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Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu

Na podlagi 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/2001 in 59/2002) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 23. marca 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu
Za kandidata za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu se izvoli prof. dr. Marko Ilešič.
Št. 700-01/97-55/6
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1185-III

1400.

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94,
45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 26/2001 – PZ, 56/2002
– ZJU, 67/2002 – ZSS-D in 110/2002 – ZDT-B) in 112. člena Poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. marca 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nina Kodra Balantič, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1186-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

1399.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

1401.

Sklep 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, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 26/2001 – PZ, 56/2002
– ZJU, 67/2002 – ZSS-D in 110/2002 – ZDT-B) in 112. člena Poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. marca 2004 sprejel

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94,
45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 26/2001 – PZ, 56/2002
– ZJU, 67/2002 – ZSS-D in 110/2002 – ZDT-B) in 112. člena Poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. marca 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Valerija Jelen Kosi, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Melita Puhr, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem
sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1186-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1186-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.
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Sklep 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, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 26/2001 – PZ, 56/2002
– ZJU, 67/2002 – ZSS-D in 110/2002 – ZDT-B), prvega odstavka
258.c člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, I-17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl.
US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odl.
US in 24/2001) in 112. člena Poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. marca 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
"Za neutemeljeno plačilo se šteje tudi plačilo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe, ki je bila kasneje spremenjena ali
odpravljena."
Št. 310-09/91-1/19
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1071-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Simona Ferjan, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri
Sodniku za prekrške Jesenice.
Št. 716-01/89-2/110
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1186-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

1403.

Avtentična razlaga prvega odstavka 137. člena
Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
23. marca 2004 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prvega odstavka 137. člena Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list RS, št. 110/02) – ORZISDU137
v naslednjem besedilu:
"Kot posli za račun vzajemnega sklada iz prvega odstavka
137. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje se štejejo posli, katerih predmet je premoženje vzajemnega
sklada."
Št. 412-01/92-4/28
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EPA 1118-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1404.

Avtentična razlaga 195. člena Obligacijskega
zakonika

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
23. marca 2004 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
195. člena Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 83/01) – OROZ195
v naslednjem besedilu:

VLADA
1405.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili

Na podlagi 3., 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO), drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00
– ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list
RS, št. 18/03 in 135/03) se tretji in četrti odstavek 5. člena spremenita tako, da se glasita:
»Koncesija se podeli enemu koncesionarju za vsako od
območij izvajanja javne službe iz priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe.
Koncesija se lahko podeli enemu koncesionarju za več območij izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Koncesija se nanaša na vsa izrabljena motorna vozila na
ozemlju Republike Slovenije, izvaja pa se na vseh območjih izvajanja javne službe iz prejšnjega člena za uporabnike storitev javne
službe na enak način in pod enakimi pogoji.«.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena se za besedo »koncesionar«
vstavi besedilo »pred začetkom izvajanja javne službe«.
V petem odstavku se besedilo »sam pridobiti potrdilo iz
prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »pridobiti potrdilo iz
prejšnjega odstavka podizvajalec«.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se nadomesti z novim drugim in
tretjim odstavkom, ki se glasita:
»Ponudnik se lahko prijavi za izvajanje javne službe na eno
ali na več območij izvajanja javne službe iz razpisa.
Če za posamezno območje izvajanja javne službe iz razpisa
koncedent pridobi samo nepravilne ali nepopolne ponudbe, se razpis za to območje izvajanja javne službe ponovi.«.
5. člen
Peta alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni, tako da
se glasi:
»– usposobljen mora biti za vključitev v sistem ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili vključno z informacijskim sistemom
po pravilih mednarodnega informacijskega sistema za razgradnjo
motornih vozil,«.
Šesta alinea prvega odstavka se črta.
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6. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo naslednja merila:
1. ponudbena cena (neto cena v SIT brez DDV) za storitve
javne službe, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih
motornih vozil (SIT/kg),
2. število prevzemnih mest, ki presega gostoto prevzemnih
mest iz 7. člena te uredbe,
3. zmogljivost nadaljnje obdelave izrabljenih motornih vozil,
za katero ima dokazila o pravici uporabe,
4 reference ponudnika za prevzemanje motornih vozil in
za zagotavljanje obdelave,
5. obseg tehnične dokumentacije o razstavljanju motornih
vozil, s katero razpolaga,
6. logistična rešitev prevoza prevzetih izrabljenih motornih
vozil od prevzemnih mest do centra za obdelavo,
7. čas vzpostavitve javne službe,
8. kadrovska zasedba, ki zagotavlja ustrezno izvajanje javne
službe,
9. izdelanost obratne dokumentacije,
10. komisijski ogled lokacij ponudnika.«.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se črta.
8. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bilo na istem javnem razpisu izbranih več kandidatov
za območja izvajanja javne službe iz 5. člena te uredbe, se za ceno
storitev sprejme predlagana cena za izvajanje storitev javne službe
tistega izbranega kandidata, ki je ponudil najnižjo ceno.«.
9. člen
Priloga, ki je sestavni del te uredbe, postane priloga 3.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-23/2003-6
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2511-0078
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003
in 2004
1. člen
V Uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 43/03, 81/03 in 117/03) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja, skladno s proračunom Republike Slovenije za
leto 2003 in proračunom Republike Slovenije za leto 2004, in druge
ukrepe, ki se financirajo iz sredstev za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja;
– upravičence, upravičene stroške, pogoje, kriterije, postopke
za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov ter nadzor
nad izvajanjem ukrepov iz prejšnje alinee;
– vsebino ukrepov kmetijske strukturne politike sofinancirane
iz usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada;
– namene, upravičene naložbe, upravičljive stroške, upravičence, merila za upravičenost, merila za izbor ter finančne kriterije
za ukrepe iz prejšnje alinee.«.
2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Sredstva za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne
politike sofinancirane iz usmerjevalnega oddelka Evropskega
kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, so v skladu z
Enotnim programskim dokumentom Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 ter njegovim izvedbenim dokumentom Programskim
dopolnilom Republike Slovenije za obdobje 2004-2006. Na podlagi
omenjenih dokumentov se določi višina sredstev za posamezne
namene in obdobje izvajanja obveznosti plačil.«.

»II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE IN
KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA – NACIONALNI
DEL«.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
PRILOGA

1. območje: upravne enote: Celje, Novo mesto, Domžale,
Žalec, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Kamnik, Krško, Brežice, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Ravne na Koroškem, Sevnica,
Laško, Slovenj Gradec, Mozirje, Ruše, Radlje ob Dravi, Hrastnik
in Dravograd;
2. območje: upravne enote: Ljubljana, Kranj, Škofja Loka,
Radovljica, Jesenice, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Tržič;
3. območje: upravne enote: Nova Gorica, Koper, Ajdovščina,
Grosuplje, Sežana, Postojna, Vrhnika, Tolmin, Trebnje, Črnomelj,
Idrija, Piran, Ilirska Bistrica, Cerknica, Kočevje, Izola, Ribnica,
Logatec in Metlika;
4. območje: upravne enote: Maribor, Ptuj, Murska Sobota,
Slovenska Bistrica, Lendava, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer,
Pesnica in Ormož.

1406.
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3. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

Vlada Republike Slovenije

Območja izvajanja javne službe

32 / 2. 4. 2004 /

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2003 in 2004

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

4. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij)
(1) Predmet podpore je delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo
iz naslova generacijskega lastninskega prevzema kmetije s strani
mladega kmeta.
(2) Pomoč iz tega člena se dodeli v obliki enkratne finančne
pomoči.
(3) Upravičljivi strošek za namen iz tega člena je enkratna
finančna pomoč.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije, razen
pašnih oziroma agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje.
(5) Pogoji in omejitve za pridobitev sredstev iz tega člena
so:
1. pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi kmet:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je mlajši od
40 let oziroma bo dopolnil 40 let v letu objave javnega razpisa in
gre za njegov prvi lastniški prevzem,
– imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetije,
– se obvezuje, da bo ostal nosilec in lastnik kmetijskega
gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz tega člena,
razen v primeru višje sile,
– ob oddaji vloge mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti;
2. kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti iz zadnje alinee prejšnje točke se šteje:

