zakona o gospodarskih družbah (v nada-
ljevanju: ZGD), to je revalorizirani nabavni vrednosti ali tržni
vrednosti, če je ta nižja.

Kot odkupljene lastne delnice se za namen tega sklepa
štejejo tudi odkupljena globalna potrdila o lastništvu delnic.

Pri tem se upošteva neposredno in posredno pridoblje-
ne lastne delnice, kakor tudi neposredno in posredno pri-
dobljene lastne delnice v zastavo.

Vse lastne delnice, tako tiste pri banki, kot posredno
pridobljene in pridobljene v zastavo, se za namen tega skle-
pa upoštevajo na podlagi vrednotenja po enakih principih.

2. neopredmetena dolgoročna sredstva banke;
3. preneseno izgubo in izgubo tekočega leta;
Znesku izgube tekočega leta se prišteje tudi morebitni

znesek potrebnih predpisanih rezervacij, ki še niso oblikova-
ne po stanju na dan, za katerega se izračunava kapital.

Pri izračunu tekoče izgube med letom se upošteva tudi
saldo revalorizacijskega izida.

4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1. do 3. te točke.

Pod druge postavke se upošteva revalorizacijski popra-
vek zgoraj navedenih postavk.

4. Dodatni kapital I in II
4.1. Dodatni kapital I sestavljajo:
1. znesek osnovnega kapitala in presežka kapitala,

vplačanega na podlagi prednostnih kumulativnih delnic;
Upošteva se:
– vpisane zbirne (kumulativne) prednostne delnice po

nominalni vrednosti, ki so zmanjšane za znesek terjatev za
vpisane, a še nevplačane delnice ter

– vplačani presežek kapitala v delu, ki se nanaša na
delnice iz prejšnje alinee.

Kumulativne prednostne delnice s fiksno dividendo se
v izračunu kapitala izkazujejo posebej.

2. podrejeni dolžniški instrumenti;
To so hibridni instrumenti z nedoločenim rokom zapa-

dlosti in podrejeni dolg z najmanj petletnim pogodbenim
rokom zapadlosti, ki so natančneje določeni v 6.2. in 6.3.
točki tega sklepa.

3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1. in 2. te točke;

Pri izračunu se upošteva revalorizacijski popravek po-
stavke pod 1. te točke in 45% zneska revalorizacije osnov-
nih sredstev in kapitalskih naložb.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko banke, pri katerih
je bila opravljena cenitev osnovnih sredstev s strani preizku-
šenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in opreme, vklju-
čijo v izračun dodatnega kapitala I znesek revalorizacijskih
prihodkov iz tega naslova do višine, potrjene s cenitvijo.
Revalorizacijske prihodke iz naslova revalorizacije osnovnih
sredstev, ki so obračunani za obdobje po datumu opravlje-
ne cenitve, je dovoljeno vključiti le v višini 45% njihove
vrednosti.

Postavke točke 4.1. se za ugotavljanje višine dodatne-
ga kapitala zmanjšajo za odkupljene lastne delnice, ki imajo
značilnosti dodatnega kapitala ali z njimi izenačene delnice v
skladu z 244. in 245. členom ZGD.

4.2. Dodatni kapital II sestavlja podrejeni dolg z naj-
manj dveletnim pogodbenim rokom zapadlosti, katerega la-
stnosti so natančneje določene v 6.4. točki sklepa.

5. Odbitne postavke pri izračunu kapitala
5.1. Pri izračunu kapitala se seštevek temeljnega kapi-

tala iz 3. točke in dodatnega kapitala I in II iz 4. točke tega
sklepa zmanjša za naslednje odbitne postavke:

1. naložbe banke v delnice, poslovne deleže oziroma
podrejene dolžniške instrumente drugih bank oziroma dru-

gih finančnih organizacij, v katerih kapitalu je banka udele-
žena z več kot 10% in druge naložbe v te osebe, ki se pri
ugotavljanju kapitalske ustreznosti teh oseb lahko upošteva-
jo v izračunu njihovega kapitala.

Pri tem se za namen ugotavljanja udeležbe upoštevajo
v celoti vse neposredne in posredne naložbe banke v kapital
drugih bank in finančnih organizacij. Če te presegajo 10%
kapitala druge bančne ali finančne institucije, se v izračunu
kapitala odštevajo samo neposredne naložbe banke v kapi-
tal in podrejeni dolg.

2. naložbe banke v delnice, poslovne deleže oziroma
podrejene dolžniške instrumente drugih bank oziroma dru-
gih finančnih organizacij, ki niso osebe navedene pod 1. te
točke, v obsegu, ki presega 10% kapitala banke izračuna-
nega pred odštetjem postavke pod 1. in 2. te točke.

Pri tem se upoštevajo naložbe banke v kapital bank in
drugih finančnih organizacij, ki posamično ne presegajo
10% kapitala drugih bank oziroma drugih finančnih organi-
zacij, torej tistih, ki niso zajete pod 1. te točke. Skupni
seštevek teh naložb se primerja s kapitalom banke. Del
seštevka, ki presega višino 10% kapitala banke pred odšte-
tjem postavke pod 1., je odbitna postavka pod 2. te točke.

Delnice drugih bank oziroma finančnih organizacij iz
prvega odstavka pod 2. te točke, ki jih banka pridobi z
namenom trgovanja, se ne štejejo kot naložbe v kapital pod
2. te točke.

Naložbe banke v delnice borze in klirinško depotne
družbe se ne štejejo med odbitno postavko pod 2., ker so v
skladu z določili zakona zajete pod 3. te točke.

3. nelikvidna sredstva, ki so navedena v drugem od-
stavku 66. člena zakona, razen tistih naložb banke v delnice
borze, klirinško depotne družbe, ki so že odbitna postavka
pod 1. te točke.

5.2. Ne glede na določila 5.1. točke 1., 2. in 3. se
kapitalske naložbe, ki jih je banka pridobila začasno name-
sto izpolnitve denarne obveznosti pravne osebe v postopku
finančnega prestrukturiranja te osebe, prva tri leta po prido-
bitvi ne štejejo med odbitne postavke po 5. točki sklepa.

6. Podrejeni dolžniški instrumenti (hibridni instru-
menti in podrejeni dolg)

6.1. Skupne lastnosti 
V izračun kapitala se lahko vključijo tudi druge sestavi-

ne, to so podrejeni dolžniški instrumenti, ki morajo ne glede
na pravno obliko ali računovodsko obravnavanje izpolnjevati
v tej točki navedene splošne pogoje in posebne lastnosti
oziroma značilnosti, ki se zahtevajo posebej za hibridne
instrumente in posebej za podrejeni dolg.

V izračun kapitala se šteje le vplačani znesek podreje-
nih dolžniških instrumentov.

Za hibridne instrumente in podrejeni dolg veljajo določ-
be o podrejenosti, ki morajo zagotavljati, da v likvidaciji ali v
stečaju od banke noben podrejeni upnik ne prejme ali obdr-
ži kakršnegakoli zneska iz naslova hibridnega instrumenta
ali podrejenega dolga, vse dokler niso izplačani oziroma ni
zagotovljeno plačilo vsem ostalim upnikom.

Vsak pravni posel oziroma vsak akt, ki kakorkoli ureja
odnose med upnikom oziroma vlagateljem in banko mora
imeti izrecno navedene pogoje, ki zagotavljajo, da so terja-
tve upnikov iz teh pogodb (podrejeni upniki) v celoti podreje-
ne v odnosu do drugih upnikov in lastnosti posameznih
instrumentov, kot so navedene v tem poglavju.

6.2. Hibridni instrumenti
Hibridni instrumenti se zaradi svojih specifičnih lastno-

sti zaščite, ki jo nudijo vlagateljem, ker imajo lastnosti tako
kapitala kot običajnega dolga, uvrščajo najbliže delniškemu
kapitalu.
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Sem štejejo vrednostni papirji, ki nimajo določenega
roka zapadlosti in drugi instrumenti, ki morajo izpolnjevati
naslednje pogoje, lastnosti oziroma značilnosti:

1. so z nedoločenim rokom zapadlosti;
2. niso zavarovani, so vplačani in glede izplačila ob

stečaju oziroma likvidaciji banke podrejeni vsem ostalim
dolžniškim instrumentom; to je čistim dolžniškim instrumen-
tom (obveznostim do navadnih upnikov) in podrejenemu
dolgu iz 6.3. in 6.4. točke tega sklepa;

3. so na voljo banki, oziroma ima le-ta z njimi pravico
prosto razpolagati v primeru kritja izgube v času rednega
poslovanja, kakor tudi ob stečaju oziroma likvidaciji;

4. se posebej izkazujejo v knjigovodskih evidencah,
njihova višina je potrjena s strani uprave banke in so predho-
dno predloženi v pregled Banki Slovenije;

5. ne morejo biti vnovčeni na prinosnikovo zahtevo in
tudi ne brez predhodnega soglasja Banke Slovenije;

Banka Slovenije ne bo izdala soglasja za izplačilo prej
kot 5 let in en dan po vpisu in če nima dokazila ali potrditve,
da bo banka tudi po tem izplačilu dosegala potrebno višino
kapitala in kapitalske ustreznosti.

6. banka mora imeti možnost, da zadrži izplačilo obre-
sti ali dividend iz naslova teh instrumentov, vendar le v pri-
meru, da banka v tem obdobju ni izkazala dobička in/ali
izplačala dividend;

7. Banka Slovenije lahko zahteva tudi spremembo teh
instrumentov v navadne ali nekumulativne prednostne delni-
ce, če je ogrožena solventnost banke in če lastniki banke ne
zagotovijo vplačila dodatnega kapitala.

6.3. Podrejeni dolg za vključitev v dodatni kapital I
Podrejeni dolg šteje med sestavine dodatnega kapitala

zaradi svojih specifičnih lastnosti z vnaprej znanim rokom
zapadlosti in sposobnosti pokrivanja izgub v primeru stečaja
ali likvidacije banke.

Za vključitev v dodatni kapital I mora podrejeni dolg
izpolnjevati naslednje pogoje oziroma kriterije:

1. upošteva se samo polno plačane zneske, ki niso
zavarovani;

2. iz pravnega akta oziroma posla mora biti razvidno,
da so ti instrumenti ob stečaju oziroma likvidaciji banke
podrejeni čistim dolžniškim instrumentom in niso izplačani
prej, dokler niso izplačane vse (nepodrejene) obveznosti do
navadnih upnikov;

3. je razpoložljiv za kritje izgube banke šele ob stečaju
oziroma likvidaciji in ni na razpolago za kritje izgube v času
rednega poslovanja banke;

4. pogodbeni rok zapadlosti mora biti najmanj 5 let in
en dan;

Če rok zapadlosti ni določen, je dolg lahko izplačan le
v primeru, da je podano 5-letno predhodno obvestilo Banki
Slovenije, ali v primeru predhodno pridobljenega soglasja
Banke Slovenije. Banka Slovenije lahko da soglasje, če je
zahteva dana na iniciativo izdajatelja in če ni ogrožena sol-
ventnost banke ali spoštovanje drugih zahtev in omejitev;

5. sporazum oziroma pogodba ne sme vsebovati dolo-
čila, s katerim bi bil v kakršnihkoli posebnih okoliščinah,
razen v primeru likvidacije in stečaja, dolg izplačljiv s strani
banke pred pogodbeno določenim datumom;

Ne glede na prejšnji odstavek lahko daje pogodba
izdajatelju podrejenega dolga možnost predčasnega izplači-
la dolga (call-opcija), ki ob neuresničitvi (neizvršitvi call-opci-
je) pripelje do pogodbeno določenega porasta obrestne
mere (step-up klavzula). Predčasno izplačilo dolga (izvršitev
call-opcije) ne more biti uresničeno prej kot v petih letih od
sklenitve pogodbe in je možno le ob pridobitvi predhodnega
soglasja Banke Slovenije.