Stran
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– najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali sorodna agroživilska izobrazba, ali
– katerakoli druga poklicna izobrazba in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali
– končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na
kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;
3. pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
– biti mora prijavljena v evidenci kmetijskih gospodarstev, ki
jo vodi MKGP,
– kmetijsko gospodarstvo je moralo v tekočem letu, v skladu
s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: AKTRP) izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike,
– upravičenec mora imeti ob oddaji vloge v uporabi vsaj za
5 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega vsaj 3
ha v lasti,
– določbo iz prejšnje alinee se ne uporablja za pridelavo
medu in ostalih čebeljih proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic. V
takem primeru mora imeti upravičenec ob oddaji vloge v uporabi
vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega vsaj
1 ha v lasti in 40 čebeljih družin,
– upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa,
mora najkasneje eno leto po prejetju sredstev uvesti spremljanje
rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji ter mora
spremljati rezultate gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še pet let
po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa,
– prvi lastniški prevzem kmetije in vzpostavitvi mladega prevzemnika kot nosilca kmetijskega gospodarstva, mora biti opravljen
najkasneje v 12 mesecih pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,
– za datum lastniškega prevzema se šteje datum vložitve
predloga za vpis lastnine v zemljiško knjigo,
– ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija s
strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali izvenzakonske skupnosti,
– upravičenec mora predložiti načrt gospodarjenja kmetije
najmanj za obdobje petih let od oddaje vloge na javni razpis,
– kmetija mora biti ob oddaji vloge ekonomsko vitalna. To pomeni, da mora iz kmetijskih dejavnosti, ki se odvijajo na kmetijskem
gospodarstvu dosegati letne prihodke vsaj v višini minimalne bruto
letne plače na zaposlenega v gospodarstvu. Pri izračunu letnega
prihodka kmetije iz kmetijske dejavnosti se morajo upoštevati podatki veljavnega Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja
na kmetijah v Sloveniji,
– kmetija mora ob oddaji vloge, oziroma najkasneje tri leta
po prejemu sredstev, izpolnjevati vse minimalne standarde glede
higiene, okolja in dobrega počutja živali;
4. za 1 ha primerljivih kmetijskih površin iz četrte alinee prejšnje točke se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali
jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
– 8 ha gozdov, ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do največ
5,000.000 SIT na upravičenca.
(7) Kriteriji za izbor vlog:
1. višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk pri
ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in
omejitve. Pri izbiri in ocenjevanju vlog se uporabljajo naslednja
merila:
– razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje,
– socialni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– okoljski vidiki kmetijske proizvodnje,
– stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva;
2. vsa merila se točkujejo. Kolikor na razpis prispe več vlog
kakor je razpoložljivih sredstev, imajo prednost pri izbiri tiste vloge,
ki bodo dosegle večjo število točk.
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(8) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega
uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobilo državno
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati
delež dodeljenih sredstev iz šestega odstavka tega člena.«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev,
informiranju na terenu in usposabljanju kmetov, ki so registrirana
in delujejo na območju Republike Slovenije.
(2) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov, oziroma nakup opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
– stroški, povezani z izobraževanjem in usposabljanjem članstva (najemnine – prostorov, honorarji predavateljem, materialni
stroški povezani z izvedbo izobraževanja),
– stroški, povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev na sejmih, pri organizaciji demonstracij in
razstav, izdelava in transfer predstavitvenih gradiv).
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila
aktivnega članstva,
2. predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
3. predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju izobraževanja,
4. delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi.
(4) Upravičenci do sredstev po tem členu so:
a) nevladne organizacije: Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije;
b) pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja
društva, ter so registrirane in delujejo na območju Republike Slovenije: društva, zveze društev in združenja na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
(5) Upravičenci iz točke a) prejšnjega odstavka predložijo vlogo
na obrazcu, ki ga pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, na Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 15. aprila 2004.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 50%
upravičljivih stroškov.
(7) Delež dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za
namene iz tega člena znaša do 100% upravičljivih stroškov kot so
stroški organizacije izobraževanja in usposabljanja, organizacije
tekmovanj, razstav in sejmov. Na posameznega upravičenca iz točke b) četrtega odstavka tega člena, skupni znesek pomoči iz vseh
javnih virov v obdobju treh let, ne sme presegati 100.000 EUR.«.
6. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil)
(1) Predmet podpore so:
– sofinanciranje strokovnih programov na mednarodnih
kmetijsko živilskih sejmih in organizacije specializiranih sejmov s
področja kmetijstva in živilske industrije v Republiki Sloveniji,
– sofinanciranje predstavitve slovenskega kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije na sejmih v tujini,
– sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v tujini.
(2) Upravičenci do sredstev so pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji, nevladne, neprofitne organizacije, registrirane
v skladu s predpisom, ki ureja društva, gospodarska interesna
združenja, ki združujejo živilsko industrijo v Republiki Sloveniji,
registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
(3) Upravičljivi stroški za namen iz prve alinee prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi
sejmov, strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz, strokovnih
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razstav, predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se kot upravičljiv strošek upošteva ureditev ali najem prostorov za sejemsko dejavnost
in za predavanja, tekmovanja, strokovne razstave, stroški predavateljev, stroški, ki so vezani na razstavne eksponate (transport,
ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov) in izdelava
strokovnih materialov (tiskani, video materiali, panoji).
(4) Upravičljivi stroški za namen iz druge alinee prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri najemu, ureditvi ter
uporabi razstavnega prostora za svojo predstavitev na sejmu,
potni stroški in stroški bivanja v času sejma, priprava in tisk promocijskega materiala, kot so plakati, tiskani materiali ter stroški, ki
nastanejo z udeležbo na strokovnih konferencah v okviru sejma,
kot so kotizacije, priprave predstavitvenih gradiv.
(5) Upravičljivi stroški za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri izdelavi oziroma
pripravi različnih aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih
pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v tujini, distribucijo in
predvajanjem naslednjih sklopov informiranja in oglaševanja:
– priprava oglaševalskih akcij in izdelava celostne podobe,
vključno s promocijskim materialom,
– spletne strani,
– medijske aktivnosti,
– družabne in družbeno-informativne dejavnosti.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namen iz prve alinee prvega odstavka tega člena mora
upravičenec priložiti potrdilo o registraciji vlagatelja, program strokovnih prireditev, organiziranih v sklopu mednarodnih kmetijsko
živilskih sejmov in specializiranih sejmov s področja kmetijstva in
živilske industrije v Sloveniji, dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža
sredstev vlagatelja;
– za namen iz druge alinee prvega odstavka tega člena mora
upravičenec priložiti potrdilo o registraciji vlagatelja, specifikacijo
celotnih stroškov predstavitve s finančnimi dokazili o vseh izvedenih dejavnostih, katere se v skladu s to uredbo lahko uveljavlja
kot upravičljive stroške za sofinanciranje, natančen opis sejemske
predstavitve z zadanimi in uresničenimi cilji predstavitve, opis udeležbe na ob sejemskih dejavnostih (konferencah, simpozijih…), dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev s strani vlagatelja;
– za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
morajo biti akcije informiranja in promocije naravnane tako, da se
promovirajo izdelki s priznanimi označbami kakovosti s slovenskim
poreklom doma in v tujini med čim več ciljnimi javnostmi in hkrati
informirajo potrošnika o različnih kategorijah posameznih izdelkov
in spremembah, ki jih prinaša harmonizacija zakonodaje na področju posamezne panoge živilske industrije. Cilj promocijskih akcij
mora biti večja prepoznavnost omenjenih izdelkov ter uveljavitev
izdelkov tako v Republiki Sloveniji kot tudi na notranjem trgu EU.
Akcije informiranja in promoviranja morajo zagotoviti tudi obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja in o sistemih in predpisih, ki
zagotavljajo varno in kakovostno hrano.
(7) Za namene iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
mora vlagatelj izkazati, da je bil za izvedbo aktivnosti informiranja
in promocije izbran izvajalec, ki ima ustrezne reference pri podobnih projektih in je bil ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev
najcenejši. Promocijski in informativni material, izdelan v sklopu
teh aktivnosti, ne sme biti predmet prodaje. Priloženo mora biti potrdilo o registraciji in aktivnem delovanju vlagatelja ter dokazilo o
zagotovitvi lastnega deleža sredstev vlagatelja v višini do najmanj
50% upravičenih stroškov. Iz izbranega programa kampanje mora
biti razvidna specifikacija skupnih stroškov programa promocije in
informiranja, posameznih aktivnosti v okviru programa ter okviren
terminski plan izvedbe posameznih komunikacijskih akcij.
(8) Merila za ocenjevanje vlog so:
1. za namen iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih
sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja sejma),
– argumentirana in dejansko obračunana finančna sredstva,
namenjena za organizacijo strokovnih programov s strani organizatorja,
– pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci, število
razstavljavcev, domačih in tujih),
– ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani
organizatorja),
– ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani s
strani organizatorja);
2. za namen iz druge alinee prvega odstavka tega člena:
– sejemska predstavitev je skupna za čim večje število slovenskih pridelovalcev, predelovalcev in drugih institucij,
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– sejemska predstavitev je skupna za čim večje število slovenskih prehrambenih proizvodov,
– argumentirana in dejansko prikazana finančna sredstva,
namenjena za organizacijo skupne sejemske predstavitve s strani
organizatorja predstavitve,
– razpoložljivost spremljajočega promocijskega materiala,
– velikost predstavitvenega sejemskega prostora,
– aktivna strokovna udeležba slovenskih predstavnikov na
čim več ob sejemskih dejavnostih (konferencah, simpozijih…);
3. za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena:
– povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave ter skupna vlaganja,
– sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti pozitivno naravnana in naj obveščajo, da ima proizvod posebne lastnosti, ki so
pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih znakov (geografsko poreklo,
geografska označba, tradicionalen ugled, ekološki proizvod, integriran proizvod, višja kakovost),
– celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah
posameznih izdelkov, spremembah, ki jih prinaša harmonizacija
zakonodaje ter o sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno in
kakovostno hrano,
– akcije informiranja in promocije pokrivajo čim večji spekter
ciljnih javnosti,
– obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja oziroma
o tem, kaj konkretne posebne lastnosti proizvoda pomenijo za
zdravje in življenje ljudi.
(9) Višina sofinanciranja za ukrepe iz tega člena znaša največ
do 50% upravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo do porabe za
ta namen razpoložljivih sredstev.
(10) Skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh javnih
virov za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil
znaša do 50% upravičljivih stroškov.«.
7. člen
Naslov poglavja IV. se spremeni tako, da se glasi:
»IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV – NACIONALNI
DEL«.
8. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Razen v primerih iz šestega odstavka tega člena, o
dodelitvi sredstev po tej uredbi odloča predstojnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: AKTRP). V primeru ukrepa iz 5. točke prvega odstavka
20. člena te uredbe ter točke a) četrtega odstavka 21. člena te
uredbe, predstojnik AKTRP izda odločbo o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge. Vlogo je potrebno poslati priporočeno
na naslov AKTRP, Dunajska 160, Ljubljana.«.
9. člen
Za 38. členom se dodata novi poglavji V. in VI. in členi, ki se
glasijo:
»V. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE
SOFINANCIRANI IZ USMERJEVALNEGA ODDELKA
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA USMERJEVALNEGA IN
JAMSTVENEGA SKLADA
38.a člen
(vrste ukrepov)
V okviru izvajanja kmetijske strukturne politike, sofinancirane
iz usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, se sredstva namenijo za naslednje
ukrepe:
1. izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
2. naložbe v kmetijska gospodarstva;
3. diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu
kmetijstvu alternativni dohodkovni viri;
4. trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov.
38.b člen
(izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov)
(1) Podpore investicijam, v okviru tega ukrepa, bodo prispevale k izboljšanju in racionalizaciji predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter tako prispevale k povečanju konkurenčnosti in dodane vrednosti teh proizvodov.
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(2) Investicije zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, primernih za človeško prehrano in prehrano živali (razen
proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode in aktivnosti znotraj sektorja sladkorja) in spadajo v
naslednje sektorje: meso, mleko, žita in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje,
jajca, med in hrana za živali. Podpora se dodeli le za tiste investicije,
ki se nanašajo na predelavo kmetijskih proizvodov, pri kateri je proizvod, ki nastane s tem postopkom prav tako kmetijski proizvod.
(3) Upravičene investicije so:
– izgradnja, nakup ali obnova nepremičnin z izjemo nakupa
zemljišč;
– nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov in svetovalcev,
študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc (stroški iz te
alinee so dodatni stroški k stroškom iz prve in druge alinee tega
odstavka, in štejejo za upravičene stroške do zgornje meje 12%
teh stroškov).
(4) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska,
betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela,
ureditev kanalizacije);
– stroški nakupa nepremičnin, to je že zgrajenih zgradb in
zemljišč, na katerih so zgrajene, če obstaja neposredna povezava
med nakupom in ciljem zadevne investicije;
– oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za predelavo
in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava, konzerviranje…), oprema za pakiranje in embaliranje, oprema za nadzor in
obvladovanje kakovosti, oprema za skladiščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema, računalniška oprema s programi ter
naprave za zmanjšanje obremenjenosti okolja s proizvodnjo);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc)
do višine 12% upravičljivih stroškov investicije.
(5) Podpore se ne dodelijo za:
– investicije na ravni trgovine,
– investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih držav,
– nakup rabljene opreme,
– investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen če
obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode obstajajo
prodajne možnosti,
– investicije, ki spadajo v okvir programov podpor organizacij
proizvajalcev v okviru – tržnih redov,
– investicije, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za promocijo kmetijskih proizvodov ali
ukrepov za preprečevanje bolezni živali,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja, ki zajemajo tudi stroški vzdrževanja in
najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške konverzije in tečajne izgube,
– investicije, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe
o dodelitvi sredstev,
– investicije upravičencev, ki so v finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
(6) Do sredstev iz tega člena so upravičene pravne in fizične
osebe s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti v okviru naslednjih
sektorjev: meso, mleko, žita in druge rastline, ki se uporabljajo v
mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje,
jajca, med in hrana za živali.
(7) Podpora se dodeli za financiranje investicij:
– za katere vlagatelj predloži poslovni načrt investicije, ki
vključuje osnovne podatke o investitorju, podatke o investiciji,
analizo trga, časovni potek investicije, stroške investicije, vire
financiranja, ekonomsko analizo investicije. Podrobna vsebina in
zahtevane priloge (dokazilo o registraciji, gradbena dokumentacija,
dokazilo o finančnem stanju, strokovna ocena vpliva na okolje, in
podobno) se določijo z razpisom;
– za katere je možno dokazati ekonomsko upravičenost (interna stopnja donosnosti višja kot 8%);
– kjer predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne
standarde na področju okolja, higiene in dobrega počutja živali ali
bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku investicije;
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– ki prispevajo k izboljšanju položaja zadevnega sektorja primarne kmetijske proizvodnje;
– za katere obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode obstaja primerno tržišče.
(8) Projekt se izbere na podlagi opredeljenih meril za izbor.
Načela, na katerih bodo temeljila ta merila, so:
– proizvodnja proizvodov višje kakovosti in skrb za varstvo
potrošnikov,
– vpliv na primarno kmetijsko proizvodnjo (% dolgoročnih pogodb o odkupu ali ocena tega vpliva na temelju ustreznih analiz),
– vpliv na okolje (pozitiven vpliv na okolje),
– kazalniki uspešnosti poslovanja (izmerjena na podlagi
ekonomskih kazalnikov),
– regionalno pokritje (oddaljenost od najbližjega predelovalnega obrata s podobnim tipom proizvodnje),
– prisotnost na in izven trgov Evropske unije.
(9) Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Najvišja podpora znaša 40% upravičenih stroškov investicije, ob
tem da je:
– najnižji znesek pomoči 25.000 EUR (preračunano v SIT
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa). Projekti s skupno investicijsko vrednostjo nižjo od 62.500
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan objave javnega razpisa) so izvzeti iz dodelitve podpor v okviru
tega ukrepa;
– najvišji znesek pomoči 1,800.000 EUR (preračunano v SIT
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa). Če skupna investicijska vrednost presega 4,500.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
objave javnega razpisa), se izplača najvišji znesek pomoči.
(10) Struktura financiranja je naslednja:
– 20% zagotovi Evropska unija (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
– 20% zagotovi Republika Slovenija;
– 60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
38.c člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva)
(1) Podpore naložbam, v okviru tega ukrepa, bodo prispevale k
izboljšanju konkurenčnosti in tržne naravnanosti kmetijskih gospodarstev, ter tako prispevale k povečanju njihovega dohodka ob hkratnem
doseganju vseh predpisanih standardov na področju varstva okolja,
veterinarsko sanitarnih pogojev in pogojev za dobrobit živali.
(2) Naložbe zadevajo lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi in živali, vključno s proizvodnjo semenskega materiala, na naslednjih sektorjih kmetijske
pridelave: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, olivno olje,
sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material.
(3) Predmet podpore so naslednje naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo:
1. naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (oprema za
krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje;
3. naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg;
4. naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih poslopij
in objektov, vključno s pripadajočo opremo za predelavo mleka,
in naložbe v ureditev pitne vode za potrebe predelave mleka na
planinah, ki so v zasebni lasti;
5. nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
6. nakup kmetijskih zemljišč;
7. prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup
čebeljih matic in čebeljih družin;
8. obnova trajnih nasadov;
9. nakup in postavitev zavarovanih prostorov vključno s pripadajočo opremo;
10. nakup in postavitev mrež proti toči;
11. naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti;
12. naložbe v objekte, vključno z vso pripadajočo opremo za
neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor.
Vlagatelj lahko kandidira za pridobitev pomoči za eno ali več
vrst zgoraj naštetih naložb v okviru iste vloge.
(4) Upravičljivi stroški za naložbe iz prejšnjega odstavka
vključujejo:
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a) Upravičljive stroške za naložbe iz 1., 2., 3., 4., 11. in 12.
točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške izgradnje, nabave ali izboljšanja nepremičnin, to je
gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene, vključno s pripadajočo opremo za kmetijsko
proizvodnjo,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu
opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup
in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– prispevek v naravi,
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov;
b) Upravičljive stroške za naložbe iz 5. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
nakup novih in rabljenih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov,
– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in opreme se šteje
kot opravičljiv strošek samo če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec mora priložiti izjavo prodajalca rabljene kmetijske mehanizacije oziroma opreme v kateri mora biti navedeno
njeno poreklo in iz katere mora biti razvidno, da v preteklih sedmih
letih ni bila nabavljena s pomočjo nepovratnih sredstev Republike
Slovenije ali Evropske unije,
2. cena rabljene kmetijske mehanizacije oziroma opreme ne
presega njene tržne vrednosti in je nižja od stroškov za podobno
novo opremo,
3. rabljena kmetijska mehanizacija oziroma oprema ima tehnične značilnosti, potrebne za delovanje ter izpolnjuje veljavne norme in standarde, tudi iz vidika varne vožnje in varnosti pri delu;
c) Upravičljive stroške za naložbe iz 6. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– nakup zemljišč, vključno s pravnimi honorarji in stroški
vpisa zemljišča v zemljiško knjigo;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov;
d) Upravičljive stroške za naložbe iz 7. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin,
– v primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega
izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju prireje mleka
govedi se kot upravičljiv strošek prizna le nakup brejih plemenskih
telic,
– v primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega
izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju reje krav dojilj
se ne prizna nakup krav ali brejih plemenskih telic črnobele pasme
(ČB), rdeči holštajn (RH) ali kombinirane črnobele in rdeče holštajn
pasme (ČB/RH),
– primeru prvega nakupa plemenske živine, namenjenega
izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju prireje mesa
konj se kot opravičljiv strošek prizna le nakup plemenskih kobil
hladnokrvnih pasem,
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov;
e) Upravičljive stroške za naložbe iz 8. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroški obnove trajnih nasadov, vključno s postavitvijo ali
redno obnovo sadovnjakov ali oljčnikov in napravo jagodišč:
– v primeru postavitve ali redne obnove sadovnjakov ali
oljčnikov, opravičljivi stroški vključujejo: zemeljska dela, pripravo
poti, nakup in postavitev mrež, opore, mrež proti toči in sadik, stroški gnojenja in varstva rastlin v prvih treh letih postavitve oziroma
obnove nasada,
– v primeru naprave jagodišč, upravičljivi stroški vključujejo:
nakup sadik, pripravo tal, stroški gnojenja in varstva rastlin, prvi
nakup namakalne opreme.
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu
opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup
in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
– prispevek v naravi,
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– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov;
f) Upravičljive stroške za naložbe iz 9. točke prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške nakupa in postavitve mrež proti toči,
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študijeizvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičljivih stroškov;
g) Upravičljive stroške za naložbe iz 10. točke prejšnjega
odstavka vključujejo:
– stroške nakupa in postavitve zavarovanih prostorov,
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, študije izvedljivosti, pridobivanje patentov in licenc do
12% upravičenih stroškov.
(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup in postavitev ograj za potrebe paše,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov
v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti, vključno s
stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe
o dodelitvi sredstev,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe
patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta
in presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(6) Do podpor po tem členu so upravičena kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe), ter pašne skupnosti po predpisih,
ki urejajo kmetijska zemljišča, in imajo naslov oziroma sedež v
Republiki Sloveniji ter opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
1. skupni pogoji za pridobitev sredstev za naložbe iz prvega
odstavka tega člena, ki veljajo za vse sektorje primarne kmetijske
pridelave in za vse vrste naložb:
a) gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva in ekonomska upravičenost naložb:
– upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt, s katerim
dokaže gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva in ekonomsko upravičenost naložbe,
– poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki bodo
objavljena na spletnih straneh MKGP in sicer za obdobje izvajanja
naložbe in še za nadaljnjih pet let,
– kumulativni finančni tok mora biti pozitiven in predstavljen
v poslovnem načrtu kot merilo izvedljivosti naložbe,
– poslovni načrt mora tudi dokazati, da bo kmetijsko gospodarstvo po končani naložbi v okviru tega ukrepa, dosegalo vsaj
minimalni bruto prihodek primerljiv z doseženim prihodkom za
enako delo v gospodarstvu. Kot primerljiv bruto minimalni prihodek
se šteje prihodek v višini bruto minimalne plače na zaposlenega
v gospodarstvu,
– pri oceni gospodarske vitalnosti kmetijskega gospodarstva
se bo upošteval tudi obseg lastne primarne kmetijske pridelave.
Kmetijsko gospodarstvo bo moralo glede na posamezen sektor
primarne kmetijske pridelave oziroma glede na vrsto naložbe, najkasneje ob zaključku naložbe, dosegati minimalne obsege lastne
primarne kmetijske pridelave, ki bodo določeni z javnim razpisom;
b) minimalni standardi glede varovanja okolja, higiene in
dobrobiti živali:
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse zahteve glede okoljevarstvenih, higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih pogojev ter zahtev za dobrobit živali. Kolikor je naložba namenjena izpolnjevanju teh standardov, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati do zaključka naložbe,
– do pomoči ne bodo upravičena kmetijska gospodarstva, ki
ob predložitvi vloge ne izpolnjujejo zahtev na področju varovanja
okolja, higiene in dobrobiti živali in jih kmetijsko gospodarstvo ne
rešuje s predlagano naložbo,
– kadar gre za naložbe v živinorejo, mora končni prejemnik
zagotoviti dovolj kmetijskih površin (svojih ali najetih za dobo vsaj
petih let) za porabo gnojevke ali gnoja, maksimalno 2 glavi velike
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živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) za rejo prašičev in perutnine in maksimalno 2,5 GVŽ/ha za rejo ostalih vrst živali oziroma
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Prav tako mora končni
prejemnik zagotoviti dovolj lastne krmne baze. Minimalni obsegi
lastne krmne baze po posameznih vrstah rejnih živali bodo določeni z javnim razpisom;
c) minimalne zahteve glede izobrazbe, ki veljajo za fizične
osebe:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti ob oddaji vloge
primerno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Šteje
se, da je primerno usposobljen, če ima najmanj poklicno kmetijsko
oziroma sorodno agroživilsko izobrazbo, katerokoli drugo poklicno
izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski dejavnosti ali opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih oziroma srednjih šol
s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja. V
primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le
osnovno šolo, pa mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji
oziroma v posamezni kmetijski dejavnosti;
d) podpora se lahko dodeli za financiranje naložb, za katere
obstajajo zadostna dokazila, da za zadevne proizvode obstaja primerno tržišče;
e) za naložbo, deležno podpore po tem ukrepu, ne sme biti
prejeta pomoč po drugih ukrepih iz javnih sredstev;
f) za naložbo, deležno podpore po tem ukrepu, ne sme biti
prejeta pomoč iz naslova pomoči naložbam za skupine proizvajalcev, ki se nanašajo na podporo po skupni tržni ureditvi;
g) upoštevajo se kakršnekoli omejitve proizvodnje ali omejitve
glede podpore po tržni ureditvi;
h) kjer tržna ureditev nalaga omejitve glede proizvodnje ali
omejitve glede podpore na ravni posameznih kmetov, gospodarstev ali predelovalnih obratov, se podpora ne dodeli za naložbe, ki
bi povečale proizvodnjo preko teh omejitev proizvodnje ali omejitev
glede podpore;
i) kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
j) kadar je končni prejemnik fizična oseba, mora imeti nosilec
kmetijskega gospodarstva stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, biti mora lastnik ali solastnik oziroma mora
imeti kmetijsko gospodarstvo v najemu;
k) kadar je končni prejemnik fizična oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, ne pa njegov edini lastnik, mora nosilec
kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z
navedeno naložbo;
l) v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da
je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore;
m) kmetijska gospodarstva morajo imeti ob oddaji vloge v
uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč v dejanski rabi, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta;
n) določba prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic. V takem
primeru mora končni prejemnik imeti ob oddaji vloge v lasti vsaj
40 čebeljih družin;
o) za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih
površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali
jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
– 8 ha gozdov,ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
p) naložba mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
r) gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o
graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
s) če glede na obseg naložbe v okviru dovoljenj iz prejšnje
točke ni obvezna pridobitev presoje vpliva na okolje, mora končni
prejemnik predložiti strokovno oceno ministrstva, pristojnega
za okolje, iz katere je razvidno, ali naložba in na kakšen način
povzroča obremenitev okolja (v primeru, da naložba predstavlja
obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe
za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
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š) upravičenec je moral v tekočem letu, v skladu s kmetijsko
dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na
agencijo izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu,
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
(8) Osnovni kriteriji za izbor vlog:
– kakovost proizvoda in varnost živil (pozitiven vpliv na izboljšanje kakovosti proizvoda in skrb za zdravje potrošnikov),
– vpliv na okolje (pozitiven vpliv na okolje),
– finančna upravičenost (izmerjena na podlagi ekonomskih
kazalnikov iz poslovnega načrta),
– regionalno pokrivanje (vpliv na območje, ki ga naložba
pokriva),
– izvedljivost naložbe,
– tržna naravnanost kmetijskega gospodarstva.
(9) Podrobnejši kriteriji za izbor vlog se določijo v javnem
razpisu. Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število točk znotraj
razpoložljivih sredstev.
(10) Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja:
– od 40% do 65% se zagotovi iz javnih virov, od tega 1/2
zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
– Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika Slovenija,
– od 35% do 60% zagotovi upravičenec.
(11) Deleži javnega financiranja so enaki za vse vrste pomoči
v sklopu tega ukrepa, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
50%,
– za druga območja 40%.
(12) Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe v ekološko pridelavo, je delež javnega financiranja naslednji:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
55%,
– za druga območja 45%.
(13) Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetij, katerih nosilec je mladi kmet, ki še ni dopolnil 40 let
ter se naložba izvaja v obdobju prvih petih let od prevzema, je
delež javnega financiranja višji za 10 odstotnih točk, od deležev v
predhodnih dveh točkah, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
60-65%,
– za druga območja 50-55%.
(14) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 5.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa). V primeru, da je skupna priznana investicijska
vrednost nižja od 13.250 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa), je do dodelitve podpore takšna investicija v okviru tega ukrepa izvzeta.
(15) Najvišji znesek dodeljene pomoči je 413.140 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa). Najvišja priznana vrednost naložbe je 635.600
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan objave javnega razpisa).
(16) Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se
upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno vrsto
naložbe ter obseg lastne primarne kmetijske pridelave končnega
prejemnika.
(17) Seznam najvišjih priznanih vrednosti za posamezno vrsto investicije se objavi v javnem razpisu. V primeru nakupa nove
kmetijske mehanizacije in opreme, se kot najvišja priznana vrednost upošteva vrednosti po zadnjem veljavnem katalogu kmetijske
mehanizacije in opreme. V primeru nakupa rabljene opreme, se
prizna ocena s strani neodvisnega ocenjevalca.
(18) Kadar je končni prejemnik kmetija, se kot opravičljiv
strošek pri izvedbi investicije prizna tudi prispevke v naravi v obliki
zagotavljanja lastne opreme ali materialov kmetije ali neplačanega
prostovoljnega dela nosilca kmetijskega gospodarstva in ostalih
družinskih članov kmetije pod naslednjimi pogoji:
– da je njihovo vrednost mogoče neodvisno oceniti in opraviti
nadzor,
– v primeru neplačanega prostovoljnega dela, se bo vrednost
tega dela določila ob upoštevanju porabljenega časa in normirane
urne ali dnevne postavke za opravljeno delo po normativu, ki bo
naveden v javnem razpisu.
(19) Celotni prispevek v naravi se prizna do tiste višine
celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo bodo opredelili
tehnični normativi za posamezno vrsto investicije, ki se objavijo v
javnem razpisu.
(20) Kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila o
svojem finančnem stanju.
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(21) Kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v finančnih težavah, v
stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
(22) Kmetija, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora
najkasneje z začetkom novega obračunskega obdobja uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji ter
mora spremljati rezultate gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še
pet let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
(23) Določbe od desetega do dvaindvajsetega odstavka tega
člena se uporabljajo tako za individualne kot za skupne naložbe.
38.d člen
(diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu
kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri)
(1) Podpore naložbam, v okviru tega ukrepa, bodo prispevale
k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah in s tem izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi
dodatnih virov zaposlovanja in boljši dohodek.
(2) Naložbe zadevajo ureditev pogojev za opravljanje dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetiji.
(3) Upravičene naložbe so:
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo predelovalnih
obratov za predelavo kmetijskih pridelkov, predelavo lesa, zelišč
in gozdnih sadežev,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo prostorov za
opravljanje turistične dejavnosti ter rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo delavnic in
razstavno prodajnih prostorov za opravljanje domače obrti,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo prodajaln
kmetijskih pridelkov in proizvodov okoliških kmetij,
– naložbe v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za
pridobivanje energije iz biomase,
– naložbe združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo in
opremo objektov za namen predelave ali prodaje.
(4) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska,
betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter dodatna dela). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– stroški nakupa nepremičnine, to je že zgrajenih zgradb in
zemljišča, na katerih so zgrajene, če obstaja neposredna povezava
med nakupom in ciljem zadevne investicije;
– oprema za predelavo kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč in
gozdnih sadežev na kmetiji, oprema za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah, oprema za opravljanje domače obrti na kmetijah, oprema za prodajalne kmetijskih pridelkov in izdelkov okoliških
kmetij na kmetiji, opreme za pridobivanje energije iz biomase na
kmetiji (oprema se podrobneje določi v prilogi javnega razpisa);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc)
do višine 12% upravičljivih stroškov investicije.
(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema,
itd),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– investicije v prostore za zasebno rabo kmetov,
– naložbe izven območja Republike Slovenije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe
o dodelitvi sredstev.
(6) Upravičenci so kmetije, združenja kmetov in fizične ter
pravne osebe. Fizične ter pravne osebe, ki so registrirane v skladu
s predpisom o gospodarskih družbah, niso upravičene pri naložbah
v obnovo ali novogradnjo in opremo predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov.
(7) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi
MKGP,
– obrati morajo izpolnjevati standarde glede varstva okolja
in higiene ali bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku
investicije,
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– naložba mora biti izvedena na kmetiji,
– po registraciji dejavnosti morajo voditi evidence v skladu s
predpisom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah,
– predložiti morajo poslovni načrt,
– naložba mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati
k izboljšanju konkurenčnosti pridelave (interna stopnja donosnosti
mora biti pozitivna), kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta,
– predložiti dokazila o finančnem stanju upravičenca,
– predložiti vso potrebno gradbeno dokumentacijo in vsa
ustrezna pridobljena dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe,
– predložiti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo objekta,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti,
– imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri ustreznem organu najkasneje eno leto po prejemu pomoči,
– naložba mora izpolnjevati fizične omejitve za dopolnilne
dejavnosti po predpisih o kmetijstvu,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora porabiti najmanj
25% delovnega časa za kmetijsko dejavnost na lastni kmetiji,
– imeti v uporabi vsaj ha primerljivih kmetijskih površin,
– opravljati kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, v skladu
z načeli dobre kmetijske prakse in izpolnjevati predpisane pogoje
in merila za dodelitev sredstev,
– upravičenec je moral v tekočem letu, v skladu s kmetijsko
dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na
AKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu,
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
(8) Za potrebe tega člena se za ha primerljivih kmetijskih
površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali
jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
– 8 ha gozdov, ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
(9) Posebni pogoji za posamezen namen:
1. predelava kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč in gozdnih
sadežev na kmetiji:
– zagotoviti morajo, da so upoštevane vse predpisane zahteve na veterinarskem ali sanitarnem področju,
– pri predelavi živil rastlinskega izvora je potrebno zagotoviti
najmanj 50% lastnih surovin, v primeru večjega izpada letine zaradi
naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev, najmanj 20%. Za večji izpad letine zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev se šteje,
če je pridelek zmanjšan za 30%,
– za predelavo živil živalskega izvora je dovoljeno uporabiti
samo mleko in meso, pridobljeno od živali, ki so bile najmanj tri
mesece ali od rojstva v reji na lastni kmetiji,
– pri peki kruha in peciva na tradicionalen način (v krušni peči)
se ne uporablja druga alinea te točke in velja, da je največja dovoljena količina 13.500 kg kruha na leto in 2.000 kg peciva na leto;
2. turizem na kmetiji:
– največji dovoljen obseg je 10 sob in dodatna skupna ležišča
ali 60 sedežev;
3. domača obrt na kmetiji:
– potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti;
4. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij
na kmetiji:
– kmetija mora zagotoviti z lastnimi pridelki in izdelki najmanj
50% vrednosti prodajnih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij;
5. pridobivanje energije na kmetiji iz biomase:
– generator ima lahko največ 1 MW nazivne moči,
– potrebno je zagotoviti najmanj 20% lastne surovine.
(10) Posebni pogoji za skupne naložbe združenja kmetov v
prodajo in predelavo:
– objekti morajo izpolnjevati vse predpisane zahteve na veterinarskem ali sanitarnem področju,
– upravičenci pooblastijo enega, da vloži vlogo v imenu
vseh,
– vsi upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje te
dejavnosti oziroma se bodo najkasneje eno leto po zaključku naložbe,
– vsi upravičenci morajo porabiti najmanj 25% delovnega
časa za kmetijsko dejavnost na lastnih kmetijah.
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(11) Kot opravičljiv strošek se nakup rabljene opreme šteje
samo, kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec mora priložiti izjavo prodajalca rabljene opreme, v kateri mora biti navedeno njeno poreklo in iz katere mora biti
razvidno, da v preteklih sedmih letih ni bila nabavljena s pomočjo
nepovratnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije,
2. cena rabljene opreme ne presega njene tržne vrednosti in
je nižja od stroškov za podobno novo opremo,
3. rabljena oprema ima tehnične značilnosti, potrebne za
uporabo, ter izpolnjuje veljavne norme in standarde ter varnosti
pri delu.
(12) Projekt se izbere na podlagi opredeljenih meril za izbor.
Načela, na katerih bodo temeljila ta merila, so:
– regionalni vidik lokacije naložbe,
– ocena tržnih in ekonomskih elementov naložbe,
– ocena izvedljivosti naložbe.
(13) Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih
sredstev.
(14) V primeru, da se naložba nanaša na kmetijske pridelke
in dejavnosti, povezane s kmetijstvom, so deleži pomoči za vse
namene naslednji:
– območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost do
50% upravičljivih stroškov,
– druga območja do 40% upravičljivih stroškov.
(15) V primeru mladega kmeta, ki še ni dopolnil 40 let ter
se naložba izvaja v obdobju prvih petih let od prevzema, je delež
naslednji:
– območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost do
60% upravičljivih stroškov,
– druga območja do 50% upravičljivih stroškov.
(16) Višina naložbe za namene iz štirinajstega in petnajstega
odstavka tega člena, za programsko obdobje izvajanja Enotnega
programskega dokumenta, ki je upravičena do podpore, je omejena
kot sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika
znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa).
(17) V primeru, da se naložba nanaša na turizem na kmetiji,
pridobivanje energije iz biomase in domačo obrt, znaša delež pomoči do 50% upravičljivih stroškov iz vseh javnih virov, za vse namene znotraj tega ukrepa. Višina naložbe je omejena kakor sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR v obdobju treh let (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika
znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa).
(18) Struktura financiranja za ukrep iz tega člena je naslednja:
– 20 – 30% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in
jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
– 20 – 30% zagotovi Republika Slovenija,
– 40 – 60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
38.e člen
(trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov)
(1) Ukrep trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov se bo
izvajal v okviru dveh podukrepov, in sicer:
1. ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila;
2. program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti.
(2) Namen podukrepa iz 1. točke prejšnjega odstavka je spodbuditi pridelovalce in predelovalce posebnih kmetijskih pridelkov in
živil k uspešni udeležbi na trgu ob sočasnem doseganju višjih cen
ter zadovoljevanje zahtev potrošnikov po avtentičnih proizvodih
višje kakovosti. Namen je povečati število certificiranih kmetijskih
pridelkov in živil višje kakovosti s pridobljenim zaščitnim znakom,
izboljšati konkurenčnost skupin proizvajalcev na evropskem trgu,
vzpostaviti učinkovite povezave med vsemi členi prehrambene
verige ter zagotoviti varno in kakovostno hrano.
(3) Namen podukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega člena
je seznaniti potrošnike o sistemih zaščit posebnih kmetijskih pridelkov in živil, ki obstajajo v Sloveniji in Evropski uniji ter tako potrošniku ponuditi izdelke z višjo in dodatno kontrolirano kakovostjo.
Z obveščanjem o sistemih zaščit se potrošnikom tako ponudi večjo
izbiro po avtentičnih proizvodih višje kakovosti.
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(4) Podukrep iz 1. točke prvega odstavka tega člena je namenjen vsem, ki so vključeni v sisteme zaščit posebnih kakovostnih
kmetijskih pridelkov in živil v skladu z zakonodajo Evropske unije.
(5) Podukrep iz 2. točke prvega odstavka tega člena je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s promocijskimi
dejavnostmi.
(6) Za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena se bodo
izvajale naslednje upravičene aktivnosti:
1. priprava dokumentacije za registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov in živil z dodano višjo kakovostjo, za
katere so potrebni naslednji dokumenti:
– specifikacija oziroma elaborat posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila,
– plan notranje kontrole,
– poročilo o posebnostih kmetijskih pridelkov ali živil z dodano višjo kakovostjo,
– analiza trga;
2. registracija in certificiranje, ki se izvaja za zagotavljanje
skladnosti geografskih poimenovanj in certifikatov posebnega
značaja, katere aktivnosti izvajajo pristojni upravni organi ali neodvisne organizacije, ki so odgovorne za nadzor in kontrolo uporabe
nazivov porekla ali znakov kakovosti:
– postopek registracije, ki zajema aktivnosti priprave popolne
vloge za registracijo,
– postopek certificiranja, ki zajema aktivnosti priprave popolne vloge za certificiranje;
3. ustanavljanje novih skupin proizvajalcev oziroma razširitev
dejavnosti že obstoječih skupin proizvajalcev, ki se vključujejo v
sheme kakovosti za geografska poimenovanja ali certifikate posebnega značaja, katere aktivnosti bodo vključevale:
4. uvajanje programov zagotavljanja kakovosti, kot SIST EN
45011, ki določa splošne kriterije za organe, ki delujejo na področju
sistemov certificiranja proizvodov:
– priprava potrebne dokumentacije (poslovnik kakovosti, navodila za izvajanje postopkov certificiranja, natančen cenik storitev, itd.),
– pridobitev akreditacije;
5. predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti,
ki bodo pokazale povpraševanje po posebnih kmetijskih pridelkih
in živilih ter bodo zagotovile potrebne informacije za potencialne
vlagatelje:
– analiza trga, ki vključuje identifikacijo in opis trga proizvoda
(obseg trga, pričakovana cena proizvoda, glavna konkurenca, prepoznavne značilnosti proizvoda, itd.);
– opis organizacije proizvodne verige (na posameznih stopnjah verige, sorazmeren obseg proizvodnje na vsaki stopnji verige,
ustrezna kakovost proizvodnje na vsaki stopnji proizvodnje, tehnologija na posamezni stopnji proizvodne verige, glavne stopnje v proizvodnji, ki pripomorejo k posebnim značilnostim proizvoda, itd.);
– prepoznavnost proizvoda za izbiro najprimernejšega imena
in zaščitnega znaka,
– študije glede najprimernejše zasnove in designa proizvoda skupaj z najprimernejšo analizo pristopa določenega proizvoda na trgu.
(7) Za namen iz 2. točke prvega odstavka tega člena se bodo
izvajale naslednje upravičene aktivnosti:
1. oblikovanje in zasnova celostne podobe promocije simbolov Evropske unije in državnih simbolov kakovosti (idejni projekt
izvedbe enkratnega projekta promocije, oblikovanje reklamnih
spotov, plakatov, brošur, oglaševanje na televiziji, spletu, radiu,
plakatih, tiskanih medijah, brošurah, vključevanje v kontaktne televizijske in radijske oddaje).
(8) Upravičljivi stroški za namen iz 1. točke prvega odstavka
tega člena so stroški, ki so nastali z ustanovitvijo in vzdrževanjem
shem kakovosti za posebne kakovostne kmetijske proizvode v
skladu z zakonodajo Evropske unije, ki so proizvodi z geografskim
poimenovanjem ali certifikatom posebnega značaja, in sicer:
1. stroški za pripravo potrebne dokumentacije za registracijo
in certificiranje posebnih kmetijskih proizvodov z geografskim poimenovanjem ali certifikatom posebnega značaja (stroški svetovanj, priprave projektnih in tehničnih študij vključno s študijami
upravičenosti, zasnova in oblikovanje proizvodov;
2. stroški postopkov registracije in certificiranja, ki se izvajajo
za zagotavljanje skladnosti geografskih poimenovanj in certifikatov posebnega značaja, katere aktivnosti izvajajo pristojni upravni
organi ali neodvisne organizacije, ki so odgovorne za nadzor in
kontrolo uporabe nazivov porekla ali znakov kakovosti;
3. stroški ustanavljanja oziroma razširitev dejavnosti (upravni
stroški za začetek poslovanja, najem ustrezni objektov, pridobitev
pisarniške opreme, stroški administrativnega osebja, režijski stroški
in sodne ter upravne dajatve);
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4. stroški certifikacijskih organov glede izpolnjevanja zahtev
standarda SIST EN 45011 in ostalih sistemov kakovosti do konca
obdobja financiranja v skladu z zakonodajo Evropske unije (stroški
uvedbe programa zagotavljanja kakovosti sistema SIST EN 45011,
stroški pridobitve akreditacije);
5. stroški predhodnih študij posebnih kmetijskih proizvodov,
potrebnih za uspešno trženje le-teh:
– stroški priprave podrobne analize trga za specifičen proizvod, ki prikazuje ekonomsko upravičenost kmetijskega pridelka
oziroma živila vključenega v sistem zaščit posebnih kakovostnih
kmetijskih proizvodov (stroški strokovnjakov, ki so analizo opravili,
ostali administrativni stroški, pri pripravi analize trga),
– stroški analize, ki določa najprimernejšo strategijo pri zasnovi, oblikovanju in nastopu proizvoda na trgu (stroški strokovnjakov, ostali administrativni stroški).
(9) Upravičljivi stroški za namen iz 2. točke prvega odstavka
tega člena so stroški vseh promocijskih aktivnosti znotraj tega podukrepa (stroški idejnega projekta promocije, stroški televizijskih in
radijskih oglasov, stroški oglaševanja na plakatih, stroški priprave
in tiskanja brošur in plakatov, stroški televizijskih, spletnih strani in
radijskih oddaj).
(10) Podpore za namen tega člena se ne dodelijo za:
– neposredno promocijo točno določenega posebnega
kmetijskega pridelka oziroma živila (oglaševanje, priprava brošur,
nastopi na sejmih, itd.),
– naložbe, za katere so vlagatelji dobili podporo znotraj
ukrepa naložba v kmetijska gospodarstva in ukrepa Izboljšanje
predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– promocijo blagovne znamke točno določenega posebnega
kmetijskega pridelka oziroma živila.
(11) Upravičenci do sredstev:
1. iz 1. točke prvega odstavka tega člena so fizične in pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so vključene v sistem kakovosti posebnih kakovostnih kmetijskih
pridelkov in živil;
2. iz 2. točke prvega odstavka tega člena so fizične in pravne
osebe, registrirane za promocijske dejavnosti.
(12) Projekt bo izbran na podlagi opredeljenih meril za izbor.
Načela na katerih bodo temeljila ta merila so:
1. za namen iz prve točke prvega odstavka tega člena
a) upravičenci morajo biti vključeni v proizvodnjo oziroma
kontrolo posebnih proizvodov visoke kakovosti, ki bodo izpolnjevali
vsaj eno od naslednjih meril:
– proizvodi s pridobljeno označbo porekla (geografsko poreklo), geografsko označbo ali certifikatom posebnega značaja
(tradicionalni ugled),
– proizvodi iz tipično geografskih območij s klimatskim in
zgodovinskim vplivom na proizvod,
– proizvodi proizvedeni na tradicionalen način, s tradicionalnimi surovinami,
– certifikacijski organ, ki ima akreditacijo po standardu SIST
EN 45011 oziroma je v postopku pridobivanja akreditacije;
b) ekonomska izvedljivost projekta (natančno definirane
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti zaščite posebnega
kmetijskega proizvoda);
2. za namen iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
a) najprimernejša celostna podoba idejnega projekta promocije izbrana s strani strokovne komisije;
b) natančna finančna in časovna konstrukcija izvedbe vseh
aktivnosti podukrepa promocije simbolov kakovosti Evropske unije
in državnih simbolov kakovosti, ki nakazuje ekonomsko izvedljivost
projekta.
(13) Višina dodeljenih sredstev za namena iz tega člena je:
1. za namen iz prve točke prvega odstavka tega člena, odobrena v okviru tega podukrepa, ne sme presegati 100.000 EUR na
enega upravičenca v obdobju treh let:
– od 100% upravičljivih stroškov v prvem letu s postopnim
zmanjševanjem po 10% na leto v obdobju šestih let za ukrepe
postopkov certificiranja in registracije, ki se izvajajo za nadzor in
kontrolo nad verodostojnostjo geografskih poimenovanj in certifikatov posebnega značaja,
– od 100% upravičljivih stroškov v prvem letu s postopnim
zmanjševanjem po 10% na leto v obdobju šestih let za uvedbo
programov zagotavljanja kakovosti, kot SIST EN 45011,
– do 80% upravičljivih stroškov za pripravo dokumentacij za
registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov,
– do 100% upravičljivih stroškov za začetno podporo za
ustanavljanje in razširitev dejavnosti skupin proizvajalcev, ki so
vključeni v eno od shem kakovosti za geografsko poimenovanje in
certifikate posebnega značaja,
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– do 100% upravičljivih stroškov se lahko odobri za predhodne študije, ki se navezujejo na ustanavljanje shem kakovosti;
2. za namen iz druge točke prvega odstavka tega člena 100%
upravičljivih stroškov.
(14) Struktura financiranja iz javnih virov je naslednja:
– 50% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
– 50% zagotovi Republika Slovenija.
VI. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA UKREPE
KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE, KI SO SOFINANCIRANI
IZ USMERJEVALNEGA ODDELKA EVROPSKEGA
KMETIJSKEGA USMERJEVALNEGA IN JAMSTVENEGA
SKLADA
38.f člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Minister v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, pripravi izvedbeno strukturo za posamezni ukrep, kar predstavlja podlago za pripravo in objavo
javnih razpisov in razpisne dokumentacije za posamezne ukrepe.
(2) Sredstva v okviru tega poglavja uredbe se upravičencem
dodelijo na podlagi javnih razpisov, ki jih v Uradnem listu Republike
Slovenije objavi AKTRP. V javnih razpisih se podrobneje razložijo
pogoji, določijo kriteriji in postopki za dodelitev in koriščenje sredstev. Pri dodelitvi sredstev se bo upoštevalo regionalne kriterije za
indikativno alokacijo sredstev.
(3) AKTRP mora pridobiti soglasje ministrstva na vsebino
javnih razpisov in razpisne dokumentacije pred oddajo v objavo v
Uradni list Republike Slovenije.
38.g člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen samo
iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
38.h člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za določen
namen, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva
dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev
in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti investicije, investicije pa ne sme uporabljati v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev.
(2) Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja
ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja sofinanciranja
proizvodne dejavnosti.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler
trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic
ni mogoče odvrniti:
– kmetova smrt,
– dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega
ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
– nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem
gospodarstvu,
– epidemično bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali
njen del.
(4) O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti
organ, ki je vodil postopek.
38.i člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil
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v skladu z investicijskim programom, mora vrniti vsa pridobljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh
let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh
pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.
10. člen
(priloga)
V prilogi »Seznam komasacijskih območij vključenih v program« se v 10. točki pod imenom komasacijskega območja »Logarovci II« doda komasacijsko območje »Radoslavci«, v 12. točki pod
imenom komasacijskega območja »Rosalnice« doda komasacijsko
območje »Vinomer-Vidošiči«.
11. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-24
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0112
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