6. obseg vključevanja v kapital se postopoma znižuje z
20% kumulativnim diskontom za zadnjih pet let, ki preostaja-
jo do njihovega dospetja.

Pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je več kot pet
let pred dnevom prvega ali celotnega izplačila dolžniškega
instrumenta, se upošteva celotni znesek vplačanega dolžni-
škega instrumenta. Pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki
je pet let ali manj kot pet in več kot štiri leta pred dnevom
izplačila celotnega ali delnega zneska vplačanega dolžni-
škega instrumenta, pa se za ta del zneska upošteva 20%
diskont, v primeru manj kot štiri leta in več kot 3 leta se
upošteva 40% diskont. Če pa preostaja do datuma izplačila
eno leto ali manj kot eno leto, pa se upošteva 100% diskont,
torej ta znesek ne šteje več v izračun kapitala.

Pri instrumentih iz drugega odstavka pete alinee te
točke, ki vključujejo možnost predčasnega izplačila dolga in
porasta obrestne mere ob neuresničitvi možnosti predča-
snega izplačila, je obseg njihovega vključevanja v dodatni
kapital I odvisen od višine pogodbeno določenega porasta
obrestne mere (step-up). Če porast obrestne mere ne pre-
sega 1,50 odstotne točke, se 20% kumulativni diskont upo-
rablja za zadnjih pet let, ki preostajajo do pogodbenega
dospetja. V primeru, ko je v pogodbi predvideni porast obre-
stne mere večji od 1,50 odstotne točke, je potrebno 20%
kumulativni diskont uporabljati že za zadnjih pet let do datu-
ma možnega predčasnega izplačila dolga oziroma izvršitve
call-opcije.

6.4. Podrejeni dolg za vključitev v dodatni kapital II
Za vključitev v dodatni kapital II mora podrejeni dolg

izpolnjevati naslednje pogoje oziroma kriterije:
1. upošteva se samo polno plačane zneske;
2. pogodbeni rok zapadlosti mora biti najmanj 2 leti in

en dan;
3. sporazum oziroma pogodba ne sme vsebovati dolo-

čila, s katerim bi bil v kakršnihkoli posebnih okoliščinah,
razen v primeru likvidacije in stečaja, dolg izplačljiv s strani
banke pred pogodbeno določenim datumom, če izplačila
ne odobri Banka Slovenije;

4. niti glavnica niti obresti iz naslova teh instrumentov
ne morejo biti izplačane, če bi tovrstno izplačilo povzročilo
zmanjšanje kapitala banke pod višino njenih predpisanih
kapitalskih zahtev.

Banka mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije o
vseh izplačilih iz naslova podrejenih dolžniških instrumentov
iz 6.4. točke, če kapital banke pade pod 120% njenih
kapitalskih zahtev.

III. BANČNE POSTAVKE IN POSTAVKE TRGOVANJA

7. Razmejevanje postavk trgovanja od drugih po-
stavk

7.1. Banka mora za namen ugotavljanja kapitalskih za-
htev za kreditno, valutno in tržna tveganja razmejiti postavke
trgovanja od bančnih postavk glede na njihovo naravo in
namen pridobitve oziroma posedovanja. Namen pridobitve
finančnega instrumenta mora biti znan pred njegovo dejan-
sko pridobitvijo.

7.2. Postavke trgovanja po tem sklepu vključujejo:
1. pozicije banke v finančnih instrumentih, katerih imet-

nik je banka in jih je pridobila z namenom ponovne prodaje
zaradi uresničitve dejanske ali pričakovane pozitivne razlike
med ceno prodaje in ceno nakupa na kratek rok ali zaradi
drugih sprememb v obrestnih merah in ostalih cenah;

2. bilančne izpostavljenosti banke v finančnih instru-
mentih iz prve alinee te točke, ki izvirajo iz poslov v svojem
imenu za tuj račun;
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3. izpostavljenosti banke, ki izvirajo iz opravljanja stori-
tve priprave in izvedbe prvih in nadaljnjih javnih prodaj z
obveznostjo odkupa;

4. izpostavljenosti banke, ki izvirajo iz neporavnanih
terjatev iz poslov trgovanja (brezplačne izročitve, predujmi,
OTC izvedeni finančni instrumenti), sklenjenih tako za svoj
kot za tuj račun;

5. izpostavljenosti banke, ki izvirajo iz sklenjenih po-
godb o prodaji in povratnem odkupu ter o posoji finančnih
instrumentov in iz sklenjenih pogodb o odkupu in povratni
prodaji ter o izposoji finančnih instrumentov;

6. pozicije banke, nastale zaradi zaščite pred tveganji v
zvezi s postavkami iz tržne knjige;

7. druge izpostavljenosti, ki izvirajo iz postavk od prve
do šeste alinee te točke, zlasti pa provizije, kritja iz trgovanja
z izvedenimi finančnimi instrumenti, obresti in dividende.

Pozicija banke je obseg njenih terjatev ali obveznosti v
zvezi s trgovanjem s finančnimi instrumenti. Dolga pozicija je
imetniška oziroma nakupna pozicija, kratka pozicija pa dol-
govana oziroma prodajna pozicija v zvezi s trgovanjem s
finančnimi instrumenti.

Finančni instrumenti po tem sklepu so vrednostni pa-
pirji iz 3. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZTVP-1), izvedeni finan-
čni instrumenti iz 6. člena ZTVP-1 in drugi finančni instru-
menti.

Pogodbe o prodaji in povratnem odkupu so pogodbe,
pri katerih banka proda finančne instrumente z obveznostjo
odkupiti iste finančne instrumente ali finančne instrumente z
enakimi lastnostmi po dogovorjeni ceni na dogovorjeni dan
v prihodnosti.

Pogodbe o odkupu in povratni prodaji so pogodbe, pri
katerih banka kupi finančne instrumente z obveznostjo pro-
dati nazaj iste finančne instrumente ali finančne instrumente
z enakimi lastnostmi po dogovorjeni ceni na dogovorjeni
dan v prihodnosti.

Pri posoji finančnih instrumentov gre za transakcije,
kjer banka posodi finančne instrumente ob pridobitvi ustrez-
nega zavarovanja in kjer se izposojevalec zaveže vrniti ena-
kovredne finančne instrumente na dogovorjeni dan v priho-
dnosti ali na zahtevo banke.

Pri izposoji finančnih instrumentov gre za transakcije,
pri katerih si banka izposodi finančne instrumente ob izroči-
tvi ustreznega zavarovanja in kjer se banka zaveže vrniti
enakovredne finančne instrumente na dogovorjeni dan v
prihodnosti ali na zahtevo posojevalca.

7.3. Banka uvrsti vse svoje knjigovodske postavke med
bančne postavke in postavke trgovanja na podlagi računo-
vodskih standardov oziroma drugih objektivnih kriterijev, ki
jih mora dosledno uporabljati.

Vse postavke, ki jih banka ne more uvrstiti med postav-
ke trgovanja v skladu s prvim odstavkom te točke, se štejejo
kot bančne postavke.

7.4. Pozicije v finančnih instrumentih se za namen
izračunavanja kapitalskih zahtev za tržna tveganja vrednoti-
jo dnevno po tekočih tržnih cenah (marking to market).
Če obstaja uradni enotni tečaj borze, se kot tekoča tržna
cena upošteva enotni tečaj, sicer pa cena zapiranja pozici-
je oziroma izpostavljenosti. Kratke (prodajne) pozicije ozi-
roma izpostavljenosti se vrednotijo po zadnji ponujeni pro-
dajni ceni, dolge (imetniške, nakupne) pozicije oziroma
izpostavljenosti pa po zadnji ponujeni nakupni ceni. Če
tržna cena ne obstaja, lahko banka za vrednotenje pozicij
uporablja ustrezne cenovne modele (marking to model),
sicer pa mora vrednotiti postavko v skladu z računovodski-
mi standardi oziroma priporočili računovodske stroke in
predpisi Banke Slovenije.

IV. KAPITALSKE ZAHTEVE IN KOLIČNIK KAPITALSKE
USTREZNOSTI BANKE

8. Minimalni kapital banke
Kapital vsake banke mora vedno dosegati najmanj zne-

sek, ki je enak vsoti kapitalskih zahtev za kreditno tveganje
in druga tveganja ter kapitalskih zahtev za prekoračena sta-
nja udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij.

Kot druga tveganja se po tem sklepu štejejo tržna tve-
ganja in valutna tveganja.

Tržna tveganja vključujejo:
1. posebno in splošno tveganje spremembe cen finan-

čnih instrumentov,
2. tveganje neizpolnitve nasprotne stranke,
3. tveganje spremembe cen blaga,
4. tveganje preseganja velikih izpostavljenosti iz naslo-

va postavk trgovanja.

9. Kapitalske zahteve za kreditno, valutno in tržna
tveganja

9.1. Banke morajo izračunavati in izpolnjevati kapital-
ske zahteve za kreditno tveganje iz naslova bančnih po-
stavk, za valutno tveganje iz naslova bančnih postavk in
postavk trgovanja ter za tržna tveganja iz naslova postavk
trgovanja.

9.2. Bankam, katerih skupna neto pozicija v tuji valuti
ne dosega 2% kapitala, ni potrebno zagotavljati posebej
kapitala za valutno tveganje.

9.3. Bankam ni potrebno izračunavati in izpolnjevati
kapitalskih zahtev za tržna tveganja, kadar sta hkrati izpolnje-
na naslednja pogoja:

a) posli trgovanja banke ne presegajo običajno 5% in
nikoli 6% njenega celotnega poslovanja;

b) skupna pozicija iz postavk trgovanja banke ne pre-
sega običajno EUR 15 mio in nikoli EUR 20 mio;

Pri izračunu deleža, ki ga posli trgovanja predstavljajo v
celotnem poslovanju banke, celotno poslovanje pomeni vso-
to bilančnega in tveganega zunajbilančnega poslovanja. Dol-
ge in kratke pozicije se seštevajo ne glede na njihov pred-
znak.

9.4. Banke, ki so v skladu z 9.3. točko oproščene
izpolnjevanja kapitalskih zahtev za tržna tveganja, izračuna-
vajo kapitalsko zahtevo za kreditno in valutno tveganje za
vse postavke, tako bančne postavke, kot postavke trgova-
nja. Zagotoviti morajo stalno kontrolo nad obsegom svojih
poslov trgovanja in o morebitnem preseganju pragov iz 9.3.
točke takoj obvestiti Banko Slovenije. Če preseganje ni zgolj
začasne narave, banke izračunavajo kapitalsko zahtevo za
tržna tveganja od datuma, ki ga določi Banka Slovenije.

10. Količnik kapitalske ustreznosti
Količnik kapitalske ustreznosti banke je razmerje med

kapitalom iz II. poglavja tega sklepa, to je seštevkom teme-
ljnega, dodatnega I in uporabljenega ustreznega dodatnega
kapitala II, zmanjšanim za odbitne postavke iz 5. točke skle-
pa in prekoračena stanja v kapitalu nefinančnih organizacij
po 72. členu zakona, in vsoto tveganju prilagojene aktive iz
11. točke tega sklepa ter drugim tveganjem prilagojenih
postavk iz naslednjega odstavka te točke.

Drugim tveganjem prilagojene postavke so enake seš-
tevku kapitalskih zahtev za valutno tveganje iz 18. točke in
tržna tveganja iz 23., 24., 26., 27., 29. in 31. točke tega
sklepa, pomnoženem z 12,5 (recipročna vrednost od 8%).
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V. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA KREDITNO TVEGANJE

11. Tveganju prilagojena aktiva
11.1. Banka mora za namen izračuna kapitalske zahte-

ve za kreditno tveganje ugotoviti višino tveganju prilagojene
aktive, ki je seštevek posameznih bančnih postavk, tehtanih
s stopnjo kreditnega tveganja iz 12. točke tega sklepa.

Po tem sklepu se kot bančne postavke štejejo neto
knjigovodske vrednosti aktivnih bilančnih postavk in kredit-
ne nadomestitvene vrednosti za neto vrednost zunajbilan-
čnih postavk, ki jih ni mogoče uvrstiti med postavke trgova-
nja v skladu s 7.3. točko tega sklepa.

11.2. Če banki v skladu z 9.3. točko ni potrebno izra-
čunavati kapitalskih zahtev za tržna tveganja, izračuna kapi-
talsko zahtevo za kreditno tveganje tudi za postavke trgova-
nja z uporabo ustreznih stopenj kreditnega tveganja iz 12.
točke, konverzijskih faktorjev iz 13. točke, če gre za zunajbi-
lančne postavke ter metod za preračun v kreditno nadome-
stitveno vrednost iz 14. točke, če gre za posebne zunajbi-
lančne postavke.

11.3. Neto knjigovodska vrednost po tem sklepu pome-
ni, da je knjigovodska vrednost bilančne postavke zmanjšana
za znesek oblikovanih posebnih rezervacij, za znesek amorti-
zacije pri postavkah osnovnih sredstev, diskonta ali tudi za
znesek izključenih prihodkov posamezne postavke.

Neto vrednost zunajbilančnih postavk pomeni znižano
knjigovodsko vrednost za znesek oblikovanih posebnih re-
zervacij za zunajbilančne postavke.

Kreditna nadomestitvena vrednost klasičnih zunajbilan-
čnih postavk se izračuna tako, da se neto vrednost zunajbi-
lančnih postavk pomnoži z ustreznim konverzijskim faktor-
jem iz 13. točke tega sklepa.

Kreditna nadomestitvena vrednost za posebne zunajbi-
lančne postavke se izračuna po eni od metod iz 14. točke
tega sklepa.

12. Stopnje za tehtanje kreditnega tveganja ban-
čnih postavk

Za izračun tveganju prilagojene aktive se posamezne
bančne postavke tehtajo z odstotki, ki izražajo stopnjo kre-
ditnega tveganja kot sledi:

Stopnja kreditnega tveganja 0%
1. bankovci, kovanci v domači in tuji valuti in plemenite

kovine;
2. terjatve do Banke Slovenije in terjatve zavarovane z

vrednostnimi papirji Banke Slovenije;
3. terjatve do Republike Slovenije in terjatve zavarova-

ne z vrednostnimi papirji ali nepreklicno brezpogojno garan-
cijo Republike Slovenije na prvi poziv;

4. terjatve do centralnih bank in vlad držav EEA in
nekaterih z njimi primerljivih držav OECD in terjatve pokrite z
nepreklicno, brezpogojno garancijo na prvi poziv ali vredno-
stnimi papirji teh izdajateljev;

5. terjatve do Evropskih Skupnosti ali terjatve zavarova-
ne z vrednostnimi papirji, katerih izdajatelj so Evropske Sku-
pnosti;

6. terjatve zavarovane z bančnimi vlogami ali s potrdili o
vlogah ali drugimi podobnimi instrumenti, ki jih je izdala in so
v posesti pri banki kreditodajalki;

Štejejo le terjatve ali del terjatve, ki je v celoti pokrit z
bančno vlogo, katere rok dospelosti je enak ali daljši od
dospelosti terjatve. Uporaba bančne vloge za zavarovanje
terjatve mora biti določena v temeljnem kreditnem poslu in v
pravnem poslu o bančni vlogi.

7. vse postavke v aktivi bilance stanja banke (razen
morebitni negativni saldo razreda 6 med letom ali negativni
revalorizacijski izid), ki v skladu z določili tega sklepa o
izračunu kapitala zmanjšujejo kapital (odbitne postavke) in

znesek udeležb v kapitalu nefinančnih organizacij v delu, ki
je v celoti pokrit s kapitalom. 

Stopnja kreditnega tveganja 20%
1. terjatve, zavarovane z drugimi jamstvi Republike Slo-

venije;
2. terjatve do Evropske Investicijske banke in terjatve,

zavarovane z nepreklicno, brezpogojno garancijo ali vredno-
stnimi papirji te banke;

3. terjatve do multilateralnih razvojnih bank iz priloge 2
tega sklepa in terjatve zavarovane z nepreklicnimi, brezpo-
gojnimi garancijami ali vrednostnimi papirji teh izdajateljev;

4. terjatve do domačih bank ali terjatve zavarovane z
jamstvi oziroma bančnimi garancijami ali vrednostnimi papirji
teh bank, razen naložb v kapital in drugih naložb z lastnostjo
kapitala;

Kot domače banke se štejejo banke in hranilnice, ki so
pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev;

5. terjatve do prvovrstnih bank držav članic ali prvovr-
stnih tujih bank in terjatve zavarovane z jamstvi ali vredno-
stnimi papirji teh bank; razen naložb v delnice in drugih
naložb z lastnostjo kapitala;

6. kratkoročne terjatve do drugih bank in kratkoročne
terjatve zavarovane z jamstvi oziroma bančnimi garancijami
ali vrednostnimi papirji teh bank;

7. postavke za denar na poti.
Stopnja kreditnega tveganja 50%
1. terjatve, ki so v celoti in polno zavarovane z zastavo

nepremičnin, ki ustreza pogojem, določenim v veljavnem
sklepu o razvrstitvi terjatev.

Stopnja kreditnega tveganja 100%
1. naložbe v osnovna sredstva in zaloge materiala;
2. naložbe v delnice drugih bank in oseb in druge

naložbe z lastnostjo kapitala, ki se ne odštevajo od kapitala
banke;

3. dolgoročne terjatve do bank, ki niso domače banke
ali prvovrstne banke

4. vse druge terjatve in druga bilančna aktiva.

13. Konverzijski faktorji za klasične zunajbilančne
postavke in preračun v kreditne nadomestitvene vre-
dnosti

13.1. Posamezne zunajbilančne postavke, ki predstav-
ljajo klasične potencialne in prevzete obveznosti banke, se
preračunajo v kreditno nadomestitveno vrednost z uporabo
konverzijskih faktorjev 0%, 20%, 50% in 100% za naslednje
skupine zunajbilančnih instrumentov oziroma transakcij:

Skupina z zelo nizkim tveganjem – 0%
1. neizkoriščeni okvirni krediti z rokom originalne zapa-

dlosti do vključno enega leta in brezpogojno preklicni okvirni
krediti (ali okvirni krediti, ki jih lahko banka kadarkoli prekliče
brez najave);

2. drugi posli, za katere obstaja nizko tveganje kot:
– izdane garancije pokrite z nepreklicnimi garancijami

Republike Slovenije;
– garancije ali drugi instrumenti, ki so pokriti z denarni-

mi vlogami;
– preklicni akreditivi.
Skupina z nizkim tveganjem – 20%
1. odprti dokumentarni akreditivi, za katere obstoji mož-

nost samoporavnave oziroma blago, na katero se nanaša,
služi kot zastava, ali akreditivi, potrjeni s strani izplačilne
banke z zapadlostjo do enega leta.

Skupina s srednjim tveganjem – 50%
1. neizkoriščeni okvirni krediti (za posojila, za nakup

vrednostnih papirjev, izpolnitev garancije...) s pogodbeno
zapadlostjo daljšo od enega leta in pogojno preklicni (ali
ostali preklicni) okvirni krediti;
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2. nepreklicna nefinančna garancija (vsaka garancija
ali jamstvo izdano s strani banke, ki poroča in po kateri ima
banka obveznost plačati koristniku garancije, če tretja stran-
ka ne izpolni pogojev navedenih v pogodbi). Vključene so
storitvene in druge podobne garancije.

3. odprti dokumentarni neblagovni akreditivi ali akredi-
tivi potrjeni s strani banke, z zapadlostjo daljšo od enega
leta.

Skupina z visokim tveganjem – 100%
1. druge nepreklicne garancije, jamstva, poroštva itd.

(direktni kreditni substituti);
2. obveznosti nakupa in povratnega odkupa, pri kate-

rem kreditno tveganje ostane na banki;
3. druge postavke morebitnih in prevzetih obveznosti

banke.
13.2. V primeru, da je zunajbilančna postavka zavaro-

vana z nepreklicno garancijo enega od izdajateljev navede-
nih v 12. točki tega sklepa, se zavarovani del tehta, kakor da
obstaja izpostavljenost do izdajatelja garancije. Prav tako se
pri izpostavljenosti pri zunajbilančni postavki, ki je zavarova-
na z drugimi zavarovanji navedenimi pri stopnjah tveganja za
bilančne postavke v 12. točki tega sklepa, uporabi ustrezna
stopnja tveganja, ki velja za bilančne postavke z navedenim
zavarovanjem.

14. Konverzijski faktorji in preračun v kreditno na-
domestitveno vrednost za posebne zunajbilančne po-
stavke – izvedene finančne instrumente

14.1. Pri posebnih zunajbilančnih postavkah, s kateri-
mi se trguje na prostem trgu (OTC izvedeni finančni instru-
menti) iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa, banka ni
izpostavljena kreditnemu tveganju za celotno vrednost, do-
ločeno v pogodbi, temveč le za morebitne stroške za nado-
mestitev denarnega toka odprte pozicije v primerih neizpol-
nitve pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene
stranke. Izvedeni finančni instrumenti na tujo valuto (FX con-
tracts) z zapadlostjo do 14 dni in izvedeni finančni instru-
menti, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu,

so izključeni iz izračuna kreditnih nadomestitvenih vrednosti
za posebne zunajbilančne postavke.

14.2. Kreditna nadomestitvena vrednost je odvisna od
roka zapadlosti pogodbe, kakor tudi od spremenljivosti obre-
stnih mer in cen, na katerih temelji določena vrsta instru-
menta.

14.3. Za izračun nadomestitvenih vrednosti banke lah-
ko izberejo eno od v nadaljevanju navedenih metod, ki jo
potem uporabljajo. Dovoljen je le prehod iz metode original-
ne zapadlosti na metodo tekoče izpostavljenosti. Metoda
tekoče izpostavljenosti je obvezna za izračunavanje kreditne
nadomestitvene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov,
navedenih v 3. točki Priloge 1 k temu sklepu.