1407.

Odlok o spremembah odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunski leti 2003 in 2004

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in v
zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list
RS, št. 43/03, 81/03 in 117/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunski leti
2003 in 2004
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03 in 81/03) se v 2. členu:
– v 1. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 19,109.598 SIT:
– za sprejete obveznosti do 19,109.598 SIT«;
– v 2. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 325,000.000 SIT:
– za izvajanje ukrepov hidromelioracije kmetijskih zemljišč
do 145,000.000 SIT,
– za izvajanje sanacije malih namakalnih sistemov do
5,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 175,000.000 SIT«;
– v 3. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 40,000.000 SIT:
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 40,000.000 SIT«;
– v 4. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 150,000.000 SIT:
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 150,000.000 SIT, v
skladu s prilivi sredstev«;
– v 5. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 184,940.000 SIT:
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do 69,566.602
SIT,
– za sprejete obveznosti do 89, 373.398 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 25,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 1,000.000 SIT«;
– v 6. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»b) za leto 2004 do višine 78,780.800 SIT:
– za sprejete obveznosti do 78,606.503 SIT«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje za leto 2004 do
višine 2.014,654.952 SIT:
a) za realizacijo javnih razpisov iz leta 2002 in realizacijo javnih razpisov, začetih v letu 2003 do 1.498,902.932 SIT, od tega:
– za program prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev do
550,000.000 SIT,
– za pomoč za nadomestilo škode do 120,000.000 SIT,
– za prestrukturiranje kmetijskih zadrug do 748,902.932 SIT;
b) za realizacijo novih javnih razpisov v letu 2004 do
150,000.000 SIT, od tega:
– za podpore za prevzem kmetij do 150,000.000 SIT;
c) za spremljajoče ukrepe – storitve do 8.000.000 SIT«;
– v 9. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 1.543,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 1.500,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 43,000.000 SIT;«;
– v 10. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 195,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 193,682.109 SIT;«;
– v 11. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 150,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti iz 2002 do 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih programov podeželja do 45,000.000 SIT,
– za sprejete obveznosti do 40,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 45,000.000 SIT;«;
– v 12. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 232,558.650 SIT:
– za sprejete obveznosti do 103,758.650 SIT,
– programi usposabljanja in svetovanja do 100,000.000 SIT«;
– v 13. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 250,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 236,954.612 SIT«;
– v 14. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 50,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 100.264 SIT,
– za realizacijo neposredno na podlagi vlog 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do višine 29.899.736 SIT«;
– v 15. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 216,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 216,000.000 SIT«;
– črta 16. točka, 17. točka postane 16. točka;
– v 17. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 137,558.000 SIT:
– za izvedbo javnih razpisov do 50,000.000 SIT«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-25
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0111
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

1408.

MINISTRSTVA
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o formulah za
dojenčke

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o formulah
za dojenčke*
*Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 92/52/EGS.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o formulah za dojenčke (Uradni list RS, št. 46/02,
117/02, 42/03 in 20/04), se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
"Začetne in nadaljevalne formule, ki se izvažajo v tretje države morajo izpolnjevati pogoje iz 3. do 8. člena in 11. do 17. člena
tega pravilnika, za označevanje serije oziroma lota pa se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih
živil, kolikor ni drugače določeno s predpisom države uvoznice.".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 0220-16/2004
Ljubljana, dne 17. marca 2004.
EVA 2004-2711-0046
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

1409.

Pravilnik o spremembi pravilnika o vrstah,
vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil
Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve Davčni upravi Republike
Slovenije in Carinski upravi Republike
Slovenije

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 71. člena zakona
o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 - UPB) in 74. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o vrstah, vsebini,
načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in
Carinski upravi Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje
poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/02), se v 12. členu črta
četrta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 407-01-3/2004/2
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
EVA 2004-1611-0089
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

1410.

Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za
začetek postopka oddaje javnega naročila

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o natančnejši vsebini sklepa za začetek
postopka oddaje javnega naročila
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebino sklepa, s katerim začne naročnik postopek oddaje javnega naročila po zakonu o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN 1).
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2. člen
(1) Naročnik prične postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, ki mora, glede na vrsto postopka, vsebovati najmanj
naslednje elemente:
1. zaporedno številko javnega naročila za tekoče leto,
2. vrsto postopka,
3. predmet javnega naročila,
4. ocenjeno vrednost javnega naročila, skladno s proračunom
ali finančnim načrtom,
5. okvirni datumi, v katerem naročnik opravi posamezne faze
postopka oddaje javnega naročila,
6. opredelitev postavke – konta za plačilo v proračunu države
ali lokalne skupnosti ali finančnem načrtu.
(2) Če je javno naročilo investicijskega značaja, je treba navesti tudi številko in datum sprejetega investicijskega programa.
(3) Če se predmet javnega naročila financira ali sofinancira
s sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska komisija in za katere je predvideno, da se izvajajo v okviru sistema EDIS ter sredstvi kohezijskega sklada, je treba v sklep dodati še potrebne elemente iz
4. člena tega pravilnika.
3. člen
(1) Naročnik lahko istočasno s sklepom o začetku postopka
imenuje strokovno komisijo za izvedbo posameznih nalog v izvedbi
postopka oddaje javnega naročila, kot je priprava razpisne dokumentacije, potrditev razpisne dokumentacije, odpiranje ponudb,
ocenitev ponudb in podobno. Število in sestavo članov komisije
naročnik določi glede na predmet javnega naročila in vrsto postopka oddaje javnega naročila. Imena članov strokovne komisije
pomenijo podatek zaupnega značaja in jih naročnik ne sme posredovati tretjim osebam, razen organom, pristojnim za izvajanje
nadzora ali revizije postopkov javnega naročanja.
(2) Člani strokovne komisije morajo biti strokovnjaki s področja, ki je predmet javnega naročila in ne smejo biti interesno
povezani s ponudniki. Interesna povezanost pomeni, da niso z
možnimi ponudniki, njihovimi zakonitimi zastopniki ali pooblaščenci v poslovnem razmerju, sorodstvenem razmerju v ravni vrsti
ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, zakonski zvezi ali
svaštvu do vštetega tretjega kolena, četudi je zakonska zveza že
prenehala ali izvenzakonski skupnosti. Član komisije tudi ne more
biti oseba, ki je bila zaposlena pri ponudniku, če od prenehanja
zaposlitve niso pretekla vsaj tri leta.
(3) Če se razlog za izločitev člana komisije pokaže naknadno,
je treba takega člana nemudoma zamenjati.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena pa poslovno
razmerje in dolžnost upoštevanja triletnega roka nista izločitvena
razloga, če komisije ni mogoče drugače sestaviti zaradi omejenega
števila strokovnjakov na določenem področju.
4. člen
(1) Če se predmet javnega naročila financira ali sofinancira
s sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska komisija in za katere je predvideno, da se izvajajo v okviru sistema EDIS ter sredstvi kohezijskega sklada, je treba v sklep iz 2. člena tega pravilnika dodati še
naslednje elemente:
1. osebo ali komisijo, ki predhodno potrdi formalno pravilnost
razpisne dokumentacije in opravi tehnično evaluacijo razpisne dokumentacije, če gre za programe, za katere sredstva zagotavlja
Evropska komisija in se po vključitvi izvajajo v okviru sistema EDIS.
Naročnik mora pri tem upoštevati, da je za kontrolo postopkov in
priprave dokumentacije za javno naročanje po pravilih PRAG odgovorno Ministrstvo za finance, Sektor donacij Evropske unije, Oddelek centralne finančne in pogodbene enote (v nadaljnjem besedilu:
CFPE). S tem v zvezi CFPE predhodno preveri in pisno odobri:
– predhodno objavo,
– objavo javnega razpisa,
– razpisno dokumentacijo vključno s tehničnimi specifikacijami, imenovanje komisije za ocenitev ponudb, zapisnik o ocenjevanju in izbiri ter pogodbo. Za presojo razpisne dokumentacije CFPE
lahko vključuje sodelovanje zunanjih tehničnih strokovnjakov;
2. osebo ali komisijo, ki predhodno potrdi formalno pravilnost
razpisne dokumentacije in opravi tehnično evaluacijo razpisne dokumentacije, če gre za javna naročila, ki so vezana na koriščenje
sredstev kohezijskega sklada kot del proračunskih sredstev. Za
dodatno predhodno kontrolo postopkov in priprave razpisne dokumentacije za javno naročanje je pristojna CFPE. S tem v zvezi
CFPE predhodno preveri in pisno odobri:
– predhodno objavo,
– objavo javnega razpisa,
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– razpisno dokumentacijo vključno s tehničnimi specifikacijami, imenovanje komisije za ocenitev ponudb, zapisnik o ocenjevanju in izbiri ter pogodbo. Za presojo razpisne dokumentacije CFPE
lahko vključuje sodelovanje zunanjih tehničnih strokovnjakov.
(2) Pristojnosti CFPE je treba vpisati v sklep iz 2. člena.
(3) Za osebe ali člane komisij iz prejšnjega odstavka veljajo
omejitve iz prejšnjega člena tega pravilnika.
5. člen
Določba tega pravilnika, ki se nanaša na sredstva Evropske
komisije in se po vključitvi izvajajo v okviru sistema EDIS, začne
veljati z dnem izdaje obvestila Evropske komisije o uveljavitvi sistema EDIS. Minister za finance v Uradnem listu Republike Slovenije
objavi naznanilo o dnevu izdaje in uveljavitve tega sklepa.
V času pred izdajo obvestila iz prejšnjega odstavka o uveljavitvi sistema EDIS, se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na
sofinanciranje javnih naročil s sredstvi Evropske komisije, uporabljajo tudi v okviru obstoječega decentraliziranega implementacijskega sistema (DIS).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 433-15/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2003-1611-0009
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1411.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe
Wolf Skakovci, d.o.o., Skakovci, ki jo zastopa Avguštin Vuk, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 18. marca 2004

s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Odločitev iz prejšnje točke učinkuje od vročitve tega sklepa
Vladi Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik navaja, da je Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada) zaradi vložene revizije odpravila postopek
javnega razpisa, ki je bil objavljen na podlagi Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 – v
nadaljevanju: Uredba). Nato je izdala dopolnitev Uredbe (Uradni
list RS, št. 135/03), kjer je v izpodbijanem 37.a členu do začetka
izvajanja navedene javne službe na podlagi sklenjene koncesijske
pogodbe v skladu z uredbo, vendar največ za eno leto, omogočila
Vladi, da neposredno izbere osebe za opravljanje javne službe.
Pobudnik izpodbija navedeni člen, ker naj bi bil neposredni izbor
oseb za opravljanje javne službe v neskladju s 87. členom Ustave, ki določa, da se pravice določajo z zakonom in s 153. členom
Ustave, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu
z zakonom. Prav tako je po pobudnikovem mnenju izpodbijana
določba v neskladju s 36. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS) ter Zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in nasl. – ZJN-1). Pobudnik