Metoda originalne zapadlosti
V odvisnosti od vrste instrumenta in roka zapadlosti se

kreditna nadomestitvena vrednost izračuna tako, da se
osnovne nominalne vrednosti instrumentov oziroma pogodb
pomnožijo s konverzijskimi faktorji kot sledi:

Pogodbena Izvedeni finančni Izvedeni finančni
zapadlost instrumenti na instrumenti na tujo

obrestno mero valuto in zlato

do enega leta ali manj 0,5% 2,0%
od enega leta do dveh let 1,0% 5,0% (t.j. 2% + 3%)
za vsako dodatno leto 1,0% 3,0%

Metoda tekoče izpostavljenosti
Izračuna se:
a) trenutno izpostavljenost oziroma nadomestitvene

stroške iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, tako da
se vse pogodbe s pozitivno vrednostjo prevrednotijo z upo-
rabo tekočih cen na trenutne tržne vrednosti. Za pogodbe z
negativno vrednostjo je trenutna izpostavljenost enaka nič.

b) potencialno izpostavljenost za preostali čas do zapa-
dlosti pogodbe, tako da se osnovne (nominalne) vrednosti
vseh pogodb pomnožijo s spodaj navedenimi odstotki v
odvisnosti od njihove preostale zapadlosti.

Preostala zapadlost Izvedeni fin. Izvedeni fin. Izvedeni fin. Izvedeni fin. Izvedeni fin.
instrumenti instrumenti instrumenti instrumenti instrumenti

na obrestno mero na tujo valuto in zlato na lastniške VP na dragocene kovine na drugo blago

eno leto ali manj 0% 1,0% 6,0% 7% 10%
eno do pet let 0,5% 5,0% 8,0% 7% 12%
daljša kot pet let 1,5% 7,5% 10,0% 8% 15%

c) seštevek trenutne in potencialne izpostavljenosti
predstavlja kreditno nadomestitveno vrednost za posebne
zunajbilančne postavke.

14.4. Kreditno tveganje iz naslova posebnih zunajbi-
lančnih postavk je mogoče zmanjšati s pogodbenim pobota-
njem, to je pobotanjem terjatev in obveznosti iz naslova
transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti z isto pogod-
beno stranko. Vrste pobotanja, pogoji za njegovo priznava-
nje in njegove posledice so pojasnjeni v Prilogi 3, ki je
sestavni del tega sklepa.

15. Vključitev zunajbilančnih postavk v izračun tve-
ganju prilagojene aktive

Po izračunu kreditnih nadomestitvenih vrednosti za zu-
najbilančne postavke v skladu s 13. in 14. točko tega skle-
pa, se ti zneski pomnožijo s stopnjo tveganja za bančne
postavke iz 12. točke tega sklepa, ki se izbere v odvisnosti
od druge pogodbene stranke in vključijo v izračun tveganju

prilagojene aktive. Pri posebnih zunajbilančnih postavkah iz
14. točke sklepa se namesto stopnje tveganja 100% upora-
bi stopnja tveganja 50%.

16. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje
Kapitalska zahteva za kreditno tveganje se izračuna v

višini 8% tveganju prilagojene aktive iz 11. točke tega
sklepa.

VI. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA VALUTNO TVEGANJE

17. Izračun skupne neto pozicije v tuji valuti
17.1. Skupna pozicija v tuji valuti se po tem sklepu

ugotavlja iz razlik med aktivnimi in pasivnimi postavkami v
tujem denarju.

Po tem sklepu se kot aktivne in pasivne postavke v
tujem denarju štejejo vse bilančne in zunajbilančne postav-
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ke, ki glasijo na tujo valuto, vključno s prištetimi preračuna-
nimi postavkami v SIT z valutno klavzulo.

17.2. Najprej se izračuna neto odprta pozicija v vsaki
valuti, ki sestoji iz vsote:

– neto promptnih pozicij, to je vse aktivne postavke,
zmanjšane za pričakovana neplačila (oblikovane rezervaci-
je), minus pasivne postavke iz bilance stanja, vključno z
obračunanimi razmejenimi prihodki in odhodki v posamezni
valuti;

V neto promptno pozicijo se vključujejo tudi postavke iz
naslova spot poslov, ki jih banka ob sklenitvi knjiži zunajbi-
lančno.

– nepreklicnih garancij in drugih podobnih zunajbilan-
čnih instrumentov v posamezni valuti, ki bodo z veliko verjet-
nostjo unovčeni in za katere obstaja majhna verjetnost po-
plačila;

Upošteva se znesek zunajbilančnih instrumentov v po-
samezni valuti, razvrščenih v skupini D in E v skladu s skle-
pom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99). Banka lahko po
svoji presoji v izračun neto odprte zunajbilančne pozicije
vključi tudi garancije in druge instrumente, razvrščene v višje
skupine, vendar mora izbrano politiko njihovega vključeva-
nja v neto zunajbilančno pozicijo dosledno uporabljati.

Garancije in akreditivi v posamezni valuti, ki imajo de-
vizno bilančno kritje v tej valuti ali kakršnokoli drugačno
zavarovanje, unovčljivo v tej valuti, se vključujejo v izračun
neto odprte zunajbilančne pozicije v višini svojega nekritega
dela. Če ima banka za take garancije oziroma akreditive
hkrati odobrena okvirna posojila, zajema v izračun neto zu-
najbilančne pozicije svojo potencialno obveznost le enkrat,
čeprav je v zunajbilančni knjigovodski evidenci banke izka-
zana dvakrat.

Znesek oblikovanih rezervacij za zunajbilančne postav-
ke, ki jih banka knjiži na posebnem računu rezervacij v pasivi
bilance stanja, banka ne upošteva pri izračunu neto promp-
tne zunajbilančne pozicije.

– neto terminskih pozicij, to je vse predvidene terjatve
oziroma prejeta plačila minus vse predvidene obveznosti
oziroma plačila po terminskih valutnih transakcijah v posa-
mezni valuti (vključeni so tudi nominalni zneski terminskih
poslov s tolarsko neto poravnavo);

Če banka zaščiti svoje odprte terminske pozicije v tuji
valuti s sklenitvijo nasprotnih poslov, vključi v izračun osnov-
no in zaščitno pozicijo.

V neto terminsko pozicijo se šteje tudi terminski del
začasnega odkupa/prodaje deviz z obvezno povratno pro-
dajo/odkupom z Banko Slovenije.

– neto delta ekvivalent za celotni znesek opcij na posa-
mezno tujo valuto;

Če banka prevzema pozicije v valutnih opcijah, s kateri-
mi se trguje na borzi, se pri izračunu neto delta ekvivalenta
upošteva uradno izračunana delta borze za posamezno op-
cijo. V odsotnosti uradne delte banka lahko izračuna oceno
za delta ekvivalent svojih opcij, ki ga mora na zahtevo Banke
Slovenije utemeljiti.

– tržna vrednost drugih opcij v posamezni valuti;
Neto odprte pozicije v evru (EUR) in valutah držav čla-

nic EMU banka združi v eno pozicijo.
Poslov po pooblastilu in komisijskih poslov, ki jih banka

opravlja za tuj račun, banka ne zajema v izračun odprte
pozicije v tuji valuti.

17.3. Aktivne in pasivne postavke po posameznih valu-
tah se preračunajo v SIT po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je. Ugotovljene razlike med njimi predstavljajo neto odprte
pozicije v vsaki valuti (izražene v SIT). Nato se seštevajo
ločeno vse neto kratke in neto dolge pozicije, tako da se

ugotovi posebej vsota vseh neto kratkih in posebej vsota
vseh neto dolgih pozicij.

Kratka pozicija obstaja, kadar je vsota aktivnih postavk
manjša od vsote pasivnih postavk.

Dolga pozicija obstaja, kadar je vsota aktivnih postavk
večja od vsote pasivnih postavk.

17.4. Vsota, ki je višja, predstavlja skupno neto pozici-
jo v tuji valuti.

17.5. Banka Slovenije lahko posameznim bankam za
namen oziroma potrebe tega sklepa dovoli uporabo internih
modelov banke za izračun valutnih tveganj.

18. Kapitalska zahteva za valutno tveganje
Kapitalska zahteva za valutno tveganje se izračuna v

višini 8% skupne neto pozicije v tuji valuti iz 17.4. točke tega
sklepa.

VII. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TVEGANJE SPREMEMBE
CEN FINANČNIH INSTRUMENTOV (POZICIJSKO

TVEGANJE)

19. Posebna in splošna tveganja spremembe cen
finančnih instrumentov

Izračun kapitalske zahteve za tveganje spremembe cen
finančnih instrumentov ali pozicijsko tveganje temelji na nje-
govi razdelitvi na posebno in splošno tveganje.

Posebno tveganje je tveganje spremembe cene finan-
čnega instrumenta zaradi dejavnikov v zvezi z njegovim izda-
jateljem, ali v primeru izvedenega finančnega instrumenta, z
izdajateljem osnovnega instrumenta.

Splošno tveganje je tveganje spremembe cene finan-
čnega instrumenta zaradi spremembe ravni obrestnih mer
ali zaradi cenovnih gibanj na kapitalskem trgu, ki niso pove-
zana s posebnimi lastnostmi posameznih finančnih instru-
mentov.

20. Ugotavljanje neto pozicije
20.1. Za vsak posamezni finančni instrument, ki se

vključuje med postavke trgovanja, se ugotavlja neto pozicija
tako, da se izračuna razlika med dolgimi (imetniškimi, naku-
pnimi) in kratkimi (dolgovanimi, prodajnimi) pozijami trgova-
nja, ki se nanašajo na ta instrument. Pobotanje med kratkimi
in dolgimi pozicijami v nekem finančnem instrumentu je
mogoče, kadar je instrument izdal isti izdajatelj, v isti valuti, z
istim kuponom, isto zapadlostjo ter z enakovrednim položa-
jem v primeru stečaja.

20.2. Pozicije v izvedenih finančnih instrumentih, ugo-
tovljene v skladu z 21. točko tega sklepa, se upoštevajo pri
izračunu neto pozicij v osnovnih finančnih instrumentih, na
katere se izvedeni finančni instrumenti nanašajo. Na podlagi
soglasja Banke Slovenije lahko banke pred razstavitvijo po-
zicij v izvedenih finančnih instrumentih na pozicije v osnov-
nih finančnih instrumentih medsebojno pobotajo dolge in
kratke pozicije v istovrstnih izvedenih finančnih instrumen-
tih, če se ti nanašajo na isti osnovni finančni instrument, če
imajo enako nominalno vrednost in glasijo na isto valuto, in
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– pri terminskih pogodbah se rok do zapadlosti ne
razlikuje za več kot 7 dni;

– pri zamenjavah, terminskih poslih in dogovorih o obre-
stnih merah:

– je v primeru spremenljive obrestne mere referenčne
obrestna mera enaka (npr. LIBOR), v primeru fiksne obre-
stne mere pa razlika med kuponskima obrestnima merama
ne presega 0,15 odstotne točke;
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– se rok do zapadlosti pri instrumentih s fiksno obre-
stno mero oziroma rok do naslednje določitve obrestne
mere pri instrumentih s spremenljivo obrestno mero:

– ne razlikuje, če je omenjeni rok krajši od 1 meseca,
– ne razlikuje za več kot 7 dni, če je omenjeni rok med

1 mesecem in 1 letom,
– ne razlikuje za več kot 30 dni, če je omenjeni rok

daljši od 1 leta.
20.3. Vse neto pozicije v finančnih instrumentih, ki

glasijo na tujo valuto, se preračunajo v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije (pred njihovim agregiranjem).

21. Izvedeni in drugi finančni instrumenti v postav-
kah trgovanja

21.1. Izvedeni finančni instrumenti z obvezno izpolni-
tvijo za obe stranki

21.1.1. Izvedeni finančni instrumenti z obvezno izpol-
nitvijo za obe stranki po tem sklepu vključujejo terminske
pogodbe, terminske posle, zamenjave in druge podobne
zaveze k izpolnitvi v prihodnosti.