Uradni list Republike Slovenije
zatrjuje, da na podlagi izpodbijane ureditve ne more pod enakimi
pogoji z drugimi gospodarskimi subjekti konkurirati za opravljanje
javne službe, saj se ne more opreti na vnaprej razpisane pogoje.
S tem tudi zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju z načelom enakosti (14. člen Ustave). Poleg tega trdi, da je določba v
neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave, ki zagotavljajo vsakomur, da ugotovi svoj pravni položaj že na podlagi zakona, in zahtevajo, da je delovanje organov, ki odločajo o njegovih
pravicah, predvidljivo.
2. Ustavnemu sodišču predlaga, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe, ker naj bi mu v nasprotnem
primeru nastale težko popravljive škodljive posledice. Navaja, da
že več let opravlja gospodarsko dejavnost reciklaže motornih vozil.
Ob uresničitvi izpodbijane določbe lahko izgubi pravico opravljati to
dejavnost in s tem vir prihodkov. Zaradi tega bo zapadel v takojšnjo
nelikvidnost, ki pomeni konec poslovanja podjetja in zaposlitve 22
ljudi v tem podjetju.
3. Vlada se do navedb o predlogu za izdajo začasne odredbe
na podlagi poziva Ustavnega sodišča ni opredelila.
B)
4. člen 37.a Uredbe določa:
"Do začetka izvajanja javne službe na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe v skladu s to uredbo, lahko vlada neposredno
izbere osebe za opravljanje javne službe, na predlog strokovne
komisije iz 12. člena te uredbe.
Način in pogoji opravljanja javne službe iz 17. člena te uredbe
se za obdobje iz prvega odstavka tega člena podrobneje določijo
v pogodbi o opravljanju javne službe.
Pogodbo v skladu s tem členom se sklene največ za dobo
enega leta."
5. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o
začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej
tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijana določba sploh ne
bi izvrševala. Škodljive posledice, ki bi v obravnavanem primeru
lahko nastale, bi bile v tem, da bi pobudnik in drugi subjekti, ki izvajajo dejavnost reciklaže motornih vozil kot navadno gospodarsko
dejavnost, če z njimi Vlada v prehodnem obdobju ne bi sklenila
pogodbe za izvajanje javne službe, takoj izgubili pravico opravljati
to dejavnost. S tem bi bil ogrožen njihov obstoj ter delovna mesta
zaposlenih. To bi bilo še toliko bolj škodljivo, ker bi morda ti subjekti
na ponovljenem uspešno izvedenem javnem razpisu lahko pridobili
pravico izvajati navedeno javno službo.
6. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja Uredbe
ohranja način opravljanja gospodarske dejavnosti reciklaže motornih vozil, kakršen je bil v času pred uveljavitvijo izpodbijane
določbe. Zagotavlja, da se reciklaža motornih vozil v Republiki
Sloveniji neovirano izvaja še naprej. Zato je Ustavno sodišče pri
odločanju tehtalo med morebitnimi škodljivimi posledicami, navedenimi v prejšnji točki obrazložitve, in posledicami, ki jih ima ohranitev
veljavnega načina izvajanja reciklaže motornih vozil. Ocenilo je,
da so škodljive posledice ohranitve veljavnega načina opravljanja
omenjene dejavnosti manjše od tistih, ki bi nastale zaradi izvajanja
izpodbijanih določb pobudniku, če bi kasneje s pobudo morebiti
uspel. Zato je Ustavno sodišče zadržalo njihovo izvrševanje. Hkrati
je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo prednostno.
7. Ustavno sodišče je odločilo, da začne zadržanje izpodbijane določbe Uredbe učinkovati z vročitvijo tega sklepa Vladi.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I 14/04-9
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Sklep s katerim je Ustavno sodišče ustavilo
postopek za preizkus pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) in po
katerem preneha veljati začasno zadržanje
tega člena

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe
Wolf Skakovci, d.o.o., Skakovci, ki jo zastopa Avguštin Vuk, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 30. marca 2004

s k l e n i l o:
1. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03)
se ustavi.
2. Prva točka izreka sklepa št. U-I-14/04 z dne 18. 3. 2004,
s katerim je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili,
preneha veljati z vročitvijo tega sklepa Vladi.

Obrazložitev
1. Pobudnica je izpodbijala 37.a člen Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili.
2. Ker je pobudnica dne 25. 3. 2004 sporočila, da pobudo
umika, je Ustavno sodišče postopek za njen preizkus ustavilo (1.
točka izreka).
3. Glede na to preneha veljati tudi sklep o začasnem zadržanju izvrševanja, in sicer z dnem vročitve tega sklepa Vladi (2.
točka izreka).
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena in
drugega odstavka 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr.
Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-14/04-15
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
1413.

Navodilo za izdelavo poročila o izračunu
obveznih rezerv

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 18. točke sklepa
o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 2/04) sprejema guverner
Banke Slovenije

Št.
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V posamezni del osnove za obvezne rezerve obveznik vključi
naslednje obveznosti:
I. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obveznosti z ročnostjo nad dve leti
1. Vloge (računi: 7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625,
7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671,
7673-5, 7681, 7683, 7685, 7687, 7691, 7697, 7713, 7718, 77223, 7728-9, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, del
7780-5, 7792-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120,
del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del
9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196,
9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 92501, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-9,
9291, 9297, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
2. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi:
7701, 7703, del 7780-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del
9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150,
del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del
9196, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347).
II. Obveznosti v tujem denarju z ročnostjo do dveh let in tolarske obveznosti z ročnostjo od 91 dni do dveh let
4. Vloge (računi: 7010-3, 7040-3, 7060, 7080-4, 7085-8, 7089,
7100-3, 7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 73801, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9,
7490-2, 7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 75901, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632,
7634, 7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680,
7682, 7684, 7686, 7690, 7696, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730,
7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, del 7787-9, 7790-1,
7796-7, 8459, 8482, 8485, 8623, 8702-3, 8712-3, 8722-3, 8734-7,
8744-7, 8752-3, 8762-3, 8772-3, 8776-7, 8782-3, 8786-7, 8792-3,
9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1,
9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7, 9290,
9296, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
5. Repo posli (računi: del 8411, del 8423, del 8442-3);
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi:
730, 7700, 7702, 7709, del 7787-9, del 8310, del 8311, del 8320,
del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, 9310, 9311, 9316, 9330,
9331, 9336, 9340, 9346).
III. Tolarske obveznosti z ročnostjo do 90 dni
7. Vloge (računi: 8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7,
8190-1, 8200, 8203-6, 8209, 8210, 8214-6, 8219, 8240-9, 8251,
8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, 8457-8, 8480-1,
8483-4, 8621-2, 8700-1, 8704, 8710-1, 8714, 8720-1, 8724, 87303, 8738-9, 8740-3, 8748-9, 8750-1, 8754, 8760-1, 8764, 8770-1,
8774-5, 8778-9, 8780-1, 8784-5, 8788-9, 8790-1, 8794, del 9109,
del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del
9189, del 9199);
8. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
9. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: del
8310, del 8311, 8319, del 8320, del 8321, 8329, del 8330, del 8331,
8339, del 8340, 8349, del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del
9149, del 9159, del 9179, del 9189, del 9199, 9319, 9339, 9349).
3
Obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi dela računa, ki se nanaša na obveznika po sklepu. Računi, pri katerih se v
osnovo za obvezne rezerve vključi samo del računa, so poudarjeni.
Obveznik pa mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti obveznosti do banke, hranilnice ali hranilno kreditne službe, ki je v stečaju
ali likvidaciji, in obveznosti do Združenja bank Slovenije.

NAVODILO
za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv

4
Če obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi izdanih
imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora
spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj enkrat mesečno na zadnji dan
v mesecu na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe
ali indosamenta o prenosu lastništva vrednostnega papirja.

1
Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve
pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s sklepom o
obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom). Poročilo o izračunu
obveznih rezerv obveznik sestavi na način, določen s sklepom in
s tem navodilom.
Osnova za obvezne rezerve

5
Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za obveznosti,
za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po
navedeni ročnosti in vrsti obveznosti. Enako mora obveznik vzpostaviti posebno evidenco za repo posle, za katere po veljavnem
kontnem okviru ni možno spremljanje po tipu in ročnosti začasno
prodanih vrednostnih papirjev. Taki računi so označeni z "del".
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6
Obveznik mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti tudi
sredstva, ki jih knjiži na računih, ki niso navedeni v zaporednih
številkah od I do III v 2. točki tega navodila, če gre za sredstva, ki
se v skladu s sklepom vključujejo med obveznosti, od katerih mora
izračunavati obvezne rezerve.
7
Vezane vloge obveznik lahko obravnava po originalni ročnosti
tudi v primeru, ko ima komitent možnost predčasne razveze, vendar
le, če je predčasna razveza vezane vloge pogojena s soglasjem
obveznika in je destimulirana z ustrezno visokimi penali.
8
Pri obročnem varčevanju z rednimi mesečnimi vplačili lahko
obveznik razvršča vezane vloge v ustrezni del osnove za obvezne
rezerve po ročnosti glede na povprečno ročnost vloge.

11
Obveznik, ki nima dnevno na računu pri Banki Slovenije zahtevanega dnevnega zneska obveznih rezerv, plača nadomestilo za
manjkajoči znesek predpisanih obveznih rezerv. Obveznik obračuna
in plača nadomestilo drugi delovni dan po zaključku obdobja izpolnjevanja na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V
prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100
in v drugo vrstico: //Nadomestilo za nedosežene obvezne rezerve na
poravnalnem oziroma posebnem računu.
Poročanje Banki Slovenije
12
Obveznik sestavi poročilo o izračunu obveznih rezerv (Obrazec št. 3.0.), ki je sestavni del tega navodila, in ga v predpisanem
roku predloži Banki Slovenije, to je najkasneje tretji delovni dan po
zaključku obdobja izračuna.
Veljavnost navodila

Izračun obveznih rezerv
9
Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem povprečnih
dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zaporednih številk I, II
in III v 2. točki tega navodila in ustrezne stopnje obveznih rezerv,
določene s sklepom.
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
10
Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv,
Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila za neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nadomestilo na poravnalni
račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72
mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico:
//Nadomestilo za neizpolnjene obvezne rezerve.

13
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih rezerv v obdobju izračuna od 22.04. do 21. 5. 2004.
14
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo
za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS,
št. 2/04), njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe
tega navodila.
Št. 22-0031/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.
Obrazec t. 3.0.

(obveznik)

PORO�ILO O IZRA�UNU OBVEZNIH REZERV
v obdobju izra�una od ___________ do ___________
v tiso� SIT
Zap.
t.

Naziv postavke oziroma opis

Povpre�no dnevno
knjigovodsko stanje

2

3

1

OSNOVA ZA OBVEZNE REZERVE

A.

TOLARSKE OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI V TUJEM DENARJU NAD DVE LETI

1. Vloge
2. Repo posli
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
I.

SKUPAJ (zap. št. 1 do 3)

OBVEZNOSTI V TUJEM DENARJU Z RO�NOSTJO DO DVEH LET IN TOLARSKE

OBVEZNOSTI Z RO�NOSTJO OD 91 DNI DO DVEH LET

4. Vloge
5. Repo posli
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
II.

SKUPAJ (zap. št. 4 do 6)

TOLARSKE OBVEZNOSTI Z RO�NOSTJO DO 90 DNI

7. Vloge
8. Repo posli
9. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
III. SKUPAJ (zap. št. 7 do 9)
IV. SKUPAJ OBVEZNOSTI (ZAP. ŠT. I + II + III)
B.

IZRA�UN OBVEZNIH REZERV
10. Znesek obveznih rezerv od obveznosti v tujem denarju z ro�nostjo do dveh let in
tolarskih obveznosti z ro�nostjo od 91 dni do dveh let (____ % od zneska pod zap. t.
II)
11. Znesek obveznih rezerv od tolarskih obveznosti z ro�nostjo do 90 dni (____% od
zneska pod zap. t. III)
12. Skupni znesek obveznih rezerv (zap. t. 10 do 11)

Sestavil: _______________
Telefon: _______________

tampiljka in podpisi
odgovornih oseb
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1414.