Izvedeni finančni instrumenti iz prvega odstavka te toč-
ke se pri izračunu kapitalskih zahtev za tržna tveganja razsta-
vijo na pozicije v osnovnih finančnih instrumentih.

21.1.2. Pri terminski prodaji iz naslova terminske po-
godbe ali posla se pozicija razstavi na:

– dolgo (imetniško) pozicijo v netveganem brezkupon-
skem dolžniškem finančnem instrumentu z zapadlostjo ena-
ko zapadlosti terminske pogodbe/posla in nominalno vre-
dnostjo terminske pogodbe/posla;

– kratko (prodajno) pozicijo v osnovnem finančnem in-
strumentu, na katerega se izvedeni finančni instrument na-
naša z zapadlostjo osnovnega finančnega instrumenta.

Pri terminskem nakupu iz naslova terminske pogodbe
ali posla se izpostavljenost razstavi na:

– dolgo (imetniško) pozicijo v osnovnem finančnem
instrumentu, na katerega se izvedeni finančni instrument
nanaša z zapadlostjo osnovnega finančnega instrumenta;

– kratko (prodajno) pozicijo v netveganem brezkupon-
skem dolžniškem finančnem instrumentu z zapadlostjo ena-
ko zapadlosti terminske pogodbe/posla in nominalno vre-
dnostjo terminske pogodbe/posla.

21.1.3. Zamenjave se obravnavajo kot dolga (imetni-
ška) izpostavljenost v pridobljenem finančnem instrumentu z
zapadlostjo zamenjave in kratka (prodajna) izpostavljenost v
izročenem finančnem instrumentu z zapadlostjo zamenjave.
Namesto zapadlosti zamenjave se lahko smiselno uporablja
trenutek naslednjega spreminjanja obrestne mere za finan-
čni instrument s spremenljivo obrestno mero.

21.1.4. Finančni instrumenti iz naslova pogodb o pro-
daji in povratnem odkupu, o odkupu in povratni prodaji ter o
posoji in izposoji finančnih instrumentov, se upoštevajo pri
izračunu neto pozicij v finančnih instrumentih iz naslova
drugih pogodb in poslov s finančnimi in izvedenimi finančni-
mi instrumenti.

21.2. Izvedeni finančni instrumenti z obvezno izpolni-
tvijo za eno stranko

21.2.1. Med izvedene finančne instrumente z obvez-
no izpolnitvijo le za izdajatelja sodijo po tem sklepu pred-
vsem opcije, nakupni boni in zamenljivi vrednostni papirji.

Izpostavljenosti zaradi izdaje ali nakupa izvedenih fi-
nančnih instrumentov iz prvega odstavka te točke se obrav-
navajo na način iz 21.2.2. do 21.2.5. točke tega sklepa.

21.2.2. Opcije pomenijo izpostavljenost v osnovnem
instrumentu v količini, na katero se nanaša opcija, ovre-
dnoteno po tržni ceni in pomnoženi z delto opcije (delta
ekvivalent). Delta je pričakovana sprememba cene opcije
zaradi majhne spremembe cene osnovnega finančnega

instrumenta, na katerega se opcija nanaša. Za delto se
uporablja uradni kazalec, ki ga izračunava borza, na kateri
se trguje z opcijami. Pri OTC opcijah delto izračunajo ban-
ke same, vendar mora model za izračunavanje odobriti
Banka Slovenije.

Za izdano opcijo (nakupno ali prodajno) se v primeru,
ko ni uradnih dnevnih kazalcev delte ali če tako narekuje
načelo previdnosti, zahteva kapital, ki ni manjši od tržne
vrednosti opcije.

Za kupljeno opcijo (nakupno ali prodajno) se v primeru,
ko ni uradnih dnevnih kazalcev delte ali če tako narekuje
načelo previdnosti, upošteva kapitalska zahteva, kot če bi
šlo za nakup ali prodajo instrumenta, na katerega se opcija
nanaša. Banka lahko za kupljene opcije oblikuje kapitalsko
zahtevo v višini tržne vrednosti opcije.

21.2.3. Nakupni bon je vrednostni papir, ki daje imet-
niku pravico do nakupa delnic, obveznic ali drugih finančnih
instrumentov nekega izdajatelja na določen dan oziroma v
določenem obdobju, po naprej določeni oziroma določljivi
ceni. Za nakupne bone se smiselno uporabljajo določbe
tega odstavka, ki veljajo za opcije.

21.2.4. Zamenljivi vrednostni papir je vrednostni pa-
pir, ki ga imetnik lahko zamenja za drug vrednostni papir,
ponavadi za delnice izdajatelja. Zamenljivi vrednostni papirji
se obravnavajo kot obstoječi vrednostni papir (navadno ob-
veznica). Zamenljivi vrednostni papir se mora obravnavati
kot bolj tvegan izmed možnih (navadno delnica), če je do
prvega datuma, ko je možna sprememba v bolj tvegan in-
strument, manj kot tri mesece, trenutna tržna cena manj
tveganega instrumenta pa je manj kot 10% nad vrednostjo
ustrezne količine bolj tveganega instrumenta, ki ga je možno
pridobiti z izvršitvijo zamenjave.

21.2.5. Če se izvedeni finančni instrument nanaša na
delniški indeks, se indeks obravnava kot poseben finančni
instrument in se ne razstavi na delnice, ki ta indeks sestav-
ljajo.

VII.1. TVEGANJE SPREMEMBE CEN DOLŽNIŠKIH
FINANČNIH INSTRUMENTOV

22. Dolžniški finančni instrumenti
22.1. Banka mora razporediti svoje neto pozicije v dol-

žniških finančnih instrumentih glede na valuto, v kateri so
izražene in izračunati kapitalske zahteve za posebno in splo-
šno tveganje v vsaki valuti posebej.

Med dolžniške finančne instrumente po tem sklepu
spadajo predvsem:

– obveznice,
– finančni instrumenti denarnega trga,
– izvedeni finančni instrumenti, ki se nanašajo na obre-

stno mero oziroma na dolžniške finančne instrumente iz
prvih dveh alinei tega odstavka.

Dolga pozicija za namen tega poglavja je pozicija, v
kateri banka prejema dogovorjeno obrestno mero, kratka
pozicija pa pozicija, v kateri banka plačuje dogovorjeno
obrestno mero.

22.2. Banka mora pri izračunu kapitalskih zahtev za
dolžniške finančne instrumente upoštevati tudi pozicije, ki
izvirajo iz opravljanja storitve priprave in izvedbe prvih in
nadaljnjih javnih prodaj z obveznostjo odkupa.

Neto pozicije v finančnih instrumentih, ki nastanejo, če
se banka zaveže odkupiti finančni instrument, ki je predmet
prve in nadaljnje javne prodaje, se vključijo v izračun kapital-
skih zahtev za posebna in splošna tveganja glede na vrsto
finančnega instrumenta z dnem, ko je banka obveznost
odkupa prevzela.
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Neto pozicija iz prejšnjega odstavka te točke je razlika
med celotno obveznostjo banke iz naslova odkupa in tistim
delom pozicije, ki jo je že prenesla na tretje osebe, ki so
finančne instrumente odkupile ali so se zavezale k odkupu
finančnih instrumentov.

22.3. Kapitalske zahteve za dolžniške finančne instru-
mente so vsota kapitalskih zahtev za posebna tveganja,
povezana s posameznim izdajateljem dolžniškega finančne-
ga instrumenta, in za splošna tveganja, povezana z obrestno
občutljivostjo dolžniških finančnih instrumentov.

23. Posebno tveganje pri dolžniških finančnih in-
strumentih

23.1. Banka mora vse neto pozicije v dolžniških finan-
čnih instrumentih, izračunane v skladu z 20., 21. in 22.
točko tega sklepa razvrstiti v ustrezne kategorije glede na
kvaliteto izdajatelja in glede na preostalo zapadlost in jih
nato pomnožiti z utežmi, ki ustrezajo posameznim kategori-
jam, kot je prikazano v tabeli A.

Tabela A

Postavke Postavke kvalificiranih izdajateljev Druge
brez postavke
posebnih
tveganj

do 6 od 6 do 24 nad 24
mesecev mesecev mesecev

0,00% 0,25% 1,00% 1,60% 8,00%

23.2. Postavke brez posebnih tveganj iz tabele A se
nanašajo na dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih
instrumentih izdajateljev, ki ustrezajo stopnji kreditnega tve-
ganja 0% v skladu z 12. točko tega sklepa.

Postavke kvalificiranih izdajateljev iz tabele A se nana-
šajo na dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih instru-

mentih izdajateljev, ki ustrezajo stopnji kreditnega tveganja
20% v skladu z 12. točko tega sklepa ter v drugih dolžniških
finančnih instrumentih, katerih bonitetna ocena, potrjena s
strani vsaj dveh priznanih mednarodnih ocenjevalnih agen-
cij, ustreza stopnji kreditnega tveganja 20% v skladu
12. točko tega sklepa.

Banka lahko uvrsti neto pozicije v dolžniških instrumen-
tih med postavke brez posebnih tveganj ali postavke kvalifi-
ciranih izdajateljev le na podlagi verodostojnih dokazil o
izdajatelju ali garantu.

23.3. Seštevek tako dobljenih absolutnih vrednosti te-
htanih pozicij pomeni kapitalsko zahtevo za posebno tvega-
nje pri dolžniških finančnih instrumentih.

Pri izračunu kapitalskih zahtev banka ne upošteva pozi-
cij v dolžniških finančnih instrumentih, ki jih je izdala sama.

24. Splošno tveganje pri dolžniških finančnih in-
strumentih

24.1. Izbira pristopa
Za izračun splošnega tveganja pri dolžniških finančnih

instrumentih banke uporabljajo pristop, ki temelji na zapa-
dlosti oziroma pristop, ki temelji na trajanju, če zanj pridobijo
soglasje Banke Slovenije. Izbrani pristop morajo banke do-
sledno uporabljati.

24.2. Pristop, ki temelji na zapadlosti
24.2.1. Banka mora vse neto pozicije v dolžniških fi-

nančnih instrumentih, izračunane v skladu z 20., 21. in 22.
točko sklepa razvrstiti v skupine oziroma razrede glede na
njihovo zapadlost in nominalno obrestno mero, in jih nato
pomnožiti z utežmi, kot je razvidno iz tabele B.

Pri instrumentih s fiksno obrestno mero je merilo zapa-
dlosti preostali čas do zapadlosti, pri instrumentih s spre-
menljivo obrestno mero pa obdobje do naslednje določitve
obrestne mere.

Tabela B

Skupina
Razred

Utež (%)
obr. mera 3% ali več obr. mera manjša od 3%

1 0 do 1 mesec 0 do 1 mesec 0,00
1 1 do 3 mesece 1 do 3 mesece 0,20
1 3 do 6 mesecev 3 do 6 mesecev 0,40
1 6 do 12 mesecev 6 do 12 mesecev 0,70
2 1 do 2 leti 1,0 do 1,9 let 1,25
2 2 do 3 leta 1,9 do 2,8 let 1,75
2 3 do 4 leta 2,8 do 3,6 let 2,25
3 4 do 5 let 3,6 do 4,3 let 2,75
3 5 do 7 let 4,3 do 5,7 let 3,25
3 7 do 10 let 5,7 do 7,3 let 3,75
3 10 do 15 let 7,3 do 9,3 let 4,50
3 15 do 20 let 9,3 do 10,6 let 5,25
3 več kot 20 let 10,6 do 12,0 let 6,00
3 12,0 do 20,0 let 8,00
3 več kot 20,0 let 12,50

24.2.2. Z množenjem posameznih neto dolgih in krat-
kih pozicij z ustreznimi utežmi iz zadnjega stolpca tabele B
banka izračuna ločeno tehtane dolge in tehtane kratke pozi-
cije v vsakem razredu, ki jih nato v okviru posameznega
razreda medsebojno izravna. Izravnana tehtana pozicija raz-
reda je manjša izmed tehtane dolge in tehtane kratke pozici-

je v razredu, neizravnana pozicija razreda pa razlika med
njima. Po izravnavanju banka izračuna seštevek izravnanih
tehtanih pozicij v vseh razredih in neizravnane dolge oziroma
kratke pozicije po razredih.

24.2.3. Vsota neizravnanih dolgih oziroma kratkih po-
zicij iz razredov, ki sestavljajo posamezne skupine, pred-
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stavlja dolgo pozicijo skupine oziroma kratko pozicijo skupi-
ne. Banka medsebojno izravna dolgo in kratko pozicijo v
okviru posameznih skupin in ugotovi neizravnano pozicijo v
vseh skupinah. Izravnana pozicija skupine je manjša izmed
dolge in kratke pozicije skupine, neizravnana pozicija skupi-
ne pa razlika med njima.

24.2.4. Banka nato medsebojno izravna neizravnane
dolge in kratke pozicije (po vrsti) med skupinami 1 in 2, 2 in
3 ter 1 in 3 in ugotovi preostalo neizravnano pozicijo. Izrav-
nana pozicija med skupinami je manjša izmed neizravnane
kratke in dolge pozicije različnih skupin, preostala neizrav-
nana pozicija pa vsota vseh neizravnanih pozicij med skupi-
nami.

24.2.5. Kapitalska zahteva za splošno tveganje pri dol-
žniških finančnih instrumentih je enaka vsoti:

– 10% vsote izravnanih tehtanih pozicij v vseh razredih;
– 40% izravnane pozicije skupine 1;
– 30% izravnane pozicije skupine 2;
– 30% izravnane pozicije skupine 3;
– 40% izravnane pozicije med skupinama 1 in 2 ter 2

in 3;
– 150% izravnane pozicije med skupinama 1 in 3;
– 100% preostale neizravnane pozicije.
24.3. Pristop, ki temelji na trajanju
24.3.1. Banka na podlagi tržne vrednosti dolžniških

finančnih instrumentov izračuna njihov donos do zapadlosti.
Pri instrumentih s spremenljivo obrestno mero je zapadlost
enaka trenutku do naslednje določitve obrestne mere.

24.3.2. Banka nato izračuna modificirano trajanje za
vsak dolžniški instrument po naslednji formuli:
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kjer so:

r = donos do zapadlosti,

Ct = denarni tok v času t,

m = celotna zapadlost,

t = čas.

24.3.3. Banka mora vse dolžniške finančne instrumen-
te, izračunane v skladu z 20., 21. in 22. točko sklepa,
razvrstiti v skupine glede na njihovo modificirano trajanje, ter
nato njihove tržne cene pomnožiti s trajanjem in ustrezajoči-
mi domnevanimi spremembami obrestne mere, kot je razvi-
dno iz tabele C.

Tabela C

Skupina Modificirano trajanje Domnevana sprememba
(v letih)  obrestne mere (v%)

1 0,0 do 1,0 1,00
2 1,0 do 3,6 0,85
3 več kot 3,6 0,70

24.3.4. Banka izračuna ločeno dolge in kratke pozici-
je, tehtane s trajanjem, za vsako skupino, in jih medsebojno
izravna v okviru posamezne skupine. Izravnana pozicija sku-
pine je manjša izmed dolge in kratke pozicije skupine, neiz-
ravnana pozicija skupine pa razlika med njima.

24.3.5. Banka nato medsebojno izravna neizravnane
dolge in kratke pozicije med skupinami 1 in 2, 2 in 3 ter 1 in
3 in ugotovi preostalo neizravnano pozicijo. Izravnana pozi-
cija med skupinami je manjša izmed neizravnane kratke in
dolge pozicije različnih skupin Preostala neizravnana pozici-
ja je vsota vseh neizravnanih pozicij med skupinami.

24.3.6. Kapitalska zahteva za splošno tveganje pri dol-
žniških finančnih instrumentih je enaka vsoti:

– 2% izravnane pozicije vsake skupine;
– 40% izravnane pozicije med skupinama 1 in 2 ter 2

in 3;
– 150% izravnane pozicije med skupinama 1 in 3;
– 100% preostale neizravnane pozicije.

VII.2. TVEGANJE SPREMEMBE CEN LASTNIŠKIH
FINANČNIH INSTRUMENTOV

25. Lastniški finančni instrumenti
25.1. Med lastniške finančne instrumente po tem skle-

pu spadajo predvsem:
– delnice,
– potrdila o lastništvu,
– izvedeni finančni instrumenti, ki se nanašajo na delni-

ce, potrdila o lastništvu ali delniške indekse.
25.2. Banka mora pri izračunu kapitalskih zahtev za

lastniške finančne instrumente upoštevati tudi pozicije, ki
izvirajo iz opravljanja storitve priprave in izvedbe prvih in
nadaljnjih javnih prodaj z obveznostjo odkupa.

Neto pozicije v finančnih instrumentih, ki nastanejo, če
se banka zaveže odkupiti finančni instrument, ki je predmet
prve in nadaljnje javne prodaje, se vključijo v izračun kapital-
skih zahtev za posebna in splošna tveganja glede na vrsto
finančnega instrumenta z dnem, ko je banka obveznost
odkupa prevzela.

Neto pozicija iz prejšnjega odstavka te točke je razlika
med celotno obveznostjo banke iz naslova odkupa in tistim
delom pozicije, ki jo je že prenesla na tretje osebe, ki so
finančne instrumente odkupile ali so se zavezale k odkupu
finančnih instrumentov.

25.3. Kapitalske zahteve za lastniške finančne instru-
mente so vsota kapitalskih zahtev za posebna tveganja,
povezana s posameznim izdajateljem lastniškega finančne-
ga instrumenta, in za splošna tveganja, povezana z gibanji
na kapitalskem trgu.

26. Posebno in splošno tveganje pri lastniških fi-
nančnih instrumentih

26.1. Banka mora ločeno sešteti neto dolge in neto
kratke pozicije v lastniških finančnih instrumentih, ugotovlje-
ne v skladu z 20., 21. in 25. točko sklepa. Vsota absolutnih
vrednosti vseh neto dolgih in neto kratkih pozicij predstavlja
skupno bruto pozicijo, absolutna vrednost razlike med njimi
pa skupno neto pozicijo banke.
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26.2. Kapitalska zahteva za posebno tveganje pri la-
stniških finančnih instrumentih je 4% od skupne bruto pozi-
cije, izračunane v skladu s 26.1. točko tega sklepa.

26.3. Kapitalska zahteva za splošno tveganje pri lastni-
ških finančnih instrumentih je 8% od skupne neto pozicije,
izračunane v skladu s 26.1. točko tega sklepa.

VIII. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TVEGANJE
NEIZPOLNITVE NASPROTNE STRANKE

27. Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke
Banka mora izračunati posebne kapitalske zahteve za

vse svoje terjatve iz naslova trgovanja z finančnimi instru-
menti, ki so že zapadle v poravnavo, vendar jih dolžnik še ni
izpolnil oziroma jih ni izpolnil v celoti (tveganje zaradi zamu-
de izpolnitve). Izračunati mora tudi kapitalske zahteve za
tveganja iz poslov, v katerih je banka sama obveznost že
izpolnila, nasprotna stranka pa še ne oziroma jo je izpolnila v
manjši meri, kakor banka (tveganje časovne neusklajenosti
plačila in izročitve).

V kapitalsko zahtevo za tveganje neizpolnitve nasprot-
ne stranke se vključujejo tako izpostavljenosti, ki izhajajo iz
poslov banke za svoj račun, kot tudi izpostavljenosti iz po-
slov banke za tuj račun, pri čemer posel za tuj račun vključu-
je izpostavljenost tako proti nasprotni stranki v poslu, kakor
tudi proti naročniku posla.

27.1. Tveganje zaradi zamude izpolnitve
Banka mora za izračun kapitalske zahteve za tveganje

zaradi zamude izpolnitve nasprotne stranke izračunavati raz-
like v ceni finančnih instrumentov, ki so nastopile v času
zamude izpolnitve in so v škodo banke.

Razliko v ceni mora banka izračunati v primeru, ko je
pri nakupu finančnega instrumenta trenutna tržna cena ve-
čja od dogovorjene pogodbene cene oziroma ko je pri pro-
daji finančnega instrumenta trenutna tržna cena manjša od
dogovorjene pogodbene cene.

Kapitalska zahteva za tveganje zaradi zamude izpolni-
tve nasprotne stranke je enaka zmnožku med razlikami v
ceni, ugotovljenimi na način iz prejšnjega odstavka, in us-
treznimi utežmi glede na čas, ki je potekel od dneva zapa-
dlosti terjatev banke, kot je razvidno iz tabele D.

Tabela D

Zamuda Utež

pod 5 dni 0%
od 5 do 15 dni 8%

od 16 do 30 dni 50%
od 31 do 45 dni 75%

nad 45 dni 100%

27.2. Tveganje časovne neusklajenosti plačila in izro-
čitve

V vseh primerih, ko v poslu s finančnim instrumentom
plačilo in izročitev nista istočasna oziroma ne gre za plačilo
proti izročitvi, mora banka izračunati kapitalsko zahtevo za
tveganje zaradi časovne neusklajenosti plačila in izročitve.
Tak primer nastopi, če je banka plačala finančni instrument,
ki ji še ni bil izročen, ali pa je izročila finančni instrument, ki ji
še ni bil plačan.

Vključenost izpostavljenosti v izračun kapitalske zahte-
ve zaradi zamude izpolnitve iz 27.1. točke tega sklepa ne
izključuje vključitve iste postavke v izračun kapitalske zahte-
ve zaradi neusklajenosti plačila in izročitve.

27.2.1. Brezplačne izročitve
Kapitalska zahteva za tveganje časovne neusklajenosti

plačila in izročitve je 8% tehtane vrednosti terjatve banke iz
naslova plačila/izročitve finančnih instrumentov, ki se izra-
čuna tako, da se vrednost terjatve pomnoži z ustrezno utežjo
iz 12. točke tega sklepa.

27.2.2. Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se tr-
guje na prostem trgu (OTC finančni instrumenti)

Za terminske posle, s katerimi se trguje na prostem
trgu in ki niso izpostavljeni dnevnemu obračunu in plačeva-
nju kritij, se izračuna kapitalska zahteva v višini 8% nadome-
stitvene vrednosti, izračunane ob uporabi metode tekoče
izpostavljenosti iz 14. točke tega sklepa.

27.2.3. Pogodbe o prodaji in povratnem odkupu, o
odkupu in povratni prodaji, o posoji in izposoji finančnih
instrumentov

Banka mora pri pogodbah o prodaji in povratnem od-
kupu ter pogodbah o posoji finančnih instrumentov izraču-
nati razliko med tržno vrednostjo prodanih oziroma posoje-
nih finančnih instrumentov, ki so bili prodani/posojeni nas-
protni stranki, ter zneskom, ki ga je od nasprotne stranke
prejela, oziroma tržno vrednostjo prejetega zavarovanja, če
je razlika pozitivna.