Navodilo za izdelavo poročila o dnevni
likvidnosti bank

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke sklepa o pošiljanju
določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in
54/03) sprejema guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank
1
Banke sestavljajo in pošiljajo Banki Slovenije poročilo o
dnevni likvidnosti bank v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju
določenih podatkov bank in hranilnic.
Banke dnevno sporočajo Banki Slovenije podatke, pomembne za spremljanje njihove dnevne likvidnosti, in druge podatke iz
svojega poslovanja.
Vrste zahtevanih dnevnih podatkov bank, metodologijo za
poročanje ter način in roke poročanja podatkov Banki Slovenije
določa in ureja to navodilo.
2
Za vsak dan v mesecu sporoča banka Banki Slovenije naslednje podatke:
– stanje tolarske gotovine v blagajni banke;
– stanje danih posojil in vlog za zagotavljanje dnevne likvidnosti;
– stanje prejetih posojil in vlog za zagotavljanje dnevne
likvidnosti;
– stanje tolarskih obveznosti in obveznosti v tujem denarju za
izračun obveznih rezerv;
– stanje vlog na vpogled v tolarjih;
– stanje vpoglednih vlog in vezanih vlog nerezidentov v
tolarjih;
– stanje vpoglednih vlog rezidentov in vlog nerezidentov v
tujem denarju;
Banka mora zagotoviti, da so vsi podatki, ki jih sporoča, dejanski knjigovodski podatki na dan, za katerega poroča.
3
Banka prek elektronske pošte poroča naslednje podatke s
predpisanimi oznakami:
01 stanje tolarske gotovine v blagajni banke (račun 101 pri
banki);
03 stanje danih posojil in vlog hranilnicam do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računa 4254, 4453);
04 stanje danih posojil in vlog drugim finančnim organizacijam
do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računi 4260, 4460del, 4462-del 4621). Pri računu 4460 in 4462 se sporoča tisti del
računa, ki se nanaša na naložbe z rokom dospelosti do 30 dni;
06 stanje prejetih posojil in vlog od hranilnic do 30 dni za
zagotavljanje dnevne likvidnosti (računa 8156-7, 8454, 8720, 8724del). Pri računu 8720 in 8724 se ne sporoča tisti del računa, ki se
nanaša na prejeta sredstva hranilnic v stečaju oziroma likvidaciji.
Pri računu 8724 se sporoča tisti del računa, ki se nanaša na vezane
vloge na odpoklic do 30 dni;
07 stanje prejetih posojil in vlog od drugih finančnih organizacij do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računi 8162-3,
8457, 8621, 8730-1, 8738-9-del). Pri računih 8738 in 8739 se
sporoča tisti del računa, ki se nanaša na vezane vloge na odpoklic
do 30 dni;
11 stanje tolarskih obveznosti do 30 dni (računi 8100-3, 81405, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1, 8200, 8203-6, 8209-10, 8214-6,
8219, 8240-9, 8251, 8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290,
8299, del 8310, del 8311, 8319, del 8320, del 8321, 8329, del 8330,
del 8331, 8339, del 8340, 8349, del 8410, del 8422, del 8440-1,
8457, 8480, 8483, 8621, 8700, 8704-del, 8710, 8714-del, 8720,
8724-del, 8730-1, 8738-9-del, 8740-1, 8748-9-del, 8750, 8754-del,
8760, 8764-del, 8770, 8774, 8778-9-del, 8780, 8784, 8788-9-del,
8790, 8794-del, 9109, 9119, 9129, 9139, 9149, 9159, 9179, 9189,
9199, 9319, 9339, 9349);
12 stanje tolarskih obveznosti od 31 dni do 90 dni (računi del
8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340,
del 8411, del 8423, del 8442-3, 8458, 8481, 8484,8622, 8701,
8704-del, 8711, 8714-del, 8721, 8724-del, 8732-3, 8738-9-del,
8742-3, 8748-9-del, 8751, 8754-del, 8761, 8764-del, 8771, 8775,
8778-9-del, 8781, 8785, 8788-9-del, 8791, 8794-del);
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13 stanje tolarskih obveznosti od 91 dni do 180 dni (računi del
8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340,
del 8411, del 8423, del 8442-3, del 8459, del 8482, del 8485, del
8623, 8702, 8712, 8722, 8734-5, 8744-5, 8752, 8762, 8772, 8776,
8782, 8786, 8792);
14 stanje tolarskih obveznosti od 181 dni do enega leta (računi del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331,
del 8340, del 8411, del 8423, del 8442-3, del 8459, del 8482, del
8485, del 8623, 8703, 8713, 8723, 8736-7, 8746-7, 8753, 8763,
8773, 8777, 8783, 8787, 8793);
15 stanje tolarskih obveznosti od enega do dveh let (računi
9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 92501, 9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7,
9290, 9296, 9310, 9311, 9316, 9330, 9331, 9336, 9340, 9346,
9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
16 stanje tolarskih obveznosti nad dve leti (računi del 84101, del 8422-3, del 8440-3, 9100, 9106, 9110, 9116, 9120, 9126,
9130, 9136, 9140, 9146, 9150, 9156, 9170, 9176, 9180, 9186,
9190, 9196, 9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8,
del 9250-1, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4,
9288-9, 9291, 9297, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341,
9347, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
17 stanje obveznosti v tujem denarju do dveh let (računi
7010-3, 7040-3, 7060, 7080-4, 7085-8, 7089, 7100-3, 7140-5,
7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 730, 7380-1, 7387,
7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2,
7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600,
7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632, 7634,
7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682,
7684, 7686, 7690, 7696, 7700, 7702, 7709, 7711, 7717, 7720-1,
7726-7, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777,
7787-9, 7790-1, 7796-7);
18 stanje obveznosti v tujem denarju nad dve leti (računi
7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625, 7627, 7631, 7633,
7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683,
7685, 7687, 7691, 7697, 7701, 7703, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9,
7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, 7780-5, 77925);
27 stanje transakcijskih računov in nekaterih drugih tolarskih
vpoglednih vlog gospodarstva, drugih finančnih organizacij, prebivalstva, samostojnih podjetnikov in neprofitnih izvajalcev storitev
gospodinjstvom (računi 130, 231, 2300, 2309, 238, 2742-3, 2745,
8100-3, 8142-5, 8160-3, 8170-3, 8190-1, 8200, 8203, 8210, 82412, 8244-5, 8247-8, 8252-3, 8271, 8290);
28 stanje tolarskih vpoglednih vlog centralne ravni države,
hranilnic in hranilno kreditnih služb (računi 8140-1, 8152-3, 8156-7,
8240, 8243, 8246, 8251);
29 stanje drugih tolarskih vpoglednih vlog (računi 8204-6,
8209, 8214-6, 8219, 8249, 8255-6, 8258, 8278-9, 8299);
30 stanje vpoglednih vlog nerezidentov v tolarjih (računi
8180-7);
31 stanje vezanih vlog nerezidentov v tolarjih (računi 84805, 8780-9, 9180, 9186, 9189, 9280-1, 9283-4, 9286-9, 9480-3,
9486-9);
32 stanje vpoglednih vlog rezidentov v tujem denarju (računi
7041, 7100-3, 7141-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2,
7278, 7380-1, 7387);
33 stanje nekaterih drugih vlog rezidentov v tujem denarju
(računi 2760, 2765, 2769);
34 stanje vlog nerezidentov v tujem denarju (računi 70103, 7040, 7042-3, 7060, 7080-9, 7430-4, 7480-9, 7520-8, 7560-1,
7564-5, 757, 7580-1, 7590-1, 7620-7, 7630-7, 7680-7, 7720-3,
7726-9, 7730-1, 7734-5, 7740-1, 7746-7, 7760-1, 7766-7, 777,
7780-5, 7787-9, 7790-7).
4
Banka sporoča Banki Slovenije podatke vsak delovni dan za
vse dneve v mesecu, vključno za soboto, nedeljo in praznike. Banka sporoči zahtevane podatke v teku dneva, takoj ko z njimi razpolaga, vendar najkasneje do 11. ure. Za izpolnitev te zahteve banka
ustrezno organizira svojo knjigovodsko in poročevalsko službo.
Podatke iz 3. točke tega navodila z oznakami od 01 do 07
sporoča banka vsak delovni dan za stanje ob koncu preteklega
delovnega dne. Za soboto, nedeljo in praznike posreduje banka te
podatke prvi naslednji delovni dan.
Podatke iz 3. točke tega navodila z oznakami od 11 do 34
posreduje banka z zamikom, po naslednjem zaporedju: ob ponedeljkih sporoči podatke za preteklo sredo, ob torkih za pretekli
četrtek, ob sredah za pretekli petek in soboto, ob četrtkih za pre-
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teklo nedeljo in ponedeljek ter ob petkih za pretekli torek. Če je na
dan poročanja praznik, posreduje banka te podatke z zamikom
naslednji delovni dan.
Pri poročanju podatkov o stanju tolarskih obveznosti in obveznosti v tujem denarju za izračun obveznih rezerv (od 11 do 18) se
smiselno uporabljajo določila veljavnega sklepa o obveznih rezervah
in navodila za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv.
Vsako morebitno razliko med podatki, ki jih banka sporoča
dnevno, ter dejanskimi knjigovodskimi podatki, mora banka popraviti takoj, ko jih ugotovi, najkasneje pa do šestega delovnega dne v
mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu banka popravkov ne bo
mogla več pošiljati prek elektronske pošte, ampak jih pošlje skupaj
s pisno obrazložitvijo po telefaksu na številko 01/47-19-729.
5
Način poročanja
Banka pošilja Banki Slovenije podatke prek elektronske pošte
po omrežju BSNET na naslov: cbodl@bsi.si
5.1. Definicija zadeve (subjecta)
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
– CBODL oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– NNNNNNN matična številka banke oziroma hranilnice,
– LLLLMMDD datum poročanja,
– (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna
tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852,
CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBODL555555520030312(PGP) / uporabljena kodna tabela
1250
CBODL555555520030312(PGP)(CP7BIT) / uporabljena 7
bitna kodna tabela
5.2. Zaščita poročil
Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP.
Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati
Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik
za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v točki 5.3.
5.3. Odgovor banki o prevzemu pošte
Banka Slovenije pošlje banki odgovor na elektronski naslov, s
katerega je v Banko Slovenije prišlo elektronsko sporočilo. Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije
– Aplikacija CBODL", ki je dostopen na spletni strani:
http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto:
RE: originalna zadeva, CBODL-I-OK, tekst
Primer: RE: CBODL555555520030312 CBODL-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
RE: originalna zadeva, CBODL-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v
polju tekst.
5.4. Pravila za formiranje zapisov
Priporočena je uporaba kodne tabele CP1250. Kolikor je
uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot
zadnji podatek v zadevi (subjectu) sporočila.
Vsak zapis se prične z oznako aplikacije (CBODL) in oznako
tipa zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99).
– prvi zapis: CBODL00 se nadaljuje z:
– matično številko banke (7N),
– datumom poročanja LLLLMMDD,
– oznako (1AN) ali gre za nove podatke (N) ali popravke
(P);
– zapis s podatki: CBODL11 se nadaljuje z:
– oznako podatka (2N),
– datumom veljavnosti podatka LLLLMMDD,
– vrednostjo podatka oziroma s stanjem (10N);
– zadnji zapis: CBODL99 se nadaljuje z:
– imenom in priimkom sestavljalca (40AN) in
– telefonsko številko sestavljalca (12AN).
Razlaga oznak:
– xAN alfa numerični podatek, število znakov je podano
s številko
– xN numerični podatek, število cifer je podano s številko
– LLLLMMDD datum zapisan v obliki leto/mesec/dan
5.5. Pošiljanje popravkov
Popravki se pošljejo ločeno od novih podatkov. Banka lahko
pošlje zgolj popravek podatka, ki je bil napačen, ali pa celotno
poročilo v katerem je bil napačen podatek. Popravki za več dni se
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praviloma pošljejo v enem elektronskem sporočilu. Pri popravku
poročila mora biti zadnji znak v prvem zapisu enak "P". Primer:
CBODL00555555520030312P.
5.6. Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture
zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je potrebno
poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno
zavrnjena poročila banka označi kot nova.
5.7. Primer poročila v elektronski obliki
Zadeva: CBODL555555520030312(PGP)
CBODL00555555520030312N
CBODL1101200303110001765391
CBODL1103200303110000000000
CBODL1104200303110000000000
CBODL1106200303110005682455
CBODL1107200303110001698221
CBODL1111200303070052498200
CBODL1112200303070024333300
CBODL1113200303070031244498
CBODL1114200303070027442254
CBODL1115200303070020498232
CBODL1116200303070039497777
CBODL1117200303070110498221
CBODL1118200303070036985499
CBODL1127200303070067052251
CBODL1128200303070070050051
CBODL1129200303070000002251
CBODL1130200303070067000000
CBODL1131200303070000082151
CBODL1132200303070000189341
CBODL1133200303070000002532
CBODL1134200303070001089001
CBODL1111200303080051498200
CBODL1112200303080024133300
CBODL1113200303080033244498
CBODL1114200303080027442254
CBODL1115200303080020498232
CBODL1116200303080039497777
CBODL1117200303080110498221
CBODL1118200303080036985499
CBODL1127200303080067052251
CBODL1128200303080070050051
CBODL1129200303080000002251
CBODL1130200303080067000000
CBODL1131200303080000082151
CBODL1132200303080000189341
CBODL1133200303080000002532
CBODL1134200303080001189001
CBODL99PETER POROČNIK 013459843
6
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Banka prvič pošlje poročilo v skladu s
tem navodilom 28. 4. 2004, in sicer pošlje podatke z oznakami od
01 do 07 za dneve 26. in 27. 4. 2004, podatke z oznakami od 11
do 34 pa za dneve 22., 23. in 24. 4. 2004.
7
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za
izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank št. 22-0131/03 z dne
8. 9. 2003, njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe
tega navodila.
Št. 22-0032/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

1415.

Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila
o knjigovodskem stanju računov bank

Na podlagi tretjega odstavka 29. zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 5. točke sklepa o pošiljanju
določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in
54/03) sprejema guverner Banke Slovenije
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NAVODILO
za izdelavo desetdnevnega poročila o
knjigovodskem stanju računov bank

3
Banka mora zagotoviti, da so zbrani in poslani podatki dejanski knjigovodski podatki in da so formalno, računsko in vsebinsko
prekontrolirani ter pravilno uvrščeni v določeno pozicijo.

1
Banke sestavljajo in pošiljajo Banki Slovenije desetdnevno
poročilo o knjigovodskem stanju nekaterih računov iz svojega
knjigovodstva v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih
podatkov bank in hranilnic.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene knjigovodske podatke za dana posojila nebančnemu sektorju in prejete vloge od nebančnega sektorja, zbrane po vsebini glede na določene bilančne
postavke (pri postavkah 37, 38 in 39 tudi za bančni sektor).
Banka sestavi desetdnevno poročilo po stanju na dan desetega, dvajsetega in zadnjega dne v mesecu po predpisani metodologiji tako, da sešteje stanja na navedenih knjigovodskih računih in
seštevek vpiše pod ustrezno zaporedno številko.

4
Banka sestavi desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju
računov za določena dana posojila in prejete vloge na način, predpisan s tem navodilom in ga pošlje Banki Slovenije v skladu z navodili, podanimi v nadaljevanju. Banka pošlje poročilo 15. v mesecu
za prvo dekado, 25. v mesecu za drugo dekado in šesti delovni dan
v mesecu za tretjo dekado preteklega meseca. Če je zadnji dan
roka sobota, nedelja ali drug dela prost dan, se rok za pošiljanje
izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika.

2
Metodologija zbiranja podatkov po posameznih postavkah:
01 Kratkoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 160,
1690, del 1698-9 (za gospodarstvo), 410, 411, 420, 421, 440);
27 Kratkoročna tolarska posojila drugim (računi: 164, 1652,
1658-9, 166, 167, 168, 1691, 1692, 1694, del 1698-9 (za druge),
414, 416, 417, 418, 419, 424, 426, 427, 428, 429, 444, 446, 447,
448, 462);
06 Dolgoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 510,
511, 520, 521, 540, 550, 551);
28 Dolgoročna tolarska posojila drugim (računi: 514, 516,
517, 518, 519, 524, 526, 527, 528, 529, 544, 546, 562, 554, 556,
557, 558);
29 Naložbe v tolarske vrednostne papirje (računi: 131, 133,
1340, 1342-3, 1350, 1352-3, 136, 1371, 430, 431, 434, 436, 530,
533, 534, 536);
36 od tega naložbe v vrednostne papirje brez vrednostnih
papirjev Banke Slovenije (računi: 131, 133, 1342-3, 1350, 1352-3,
136, 1371, 430, 434, 436, 530, 533, 534, 536);
09 Posojila gospodarstvu v tuji valuti (računi: 320, del 3365-9
(za gospodarstvo), 340);
10 Tuja gotovina, TR in kratkoročne vezane vloge v tuji valuti
(računi: 300, 302, 3100-1, 3103-4, 3108-9, 332);
12 Tolarske vloge na vpogled gospodarstva (računi: 8100-1,
8102-3, 8200, 8203, 8210);
31 Tolarske vloge na vpogled države (računi: 8140, 8141,
8142, 8143, 8144, 8145, 8240-8);
32 Tolarske vloge na vpogled drugih rezidentov (računi: 2300,
8160-3, 8171-2, 8190-1);
33 Transakcijski računi prebivalstva (računi: 8170, 8173);
18 Omejene vloge (računi: 8204-5, 8209, 8214-5, 8219,
8249, 8258, 8278, 8290, 8299);
26 Kratkoročne tolarske vezane vloge (računi: 841, 8422-3,
844, 8457-9, 862, 870, 871, 873, 874, 876, 8774-7, 8779, 879);
37 Kratkoročne tolarske vloge in posojila bank, hranilnic in
drugih finančnih organizacij (računi: 8451-9, 8611-3, 8621-3, 87204, 8730-9, 8750-4);
38 Kratkoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali
likvidaciji (računi: del 8720-4 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji),
del 8750-4 (za banke v stečaju ali likvidaciji));
25 Dolgoročne tolarske vloge (računi: 920, 921, 922, 924,
9252, 9255, 9258-9, 9274-5, 9277, 9279, 929, 943, 962);
39 Dolgoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali
likvidaciji (računi: del 9250-1(za banke v stečaju ali likvidaciji), del
9256-7 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji));
20 Kratkoročne tolarske hranilne in vezane vloge prebivalstva
(računi: 8271, 8279, 8770-3, 8778);
21 Dolgoročne tolarske hranilne in druge vloge prebivalstva
(računi: 9270-1, 9276, 9278);
35 Kratkoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 831,
832, 833, 834);
30 Dolgoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 931,
933, 934);
23 Vpogledne in kratkoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
(računi: 7270-1, 7278, 7470, 7472, 7474);
24 Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti (račun: 7670-1,
7674, 7676);
56 Kratkoročne in dolgoročne obveznosti do tujine v tuji valuti
(računi: 743, 748, 752, 7560-1, 7564-5, 757, 758, 759, 762, 763,
768, 772, 7730-1, 7734-5, 774, 7760-1, 7766-7, 777, 779).