Banka mora pri pogodbah o odkupu in povratni prodaji
ter pogodbah o izposoji finančnih instrumentov izračunati
razliko med plačanim zneskom oziroma tržno vrednostjo
zavarovanja, ki ga je izročila nasprotni stranki, ter tržno
vrednostjo odkupljenih oziroma izposojenih finančnih instru-
mentov, ki jih je prejela od nasprotne stranke, če je razlika
pozitivna.

Obračunane obresti se vključujejo v izračun tržnih ob-
veznosti, terjatev in zavarovanj.

Kapitalska zahteva za tveganje časovne neusklajenosti
plačila in izročitve iz pogodb o prodaji in povratnem odkupu,
o odkupu in povratni prodaji, o posoji in izposoji finančnih
instrumentov je 8% od vrednosti, izračunanih na podlagi
prvega do tretjega odstavka te točke, pomnožene z ustrez-
no utežjo iz 12. točke tega sklepa.

27.3. Druga tveganja neizpolnitve nasprotne stranke
Banka mora izračunavati kapitalske zahteve za tveganje

neizpolnitve nasprotne stranke iz naslova terjatev za plačilo
provizij, obresti, dividend, kritij za izvedene finančne instru-
mente z dnevnim obračunom in plačevanjem, nadomestil in
podobnih postavk, kolikor niso bile odštete od kapitala ter
se nanašajo na trgovanje.

Kapitalska zahteva je enaka 8% od vsote terjatev iz
prejšnjega odstavka, pomnožene z ustreznimi utežmi iz 12.
točke tega sklepa.

IX. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TVEGANJE SPREMEMBE
CEN BLAGA

28. Izračun pozicije v blagu
28.1. Banka mora izračunati kapitalske zahteve za tve-

ganje prevrednotenja svojih pozicij v blagu zaradi sprememb
cen blaga, s katerim trguje na organiziranem trgu.

Blago po tem sklepu vključuje predvsem:
– dragocene kovine (razen zlata), kmetijske pridelke,

minerale ipd.,
– izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na

blago.
Vse postavke, ki se nanašajo na blago, mora banka

razvrstiti med postavke trgovanja.
28.2. Blagovni izvedeni finančni instrumenti se za izra-

čun kapitalskih zahtev za tveganje spremembe cen blaga
vključujejo kot pozicije v blagu, na katere se izvedeni finan-
čni instrumenti nanašajo:
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– pri blagovnih terminskih poslih in pogodbah se bla-
go, ki naj bi bilo prejeto, upošteva kot dolga pozicija v tem
blagu z zapadlostjo enako zapadlosti terminskega posla ozi-
roma pogodbe, blago, ki naj bi bilo dano, pa se upošteva
kot kratka pozicija v tem blagu z zapadlostjo enako zapadlo-
sti terminskega posla oziroma pogodbe;

– pri blagovnih zamenjavah, kjer ena pogodbena stran-
ka poravnava transakcijo po fiksno določeni ceni, druga pa
po trenutni tržni ceni, se v izračun vključi produkt hipotetič-
ne vrednosti blaga in števila dogovorjenih plačil; ča banka
plačuje fiksno ceno in prejema plačila po tekočih tržnih
cenah, je njena pozicija v blagu dolga, če plačuje po tekočih
tržnih cenah in prejema fiksno določene zneske, je njena
pozicija v blagu kratka;

– pri blagovnih zamenjavah, pri katerih gre za menjavo
različnih vrst blaga, se kot dolga pozicija v blagu upošteva
blago, ki ga banka prejema, kot kratka pozicija pa blago, ki
ga banka daje.

Banke, ki sklepajo pogodbe o prodaji in povratnem
odkupu, o odkupu in povratni prodaji, o posoji in izposoji
blaga, vključijo v izračun pozicije v blagu tudi pozicije iz
naslova teh pogodb.

28.3. Pred ugotovitvijo neto pozicije v določenem bla-
gu lahko banka pobota dolge in kratke pozicije iz blagovnih
izvedenih finančnih instrumentov, ki se nanašajo na isto
vrsto blaga, na enake količine tega blaga, imajo enako zapa-
dlost in se glasijo na isto valuto.

Pozicije v blagu so določene v enotah standardnih
mer. Kadar je tržna cena blaga, namenjena izračunu kapital-
ske zahteve, izražena v tuji valuti, jo mora banka preračunati
v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.

29. Izračun kapitalske zahteve za tveganje spre-
membe cen blaga

29.1. Za izračun kapitalske zahteve za tveganje spre-
membe cen blaga banka najprej izračuna neto pozicije po
posameznih vrstah blaga kot razlike med absolutnimi vre-
dnostmi dolgih in kratkih pozicij (v enotah standardnih mer).
Kadar je omenjena razlika pozitivna, ima banka neto dolgo
pozicijo v določenem blagu, kadar pa je razlika negativna, je
pozicija banke v določenem blagu neto kratka.

29.2. Bruto pozicija v določenem blagu je vsota abso-
lutnih vrednosti dolgih in kratkih pozicij v tem blagu.

29.3. Kapitalska zahteva za tveganje spremembe cen
blaga (za posamezno vrsto blaga) je enaka vsoti 15% neto
pozicije v določenem blagu, pomnožene s tržno ceno tega
blaga na dan poročanja in 3% bruto pozicije v določenem
blagu, pomnožene s tržno ceno tega blaga na dan poroča-
nja.

29.4. Skupna kapitalska zahteva za tveganje spremem-
be cen blaga je seštevek kapitalskih zahtev za tveganje
spremembe cen blaga po posameznih vrstah blaga.

29.5. Če so pozicije banke v blagu izpostavljene tudi
valutnemu in drugim tržnim tveganjem, jih mora banka vklju-
čiti v izračun kapitalskih zahtev za omenjena tveganja, kot so
določene v tem sklepu.

X. KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TVEGANJE PRESEGANJA
VELIKIH IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA POSTAVK

TRGOVANJA

30. Ugotavljanje izpostavljenosti iz postavk trgo-
vanja

30.1. Banke, ki so zavezane k izračunavanju in izpol-
njevanju kapitalskih zahtev za tržna tveganja, morajo ugo-

tavljati tudi nastanek oziroma obstoj izpostavljenosti iz naslo-
va postavk trgovanja ter morebitna preseganja omejitev iz
sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 32/99).

30.2. Izpostavljenost do posamezne osebe iz postavk
trgovanja je enaka seštevku:

– presežka (pozitivnega) dolgih pozicij nad kratkimi po-
zicijami v vseh finančnih instrumentih, izdanih s strani posa-
mezne osebe;

– neto izpostavljenosti iz naslova odkupa vrednostnih
papirjev posamezne osebe zaradi izvedbe javne prodaje;

– izpostavljenosti zaradi tveganja neizpolnitve nasprot-
ne stranke iz pogodb s posamezno osebo.

Izpostavljenost do skupine povezanih oseb iz postavk
trgovanja je vsota izpostavljenosti iz postavk trgovanja do
posameznih oseb, ki sestavljajo skupino povezanih oseb v
skladu s sklepom o velki izpostavljenosti.

30.3. Skupna izpostavljenost do posamezne osebe
ali skupine povezanih oseb je enaka vsoti izpostavljenosti
iz bančnih postavk in postavk trgovanja zmanjšana za izje-
me in možna zmanjšanja v skladu s sklepom o veliki izpo-
stavljenosti.

30.4. Banka mora izpolnjevati omejitve iz sklepa o veli-
ki izpostavljenosti za skupno izpostavljenost do posamezne
osebe in skupine povezanih oseb.

31. Izračun kapitalske zahteve za preseganje iz-
postavljenosti iz postavk trgovanja

31.1. Preseganje omejitev iz sklepa o veliki izpostavlje-
nosti je mogoče, če preseganje (presežna izpostavljenost)
izvira izključno iz postavk trgovanja in če banka zagotavlja
potrebni kapital za znesek preseganja.

31.2. Kapitalska zahteva za tveganje preseganja veli-
kih izpostavljenosti iz naslova postavk trgovanja (v nadaljeva-
nju: dodatna kapitalska zahteva) se izračuna na podlagi izbi-
re posameznih izpostavljenosti iz postavk trgovanja do tistih
oseb, ki jim ustreza najvišja kapitalska zahteva za posebno
tveganje iz 23. in 26. točke sklepa in/ali tveganje neizpolni-
tve nasprotne stranke iz 27. točke sklepa in katerih skupni
znesek je enak znesku presežne izpostavljenosti. Za namen
izračuna dodatne kapitalske zahteve torej banka:

– razvrsti izpostavljenosti iz postavk trgovanja do posa-
meznih oseb v padajočem vrstnem redu (od največje do
najmanjše) glede na njihove uteži za tehtanje za posebno
tveganje oziroma tveganje neizpolnitve nasprotne stranke;

– sešteva izpostavljenosti iz postavk trgovanja v skladu
z njihovim vrstnim redom, dokler njihova vsota ne doseže
zneska presežne izpostavljenosti.

31.3. Če presežna izpostavljenost obstaja 10 dni ali
manj, je dodatna kapitalska zahteva enaka dvakratniku vsote
kapitalskih zahtev za posebno tveganje in/ali tveganje neiz-
polnitve nasprotne stranke, ustrezajočim izpostavljenostim
do oseb, ki sestavljajo presežno izpostavljenost.

Po 10 dnevih od nastanka presežne izpostavljenosti
mora banka posamezne izpostavljenosti iz postavk trgova-
nja, ki sestavljajo presežno izpostavljenost, razvrstiti v ustre-
zen stolpec 1 tabele E v naraščajočem vrstnem redu (od
najmanjše do največje) glede na njihovo kapitalsko zahtevo
za posebno tveganje in/ali tveganje neizpolnitve nasprotne
stranke. Kapitalsko zahtevo izračuna banka kot vsoto kapi-
talskih zahtev za posebno tveganje in/ali tveganje neizpolni-
tve nasprotne stranke, pomnoženih z ustreznim faktorjem iz
stolpca 2 tabele E.
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Tabela E

Preseganje omejitev Faktor
(kot delež v kapitalu)

(1) (2)

do 40% 2
od 40% do 60% 3
od 60% do 80% 4

od 80% do 100% 5
pd 100% do 250% 6

preko 250% 9

31.4. Če presežna izpostavljenost obstaja 10 dni ali
manj, izpostavljenost iz postavk trgovanja do posamezne
osebe ali skupine povezanih oseb ne sme preseči 500%
kapitala banke. Vsi presežki izpostavljenosti, ki obstajajo
več kot 10 dni, v seštevku ne smejo preseči 600% kapitala
banke.

XI. IZVAJANJE SKLEPA IN POROČANJE

32. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi
za podružnico tuje banke in sicer tako, da se pri izračunu
kapitala upošteva denarni znesek (varstveni depozit) iz tre-
tjega odstavka 53. člena zakona.

33. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi
za bančne skupine v obsegu in na način, določen v predpi-
su o konsolidiranem nadzoru.

34. Banka je dolžna razviti ustrezen informacijski si-
stem in postopke za spremljanje višine kapitala in kapitalskih
zahtev ter zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki
Slovenije.

35. Banka je dolžna v rokih, predpisanih v tem pogla-
vju, predložiti Banki Slovenije poročila o kapitalu in kapital-
ski ustreznosti po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja.

V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je banka
dolžna predložiti poročila po stanju na dan, ki je naveden v
zahtevi.

36. Banka Slovenije izda natančnejša navodila za izva-
janje tega sklepa.

37. Rok za predložitev poročil iz prejšnje točke tega
sklepa je za stanje na zadnji dan v letu deseti delovni dan po
roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov, za
druga četrtletja pa do 25. v naslednjem mesecu.

38. Prva poročila po tem sklepu predložijo banke po
stanju na dan 31. 3. 2001.

Ne glede na določila prvega odstavka te točke, se del
poročila, ki se nanaša na izračun kapitalskih zahtev za tržna
tveganja, izpolni prvič po stanju na dan 30. 6. 2002.

39. Banke, ki v izračun kapitala vključujejo hibridne in
dolžniške instrumente na podlagi sklepa o načinu izračuna
kapitalske ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS št.
55/94, 46/93, 66/93, 10/95 in 54/95 in 25/97), lahko
še naprej uporabljajo določila omenjenega sklepa glede
lastnosti teh instrumentov, vendar le do zapadlosti teh in-
strumentov po prvotno dogovorjenih pogojih.

40. Določila tega sklepa, ki določajo kapitalske zahte-
ve za tržna tveganja, se uporabljajo od vključno 30. 6.
2002.

41. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati
sklep o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske
ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99,
122/00), razen v delu poročil oziroma obrazcev, ki se upo-
rabljajo do izdaje in uveljavitve navodil iz 36. točke tega
sklepa.

42. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. februarja 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

Priloga 1: Posebne zunajbilančne postavke

1. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA OBRESTNO MERO
(a) enovalutne zamenjave obrestnih mer (single-currency interest rate swaps),
(b) zamenjave osnove (basis swaps),
(c) dogovori o obrestni meri (forward-rate agreements),
(d) terminske pogodbe na obrestno mero (interest rate futures),
(e) kupljene obrestne opcije (interest rate options purchased),
(f) drugi podobno izvedeni finančni instrumenti.

2. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA TUJE VALUTE IN ZLATO
(a) medvalutne zamenjave obrestnih mer (cross-currency interest rate swaps),
(b) terminski posli na tuje valute (forward foreign-exchange contracts),
(c) terminske pogodbe na tuje valute (currency futures),
(d) kupljene valutne opcije (currency options purchased),
(e) drugi podobni izvedeni finančni instrumenti,
(f) izvedeni finančni instrumenti na zlato, podobni instrumentom iz (a) do (e).

3. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI PODOBNI INSTRUMENTOM IZ 1(a) do (e) in 2(a) do (d) NA INDEKSE IN
DRUGE OSNOVNE INSTRUMENTE, kot so:

(a) delnice in drugo lastniško premoženje (equities),
(b) dragocene kovine, razen zlata,
(c) drugo blago,
(d) drugi podobni izvedeni finančni instrumenti.
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4. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA OBRESTNO MERO
(g) enovalutne zamenjave obrestnih mer (single-currency interest rate swaps),
(h) zamenjave osnove (basis swaps),
(i) dogovori o obrestni meri (forward-rate agreements),
(j) terminske pogodbe na obrestno mero (interest rate futures),
(k) kupljene obrestne opcije (interest rate options purchased),
(l) drugi podobno izvedeni finančni instrumenti.

5. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA TUJE VALUTE IN ZLATO
(g) medvalutne zamenjave obrestnih mer (cross-currency interest rate swaps),
(h) terminski posli na tuje valute (forward foreign-exchange contracts),
(i) terminske pogodbe na tuje valute (currency futures),
(j) kupljene valutne opcije (currency options purchased),
(k) drugi podobni izvedeni finančni instrumenti,
(l) izvedeni finančni instrumenti na zlato, podobni instrumentom iz (a) do (e).

6. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI PODOBNI INSTRUMENTOM IZ 1(a) do (e) in 2(a) do (d) NA INDEKSE IN
DRUGE OSNOVNE INSTRUMENTE, kot so:

(e) delnice in drugo lastniško premoženje (equities),
(f) dragocene kovine, razen zlata,
(g) drugo blago,
(h) drugi podobni izvedeni finančni instrumenti.

Priloga 2: Multilateralne razvojne banke

– International Bank for Reconstruction and Development,
– International Finance Corporation,
– Inter-American Development Bank,
– Asian Development Bank,
– African Development Bank,
– Council od Europe Resettlement Fund,
– Nordic Investment Bank,
– Caribbean Development Bank,
– European Bank for Reconstruction and Development
– European Investment Fund
– Inter-American Investment Corporation

Priloga 3 (k 14.4. točki sklepa): Pogodbeno pobotanje terjatev in obveznosti iz naslova posebnih zunajbilančnih
postavk

(a) Vrste možnega pogodbenega pobotanja

Zmanjšanje kreditnega tveganja je mogoče ob uporabi naslednjih pogodb:
– dvostranske pogodbe o prenovitvi (novaciji) med banko in nasprotno pogodbeno stranko, po kateri se z izpolnitvijo

pogodbe obstoječe vzajemne terjatve in obveznosti, ki so predmet pogodbe o prenovitvi, avtomatično spremenijo na
način, da med pogodbenima strankama ostane le ena zavezujoča obveznost oziroma terjatev in z nastankom le-te vse
prejšnje obveznosti in terjatve ugasnejo;

– druge dvostranske pogodbe o pobotanju med banko in nasprotno pogodbeno stranko.

Nasprotna pogodbena stranka iz prejšnjega odstavka za namen 14.4. točke sklepa pomeni fizično ali pravno osebo, ki
izpolnjuje vse predpostavke, potrebne za sklenitev pogodbe o pobotanju.

(b) Pogoji za priznavanje pogodb o pobotanju

Banka Slovenije lahko prizna pogodbe iz prejšnjega odstavka za zmanjšanje kreditnega tveganja, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki;
– pogodba določa, da za banko v primeru plačilne nezmožnosti, stečaja, likvidacije in drugih podobnih okoliščin nasprotne

pogodbene stranke, nastane ena sama obveznost (v primeru neto negativne tržne vrednosti) oziroma ena sama terjatev (v
primeru neto pozitivne tržne vrednosti) do nasprotne pogodbene stranke, prejšnje obveznosti in terjatve, ki so predmet
pogodbe, pa ugasnejo;

– banka predloži Banki Slovenije neodvisna izvedenska mnenja, iz katerih izhaja, da vsebina pogodbe ustreza pogojem iz
prejšnje alinee in da bo v primeru pravnega spora pogodba veljaven in zavezujoč pravni vir za pristojna sodišča oziroma
druge pristojne organe po:
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a) pravu države sedeža nasprotne pogodbene stranke, v primeru vpletenosti podružnice nasprotne pogodbene stranke
ali podružnice banke pa tudi po pravu države, kjer je podružnica ustanovljena;

b) pravu države, po katerem se presojajo posamezni posli, ki so predmet pogodbe;
c) pravu države, po katerem se presojajo drugi pravni akti, ki so nujni pogoj za izvršitev pogodbe;

Banka Slovenije ne prizna pogodbe za zmanjšanje kreditnega tveganja, če je kateri izmed pristojnih nadzornih organov v
dvomih glede izpolnjevanja pogojev iz te alinee.
– banka najmanj enkrat letno preveri ali je pogodba še veljaven in zavezujoč pravni vir po pravu držav naštetih v prejšnji

alinei zaradi morebitnih sprememb v pravni ureditvi zadevnih držav;
– pogodba ne dopušča plačilno sposobni pogodbeni stranki, da svojo obveznost izpolni delno oziroma je ne izpolni, čeprav

je nad drugo pogodbeno stranko začet stečajni postopek in je prva pogodbena stranka neto stečajni upnik (t.i. walkaway
klavzula);

– banka ne razpolaga z informacijo, zaradi katere je pristojni nadzorni organ tuje države v dvomih glede pravne učinkovitosti
pogodbe;

– banka predloži neodvisno revizorsko mnenje o dopustnosti in pravilnosti pogodbe ter o izpolnjevanju drugih pogojev iz
tega odstavka. Banka Slovenije ni vezana na mnenje revizorja.

(c) Posledice priznavanja pogodbenega pobotanja

Priznane pogodbe o pobotanju je mogoče upoštevati pri izračunu kreditne nadomestitvene vrednosti za posebne zunajbi-
lančne postavke v transakcijah z isto pogodbeno stranko na naslednji način:
i. v primeru pogodb o prenovitvi

V izračunu kreditnih nadomestitvenih vrednosti se s konverzijskimi faktorji iz tabel v 14.3. točki sklepa tehta neto znesek,
določen s prenovitvijo pogodbe oziroma pobotanjem.
Pri uporabi metode tekoče izpostavljenosti se neto znesek iz prejšnjega odstavka upošteva pri ugotavljanju nadomes-
titvenih stroškov za izračun trenutne izpostavljenosti oziroma se uporabi kot osnovna (nominalna) vrednost pogodb za
izračun potencialne izpostavljenosti. Tudi pri uporabi metode originalne zapadlosti se neto znesek uporabi kot osnovna
(nominalna) vrednost instrumentov oziroma pogodb.

ii. v primeru drugih pogodb o pobotanju
Pri uporabi metode tekoče izpostavljenosti:
– nadomestitveni stroški iz naslova instrumentov, vključenih v pogodbe o pobotanju, se ugotovijo na podlagi

hipotetičnega neto zneska, ki je posledica pobotanja; če je posledica pobotanja nastanek neto obveznosti za banko,
ki izračunava nadomestitvene stroške, se le-ti v izračun vključijo v znesku ‘0’.

– potencialna izpostavljenost iz naslova instrumentov, vključenih v pogodbe o pobotanju, se lahko zmanjša, upoštevaje
naslednjo enačbo:
PCEred = 0,4 x PCE + 0,6 x NGR x PCE, kjer pomenijo:
PCEred = zmanjšana potencialna izpostavljenost za vse instrumente ali pogodbe z isto stranko, vključene v pravno
priznano pogodbo o pobotanju,
PCE = vsota vseh potencialnih izpostavljenosti za vse pogodbe z isto stranko, ki so vključene v pravno priznano
pogodbo o pobotanju ali so izračunane z množenjem osnovnih (nominalnih) vrednosti pogodb z ustreznimi konverzi-
jskimi faktorji iz druge tabele v 14.3. točki,
NGR = kvocient neto nadomestitvenih stroškov za vse pogodbe, vključene v pravno priznano pogodbo o pobotanju z
določeno pogodbeno stranko (števec) in bruto nadomestitvenih stroškov za vse pogodbe, vključene v pravno
priznano pogodbo o pobotanju z določeno pogodbeno stranko (imenovalec).

Pri uporabi metode originalne zapadlosti:
– pri popolno ustrezajočih si pogodbah (denarni tokovi z isto zapadlostjo, v isti valuti), vključenih v pogodbo o

pobotanju, se pri ugotavljanju osnovne (nominalne) vrednosti pogodb upošteva neto znesek, ki se pomnoži z
ustreznimi konverzijskimi faktorji iz prve tabele v 14.3. točki,

– pri vseh drugih pogodbah, vključenih v pogodbo o pobotanju, se lahko osnovne (nominalne) vrednosti pogodb
pomnožijo z zmanjšanimi konverzijskimi faktorji, prikazanimi v naslednji tabeli:

Pogodbena zapadlost Izvedeni finančni instrumenti Izvedeni finančni instrumenti
na obrestno mero na tujo valuto in zlato

do enega leta ali manj 0,35% 1,50%
od enega leta do dveh let 0,75% 3,75%
za vsako dodatno leto 0,75% 2,25%
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