5
Naslov za sporočanje podatkov
Banka pošlje poročilo prek elektronske pošte na naslov
CBODP@bsi.si.
Definicija zadeve (subjecta)
“Zadeva”/“Subject” v elektronskem sporočilu se navede v
obliki:
– CBODP oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– NNNNNNN matična številka banke,
– LLLLMMDD datum na katerega se nanaša poročilo,
– (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna
tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852,
CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBODP555555520000820(PGP) / uporabljena kodna tabela
1250
CBODP555555520000820(PGP)(CP7BIT) / uporabljena 7
bitna kodna tabela
Zaščita poročil
Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP.
Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati
Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik
za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za
šifriranje banka uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v
naslednjem odstavku.
Odgovor pošiljatelju o prevzemu pošte
Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija CBODP", ki je dostopen
na spletni strani: http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html. Odgovor potrjuje sprejem sporočila in pravilnost oziroma
nepravilnost podatkov.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo v redu:
– RE: originalni subject, CBODP-I-OK, tekst
– Primer: RE: CBODP555555520001020 CBODP-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
– RE: originalni subject, CBODP-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v
polju tekst.
Pravila za formiranje zapisov
Priporočena je uporaba kodne tabele CP1250. Kolikor je
uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot
zadnji podatek v zadevi (subjectu) sporočila.
Vsakemu zapisu je na začetku dodana oznaka aplikacije
(CBODP) in tip zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99)
– prvi zapis: CBODP00, v nadaljevanju:
– matična številka banke (7N),
– zaporedna številka poročila (5N),
– status podatkov: N-novi, P-popravki (1AN),
– zaporedna številka popravka (2N);
– podatki: CBODP11, v nadaljevanju:
– zaporedna številka postavke (2N),
– šifra postavke (2N),
– kontrolni znak (1N): za veljavne podatke 1, za prikaz
dejstva, da podatka ni 0,
– vrednost postavke (S10N);
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– zadnji zapis: CBODP99, v nadaljevanju:
– matična številka banke (7N),
– število zapisov s podatki (2N),
– ime in priimek sestavljalca (40AN),
– telefon sestavljalca (12AN).
Razlaga oznak:
– N pomeni število numeričnih znakov (števila z vodilnimi
ničlami, brez decimalnih pik oziroma vejic).
Primer za 10N: 2500 ---> 0000002500
– SN pomeni število predznačenih numeričnih znakov (zneski imajo na prvem mestu znak + ali -, nato odgovarjajoče število
vodilnih ničel in številk).
Primer za S10N: -3700 ---> -000003700
421345 ---> +000421345
– AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov
od leve proti desni). Kadar podatka ni, je polje prazno (napolnjeno
s presledki).
– Datumi – vedno pišemo v obliki LLLLMMDD.
Opombi:
– V poročilu desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju
nekaterih posojil in vlog so vsa števila celoštevilčna.
– Za ločevanje med možnostma "ni podatka" in "podatek ima
vrednost 0" se uporablja kontrolni znak: za veljavne podatke "1", za
prikaz dejstva, da podatka ni "0".
Primer:
...1+003409771 pomeni, da ima postavka vrednost
3.409.771,
...1+000000000 pomeni, da ima postavka vrednost 0,
...00000000000 pomeni, da postavka nima podatka.

Pošiljanje popravkov
Poročilo, ki je napačno, je potrebno popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo. Novo,
popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije prejšnje poročilo.
Popravek poročila ima v prvem zapisu v polju status podatkov
znak P in zaporedno številko popravka 01. Primer: CBODP00555555500009P01. Popravek popravka ima zaporedno številko
popravka enako 02 in tako dalje.
Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture
zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je potrebno
poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno
zavrnjena poročila banka označi kot nova.
6
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Banka ga prvič uporabi pri poročanju za
30. 4. 2004.
7
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za
izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov
bank št. 22-0156/02 z dne 25. 11. 2002, njegova določila pa se
uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0033/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

OBČINE
BLED
1416.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 59/98) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih
ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled
1. člen
V odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št.
59/98 in 65/02) se prvi odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Komunalni objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, so
osnovno sredstvo Občine Bled. Gospodarsko javno službo odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na območju
naselij Ribno, Bodešče, Koritno ter Zaledje Prešernove ulice izvaja
javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na ostalih območjih Občine Bled se izvaja
v obliki koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
upravljalec). Upravljalec je na osnovi pogodbe pooblaščen, da izvaja
javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Bled, da upravlja in gospodari z javno infrastrukturo, da opravlja vsa dejanja in vodi vse postopke, ki so potrebni za
opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v skladu s tem odlokom
izvaja občina in da izvršuje druga javna pooblastila, ki so mu v skladu
z zakonom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom«.

2. člen
V 43. členu odloka se drugi odstavek, ki je bil dodan s spremembo in dopolnitvijo odloka (Uradni list RS, št. 65/02), v celoti črta.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2004
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

1417.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
– koncesijskega akta za podelitev koncesije za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav in izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda v Občini Bled

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
51/02), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 59/98) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
– koncesijskega akta za podelitev koncesije za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav in izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda v Občini Bled

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku – koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št.
41/01) se drugi odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti
z novim, ki se glasi:
(2) Koncesija zajema:
1. izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav na
območju občine, zajetem v koncesijski pogodbi,
2. izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije v obsegu
in območju, ki ga določi koncedent v odloku o pogojih ter načinu
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled.
2. člen
1. točka prvega odstavka 8. člena odloka se v celoti črta in
nadomesti z novo, ki se glasi:
»1. pravico upravljanja, gospodarjenja in vzdrževanja objektov in
naprav kanalizacijskega sistema v Občini Bled, ki so last koncedenta,
v skladu s sprejetimi odloki in akti občine ter veljavnimi zakoni,«
3. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se črta besedilo »po
sistemu BOT«.
V 9. členu odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Obseg in območje izvajanja gospodarske javne službe
določi koncedent v odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled.«
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 10. člena se črta besedilo
»po sistemu BOT«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-1/01
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

1418.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2004

Na podlagi petega odstavka 57. 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 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 119/03) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Bled
na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2004
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Bled
za leto 2004, oziroma v obdobju april–junij 2004, se financiranje
funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003, in sicer do višine 518,120.702 SIT.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2003
in začete v letu 2003.
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V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2004 in za
katere so bila v proračunu za leto 2003 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2004.
Po sprejemu proračuna za leto 2004 se v obdobju začasnega
financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.
5. člen
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004 sprejme Občinski svet občine Bled.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če
je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. aprila 2004 dalje.
Št. 40302-2/ 2003
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

CERKNICA
1419.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01) in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 18. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
občine Cerknica na 8. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta
Udoviča Cerknica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja 53, (v nadaljevanju: ustanoviteljica), ustanavlja javni zavod Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju: knjižnica)
za opravljanje splošne knjižnične dejavnosti kot javne službe na
območju Občine Cerknica, Občine Loška dolina in Občine Bloke.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje občina ustanoviteljica v skladu s statutom in zakoni.
S tem odlokom se uredi tudi razmerje med ustanoviteljico in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in
načina financiranja zavoda.
2. člen
Ime knjižnice je: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Skrajšano ime knjižnice: Knjižnica Cerknica
Sedež: Cerknica, Partizanska 22
3. člen
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Knjižnica je za svoje obveznosti odgovorna s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Knjižnica je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z
vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
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5. člen
Knjižnica ima in uporablja pečat okrogle oblike premera
35 mm. Na obodu je izpisano: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Knjižnica ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z
enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Direktor knjižnice sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov
ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST KNJIŽNICE
6. člen
Dejavnost knjižnice, ki jo opravlja v javnem interesu kot javno
službo, je:
– O/92.511 dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti knjižnica zlasti:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih
publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode
in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so
splošno dostopna na elektronskih medijih,
– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja
po pošti in drugo),
– sodeluje v vseživljenjskem učenju,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično
dejavnostjo,
– opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen
prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne
službe.
Knjižnica se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in
razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
7. člen
Dejavnosti knjižnice iz prejšnjega člena so:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320 Razmnoževanje videozapisov
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/52.471 Dejavnost knjigarn
– G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/55.302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– I/60.240
Cestni tovorni promet
– K/70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
– K/71.402
Dejavnost videotek
– K/72.100
Svetovanje o računalniških napravah
– K/72.220
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– K/72.300
Obdelava podatkov
– K/72.400
Omrežne podatkovne storitve
– K/72.600
Druge računalniške dejavnosti
– K/73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja
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– K/73.202

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike
– K/74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.400
Oglaševanje
– K/74.851
Prevajanje
– K/74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.873
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d. n.
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj
– O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
– O/92.110
Snemanje filmov in videofilmov
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Knjižnica ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanoviteljice.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja knjižnica v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo dela ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
III. ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE
8. člen
Knjižnica ima za izvajanje registrirane dejavnosti naslednje
lokacije:
– Cerknica, osrednja knjižnica
Enote:
– Stari trg,
– Nova vas,
– Rakek.
V okviru notranje organizacije ima knjižnica naslednje organizacijske enote:
– skupne službe knjižnice,
– oddelek za odrasle,
– mladinski oddelek,
– domoznanski oddelek,
– oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.
Druge organizacijske enote se lahko ustanovijo s soglasjem
ustanoviteljice na predlog sveta knjižnice.
V naseljih, kjer ni stalnih enot, organizira knjižnica dejavnost
z bibliobusom oziroma dostavnim vozilom.
Knjižnica zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost
tudi za potrebe občanov občin Bloke in Loška dolina, ob pogoju
ustreznega sofinanciranja, ki se vsakoletno določi s finančnim
načrtom knjižnice. Pogoji in način opravljanja dejavnosti v Občini
Bloke in Občini Loška dolina ter način financiranja se opredeli s
pogodbo med knjižnico in posamezno občino ob soglasju ustanoviteljice knjižnice.
IV. ORGANI KNJIŽNICE
Organi knjižnice so:
– svet knjižnice,
– direktor knjižnice.

9. člen

10. člen
Svet knjižnice
Svet knjižnice šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev knjižnice,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Cerknica.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet Občine
Cerknica.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon
in ta odlok.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na
predlog knjižnice imenuje župan Občine Cerknica.
11. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za pet let in so
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
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Na konstitutivni seji sveta knjižnice člani izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika predsednika sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
12. člen
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanje javnega zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– daje soglasje k poslovniku in ceniku storitev,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
13. člen
Svet knjižnice določi rokovnik za izvedbo volitev in s sklepom
razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice, največ 90
in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dobe. Volitve se opravijo
najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tričlanska volilna komisija. Član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
14. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imata najmanj
dva delavca knjižnice z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet knjižnice se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev. Predlogi morajo
biti v pisni obliki s podpisi delavcev, ki predlagajo kandidate za
člane. Predlogu morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da
se s kandidaturo strinjajo.
Volilna komisija takoj preizkusi kandidatno listo, ali je vložena
pravočasno in po določbah tega odloka.
Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli, mora
volilna komisija to takoj javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši od 7 dni in
začne teči z dnem javne objave.
15. člen
Pravico voliti svoje predstavnike v svet knjižnice imajo vsi
zaposleni delavci zavoda. Pravico biti izvoljen za predstavnika
delavcev v svet knjižnice ima vsak delavec knjižnice, razen osebe,
ki opravlja funkcijo direktorja.
Delavci volijo osebno. Nihče ne more voliti po pooblaščencih.
16. člen
Volilni postopek vodi volilna komisija, ki skrbi za pravilnost in
tajnost glasovanja in ugotavlja izid glasovanja na volišču.
Volilna komisija lahko odloči, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
17. člen
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnicah so navedena imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti voljo volilca, sta neveljavni.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila polovica
ali manj delavcev oziroma, če volilna komisija razveljavi sklepe
volitev zaradi nepravilnosti, se opravijo nadomestne volitve v
30 dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
18. člen
Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je za svoje delo osebno odgovoren delavcem, ki so ga izvolili in je lahko odpoklican.
Postopek za odpoklic se začne na podlagi pisne zahteve več
kot polovice delavcev knjižnice z aktivno volilno pravico.
Zahtevi za odpoklic morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki
zahtevajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge
za odpoklic.
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Zahtevo za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh,
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu knjižnice in odloči dan glasovanja.
Predstavnik delavcev je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev knjižnice, ki imajo aktivno volilno pravico. Za
izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu
knjižnice se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
19. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta knjižnice ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka štiriletnega mandata manj kot 6 mesecev.
20. člen
Direktor
Knjižnica ima direktorja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice,
predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za zakonitost dela
knjižnice.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem knjižnice,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon ali splošni akti.
21. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti mora:
– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Svet knjižnice si mora pridobiti soglasje in mnenje le za
tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet sam predlaga
za imenovanje.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje
občine ustanoviteljice in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s
pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih
delavcev knjižnice.
Ko svet pridobi soglasje in mnenje, imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Če občina ustanoviteljica ali pogodbenice ne odgovorijo v
roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja
pozitivna.
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan.
22. člen
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s knjižnico, ki jo zastopa
predsednik sveta Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
23. člen
V odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa knjižnico oseba,
ki jo pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in
trajanje pooblastila. Direktor lahko s pisnim pooblastilom pooblasti
druge osebe za opravljanje določenih nalog.
24. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet knjižnice, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za
direktorja. Vršilca dolžnosti direktorja lahko imenuje svet izmed
strokovnih delavcev knjižnice ali izmed prijavljenih kandidatov.
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Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI KNJIŽNICE IN
USTANOVITELJICE OZIROMA POGODBENE PARTNERICE

25. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega
je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
knjižnice ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov knjižnice
ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči knjižnici
večjo škodo, če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti knjižnice.

30. člen
Knjižnica nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno in odgovarja za svoje
obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice odgovarjajo za obveznosti knjižnice do višine sredstev, ki jih zagotavljajo
v skladu s 27. in 28. členom tega odloka.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
KNJIŽNICE
26. člen
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice, kjer
knjižnica opravlja svojo dejavnost, zagotavljajo pogoje za delo
knjižnice po teritorialnem načelu.
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice
zagotavljajo knjižnici sredstva in premoženje, s katerim je zavod
upravljal do uveljavitve tega odloka.
Knjižnica izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za
zadnje leto poslovanja.
Knjižnica samostojno upravlja s premoženjem, ki ji je dano
v upravljanje, ne more pa ga odtujiti brez soglasja ustanoviteljice
oziroma pogodbenih partneric.
Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem iz prejšnjega
odstavka kot dober gospodar.
27. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz javnih in nejavnih virov, in sicer:
– proračunov ustanoviteljic oziroma občin, za katere izvaja
dejavnosti, po deležih, tako da se finančna obveznost za skupne
stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih
prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo
neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama,
– državnega proračuna,
– sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
– daril, donacij, sponzorstev in drugih zakonitih virov na način
in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določenim z zakonom in tem odlokom.
28. člen
Ustanoviteljica in pogodbene partnerice zagotavljajo proračunska sredstva za izvajanje javne službe, na podlagi letnega
programa dela in finančnega načrta knjižnice, ki ga knjižnica
pripravi skladno z zakonom in po ključu, določenem v 27. členu
tega odloka, ter na podlagi določil pravilnika o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list
RS, št. 19/03).
K programu dela in finančnem načrtu knjižnice mora dati soglasje ustanoviteljica in pogodbene partnerice.
Knjižnica je dolžna obveščati ustanoviteljico oziroma pogodbene partnerice o rezultatih poslovanja ter jim dajati druge podatke
o poslovanju v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice oziroma pogodbene partnerice zagotavljajo
sredstva za izvajanje javne službe tekoče po dvanajstinah.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti; po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za druge namene.
Primanjkljaj prihodkov, ki nastane v knjižnici pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa na področju javne službe,
upoštevajoč 27. in 28. člen tega odloka, krijejo ustanoviteljice oziroma pogodbene partnerice v skladu s pogodbo o medsebojnih
pravicah, obveznostih in odgovornostih.

VII. JAVNOST DELA IN VARSTVO PODATKOV
31. člen
Delo knjižnice je javno. Javnost dela se zagotavlja s sporočili
uporabnikom, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
32. člen
O delu knjižnice obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo
direktor pooblasti.
33. člen
Direktor in drugi delavci knjižnice morajo varovati listine in
podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakoni ali drugimi predpisi
določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet knjižnice določi za poslovno
tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih knjižnici kot zaupno sporoči pristojni organ ali organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
34. člen
Knjižnica ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Knjižnica mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo
organizacijo v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
36. člen
Po uveljavitvi tega odloka direktor knjižnice in svet zavoda
nadaljujeta z delom do izteka mandata.
37. člen
Javni zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, ki je vpisana v sodni register pri
Temeljnem sodišču Ljubljana srg 7775/93, št. reg. vl. 1/24845/00,
z dne 18. 11. 1993 in prevzame vse pravice in obveznosti te knjižnice.
38. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list
RS, št. 70/97).
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 61200-1/2003
Cerknica, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.
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Odlok o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto
2004

Na podlagi 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 51/02), 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) in 133. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 8.
redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Cerknica za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča znaša na
dan 31. 12. 2003 na območju Občine Cerknica 190.017 tolarjev.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja za m2 stavbne
parcele za posamezno komunalno infrastrukturo na dan 31. 12.
2003 so:
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacija po ločenem
ali mešanem sistemu
3. Električno razdelilno omrežje
4. Cesta v asfaltni izvedbi
5. Cesta v makadamski izvedbi
6. Javna razsvetljava
7. Cestno odvodnjavanje izvedeno
z meteorno kanalizacijo

432,32 SIT/m2
685,05 SIT/m2
279,34 SIT/m2
1.037,56 SIT/m2
465,57 SIT/m2
159,62 SIT/m2
232,79 SIT/m2

3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
a) za naselja Cerknica in Rakek 1,1% oziroma 2.090,19
tolarjev
b) za ostala naselja na območju Občine Cerknica 0,9% oziroma 1.710,15 tolarjev.
4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. točki tega sklepa se med letom
usklajujejo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2001 (Uradni list RS,
št. 28/01) in sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Cerknica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 28/99).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 42306-1/2004
Cerknica, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.
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KRANJ
1421.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
Pševo

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju
prostora (ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK-1) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Pševo
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA
PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Območje obravnave predstavlja pobočje v zahodnem delu
Stražišča, nad lokacijo nekdanje opekarne. Zemljišče je bilo do
sprejetja odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj opredeljeno kot gozd.
V zadnjem času je bilo področje posekano, kar je povzročilo izredno močno erozijo preperelih vrhnjih plasti. Tla so zelo heterogena,
zato bodo za potrebe geotehničnih smernic potrebne detajlnejše
raziskave.
Lega je izrazito vedutno izpostavljena in zahteva poglobljen
pristop pri določanju usmeritev za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje.
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03)
opredeljuje celotno predmetno zemljišče kot območje namenjeno
za poselitev z oznako S (območje namenjeno stanovanjem). Za
območje je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta
(LN) Pševo (v nadaljnjem besedilu: LN).
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja, razlogi
in pravna podlaga za izdelavo in sprejem LN, predmet in programska izhodišča LN, okvirno ureditveno območje LN, nosilci urejanja
prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN, seznam potrebnih strokovnih
podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, rok za pripravo LN oziroma njegovih
posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LN
Predmet LN je izdelava novega občinskega izvedbenega
akta za območje Pševo, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji
za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti
glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter
eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1).
Območje meri ca. 4,5 ha in je namenjeno gradnji prostostoječih stanovanjskih objektov z možnostjo večstanovanjskih
nizov. Opredeljena okvirna gostota poselitve je 80 prebivalcev na
hektar.
Kot ena od podlag za izdelavo LN bodo tudi priporočila in
smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
LN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom
ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag in
mora vsebovati 43. čl. ZureP:
prikaz ureditvenega območja LN, umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s
sosednjimi območji, načrt parcelacije, zasnovo rešitev prometne,
energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja
z obveznostmi priključevanja nanjo, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ter prikaz eventualne etapnosti
izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge (24. člen ZureP): povzetek za javnost, izvleček iz
dolgoročnega in družbenega plana, ki se nanaša na obravnavano
prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev LN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in
predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki,
ki se nanašajo na vsebino LN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, spis postopka priprave in sprejemanja LN,
oceno stroškov za izvedbo LN ter program opremljanja zemljišč.
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III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE LN
Zemljišče je nepozidano in neposredno ne meji na stanovanjske ali druge objekte.
Leži zahodno od predvidenega koridorja zahodne mestne
obvoznice.
Na vzhodni strani je omejeno s širšim varovalnim pasom
potoka Sorška reka in dalje z lokalno cesto Javornik–Stražišče,
kategorija LC, odsek 183010,
Na vzhodnem delu območja so obdelane kmetijske in gozdne
površine.
Na južni strani ga zelena cenzura loči od objektov na območju
nekdanje opekarne, kjer prevladuje dejavnost razvijajoče se obrti
in malega gospodarstva.
Severni del postopoma prehaja v redek gozd.
Območje obsega naslednje parcelne številke:
785/1, 1263/3, 784/1 in 639, vse k.o. Stražišče.
IV. PREDVIDENI PROSTORSKI UKREPI
Na območju lokacijskega načrta bo izvedena komasacija.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO
PRI PRIPRAVI LN
Pripravljavec LN je Mestna občina Kranj, ki po sprejemu
programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo
podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da
smernic nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava
Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE ČN in kanalizacije,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota
Gorenjske,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE-TV, d.o.o.
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE OBVEZNE VSEBINE
Pred pripravo predloga LN se izdelajo posebne strokovne
podlage o stanju ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora,
ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem
vplivnem območju, hidrologija ter zasnova ureditve prometnega
omrežja – proučitev navezave soseske na cesto Javornik–Stražišče ter zasnova notranje zbirne ceste.
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za LN Pševo se za pridobitev strokovnih rešitev oziroma
variantnih predlogov določi en načrtovalec.
VIII. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Pripravljavec naroči izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja prostora pri geodetskem podjetju.
Pripravljavec pridobi digitalni katastrski načrt pri Geodetski
upravi Republike Slovenije.
IX. ROKI ZA PRIPRAVO LN
Po sprejemu programa priprave načrtovalec pozove pristojne
nosilce urejanja prostora za določitev smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Rok za pripravo smernic je 30 dni po
prejemu poziva.
Načrtovalec pripravi predlog LN v 60 dneh po prejemu smernic za načrtovanje.
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Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco najmanj 14
dni pred javno razgrnitvijo predloga.
Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga LN.
Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
Načrtovalec dopolni predlog v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb.
Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v
roku 30 dni podajo mnenja k LN.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora na predlog župana Svet Mestne
občine Kranj obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog
LN oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM LN
Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu
Mestne občine Kranj.
XI. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0002/04-36/04-41/03
Kranj, dne 11. marca 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

1422.

Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana
za območje Mestne občine Kranj

Na podlagi 171. člena v povezavi s 1. točko 190. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 18.
ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne
18. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana za območje
Mestne občine Kranj
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03), ki jih je izdelala Regijska
razvojna družba d.o.o., Domžale v februarju 2004.
2. člen
Dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana se nanašajo na dopolnitve poselitvenih območij za posege vodene pod št.
77, 94, 110, 113 in 128 v tekstualnem in grafičnem delu, ki vsebuje
kartografski del, urbanistično zasnovo mesta Kranja, ureditvena
območja drugih naselij, kartografsko dokumentacijo k planu, vse v
predpisanem merilu in obsegu.
Dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana obsegajo
dopolnitev tekstualnega in grafičnega dela s programsko zasnovo
Planina vzhod.
3. člen
V 13. členu v točki 4.7. Usmeritve za urejanje vodotokov se
v zadnjem odstavku v prvem delu stavka, ki se glasi: »za potrebe
zadrževanja visokih voda so določene površine treh vodnih zadrževalnikov…..« beseda »treh« spremeni v besedo »dveh«.
4. člen
V 31. členu v točki 5.2.5.1. Območja kompleksne graditve z
vrsto prostorsko izvedbenega načrta se v Preglednici novih PIN, ki
se izdelajo na območju UZ mesta Kranj za besedilom, ki se glasi:
»ZN PLANINA JUG« doda besedilo: »ZN PLANINA
VZHOD«.
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5. člen
V 37. členu v točki 6.1.2. Prostorski izvedbeni načrti se v Preglednici območij urejanja z vrsto prostorskega izvedbenega načrta
za besedilom, ki se glasi:
»Pl 2 Planina jug ZN I. etapa« doda naslednje besedilo:
»Pl 8 Planina vzhod ZN I. etapa«.
6. člen
V 38. členu v točki 6.2. Programske zasnove za pomembnejša območja kompleksne graditve se na koncu Preglednice območij,
za katera se izdelajo programske zasnove
doda besedilo, ki se glasi:
»I PLANINA VZHOD ZN«.
7. člen
V poglavju III. DRUŽBENI PLAN se za 44. členom doda nov
44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
i) Programska zasnova območja Planina vzhod
1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA Z IZHODIŠČI
Območje z oznako Planina vzhod je del obsežnega kompleksa stanovanjskih, poslovno-trgovskih in ostalih spremljajočih dejavnosti vzhodnega dela mesta Kranja, ki nastaja že več desetletij.
Z novelacijo urbanističnega načrta Kranja (UVG, št. 15/75) je bil
za celotno območje Planine izdelan dispozicijski načrt. Določal je
gradnjo stanovanjskih in trgovskih objektov, ki bi se izvajala v štirih
fazah. V območju I. in II. faze je v skladu s sprejetima zazidalnima
načrtoma gradnja že realizirana. Za III. fazo je bil sprejet zazidalni
načrt Planina III. faza-Klanec (odlok objavljen v Uradnem vestniku
Gorenjske, št. 20/82, dne 3. 8. 1982).
V postopku usklajevanja interesov pri izdelavi sprememb
in dopolnitev družbenega plana občine za obdobje 1981–1985
in usklajevanja z zakonom o varovanju kmetijskih zemljišč je bila
sprejeta odločitev, da se bo Planina III. faza – Klanec gradila v
zmanjšanem obsegu. Prvotni zazidalni načrt je obsegal 42 ha
površin, za zmanjšani obseg v izmeri 9,2 ha je bila sprejeta sprememba zazidalnega načrta, odlok objavljen v Uradnem vestniku
Gorenjske, št. 1/84, z dne 19. 2. 1984. S temi programskimi zasnovami za del površin ponovno utemeljujemo posege na območju
Planina vzhod.
Območje je omejeno na vzhodu z regionalno cesto R1210 Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja
vas–Cerkno–Želin, na zahodu z obstoječo stanovanjsko sosesko
Planina, na severu z bodočo vhodno mestno vpadnico in na jugu z
zelenimi gozdnimi površinami.
V območju se nahajajo naslednje parcelne številke: 421/1,
413/1, 395/1, 396, 397, 540/1, 412/2 cesta del, 414, 398, 399, 400,
416, 419, 420, 417/1, 418/1, 547/3 cesta del, 422/1, 423 del, 424/1
del, vse k.o. Klanec. Površina območja znaša 6,41 hektarja. Podatki o parcelnih številkah še niso ažurirani in predstavljajo podatke
iz veljavnih geodetskih podlag.
2. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI S PODLAGAMI ZA DOLOČITEV STVABNIH ZEMLJIŠČ
2.1. Zasnova dejavnosti
Ureditveno območje predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječega jugovzhodnega dela naselja Planina, območje je vpeto
med gozdne površine na jugu in troje prometnic na ostalih robovih. Prometnice hkrati predstavljajo zunanjo napajalno prometno
omrežje območja.
Kompleks, ki ga obravnava programska zasnova Planina
vzhod je konceptualno razdeljen v troje sklopov, prvega, to je
vzhodnega, ki je namenjen poslovno-trgovski dejavnosti, drugega
ki zavzema osrednji severni del in je namenjen pretežno stanovanjski gradnji, na južnem robu pa ohranjamo obsežne gozdne
površine.
Območje prvega sklopa poslovno-trgovske dejavnosti se
nahaja v območju med vzhodno mestno obvoznico na vzhodu in
stanovanjskim sklopom na zahodu ter med gozdnimi površinami na
jugu in prečno napajalno cesto z mestne obvoznice (vzhodna mestna vpadnica). Površina območja prvega sklopa znaša 2,06 ha.
Območje drugega sklopa je v pretežnem delu namenjeno
stanovanjski dejavnosti v kombinaciji s trgovskimi programi v delu
pritličij na zahodu. Mesto Kranj je v preteklosti v obdobju konjunkture gospodarstva gradilo tudi do skoraj petsto novih stanovanj v blokovni gradnji letno. Takšen tempo je seveda imel za posledico tudi,
gledano z današnjega zornega kota, gradnjo nižjega standarda
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stanovanj. Preglednica gradnje kaže trend intenzivnega upadanja
v zadnjih letih, ki je poleg zmanjšanih potreb tudi posledica nerazpolaganja z ustreznimi površinami za gradnjo. Površina območja
drugega sklopa znaša 4,35 ha.
Območje tretjega sklopa je namenjeno izključno ohranjanju
gozdnih površin, kot logične tamponske cone med novo oblikovanimi stavbnimi zemljišči in pokopališčem na jugu. Površina območja
tretjega sklopa, ki ohranja prvotno namembnost znaša 2,71 ha.
2.2. Organizacija razmejitve dejavnosti
Organizacija dejavnosti izhaja iz zasnove zagotavljanja minimalnih površin za razvoj poslovno-trgovskih dejavnosti tega dela
mesta (prvi sklop) in izhodišč korekcije negativnega upada gradnje
z zagotovitvijo zadostnih površin za dolgoročni razvoj organizirane
intenzivne stanovanjske gradnje (drugi sklop).
Območje je funkcijsko razmejeno na troje funkcionalnih celot
v treh sklopih, in sicer:
FCC1 – območje centralnih dejavnosti (prvi sklop),
FCS1 – območje pretežno stanovanjskih dejavnosti (drugi
sklop),
FCG1 – območje ohranitve gozdnih površin (tretji sklop).
2.3. Vrsta prostorskega izvedbenega akta
Ker gre za izrazito kompleksno gradnjo se določa izdelava
zazidalnega (lokacijskega) načrta, ki podrobneje opredeli meje,
namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje
in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega
in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov.
3. USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Območje predstavlja prvo etapo dolgoročnega zaključka
mestnega tkiva Kranja, ki hkrati jasno začrtuje mejo med območjem poselitve in strnjenimi kmetijskimi površinami. Temu primerno
je podrejen koncept oblikovanja.
Območja prepleta dejavnosti predstavljajo postopno izoblikovanje sekundarnega mestnega centra z ustrezno komunalno in
oskrbno infrastrukturo. Tipologija objektov je prilagojena namembnostim, objekti so v načelu nižji, maksimalni gabariti do K+P+3+M,
objekti izključno centralnih dejavnosti, ki tvorijo fokuse dogajanj so
lahko nižji (K+P do K+P+1).
Območja pretežno stanovanjskih dejavnosti predstavljajo
drugo linijo in so temu primerno gabaritno prilagojena. Gabariti so
lahko višji, oblikovanje in zasnova pa prilagojeni kvalitetnim bivalnim pogojem sodobnih stanovanjskih sosesk, ki upoštevajo tudi
kvalitete odprtega prostora, zunanjih trgov in parkov.
Mirujoči promet je načeloma umaknjen v podzemne etaže,
razen nekaj parkirišč pred vsakim blokom, lahko pa se v ta namen
modificira tudi del programov na zahodu območja v delu koridorja
elektroinfrastrukture.
4. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA OBMOČJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometna infrastruktura
Območje se prometno primarno navezuje na obstoječo regionalno cesto R1-210, ki je direktno priključena na krožišče (G2-104).
Iz regionalne ceste je izvedena prečna povezava, ki predstavlja v
nadaljevanju vzhodno mestno vpadnico, ki se končuje na desnem
bregu Kokre z osrednjo garažno hišo.
Komunalna infrastruktura:
Komunalna infrastruktura je bila od začetka grajena za celoten kompleks. Tako je na območju Planine zgrajeno: kotlarna
Planina, obvozna cesta z mostom preko Save, velik del kanalizacijskega, vodovodnega, električnega in toplotnega sistema. Poleg
naštetih naprav, ki so zgrajene za potrebe celotne Planine je skozi
območje Planina III. faza – Klanec v skladu s prvotnim zazidalnim
načrtom zgrajena cesta D.
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Komunalno opremljanje do območja je v celoti zagotovljeno
in deloma že izvedeno. Glede na kapaciteto območje se določa
navezava na obstoječe sisteme, ki se ustrezno rekonstruirajo in
dogradijo. Kanalizacijsko se območje priključuje na novozgrajeni
kolektor s končno dispozicijo v čistilni napravi Kranj.
Energetika
Obstoječe sekundarno energetsko elektroomrežje zadošča
potrebam širitve obsega poselitve naselja. Novi priključki, omrežje
in povezave javne razsvetljave se izvajajo kabelsko; pred realizacijo je dodatno preveriti ustreznost omrežja, objektov in naprav.
Določa se plinifikacija območja v celoti.
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Telekomunikacije
Glede na potrebno število novih telefonskih priključkov obstoječe TK omrežje načeloma ne zadostuje; določa se izvedba
interne TK mreže s priključkom na obstoječo ATC. Novo določeno
omrežje se izvaja kabelsko.
Javna higiena
Določa se ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
(ekološki otoki). Zbiranje se vrši na za to posebej določenih lokacijah.
5. USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Lokacija ne zahteva posebnih usmeritev z navedenega področja.
6. ETAPNOST REALIZACIJE
Možna je fazna izgradnja območja, pri čemer je potrebno
predhodno ali sočasno izvesti vso pripadajočo in tranzitno komunalno infrastrukturo, objekte in naprave.
7. USMERITVE V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Ureditveno območje Planina vzhod se nahaja na območju,
kjer ni pričakovati izjemnih nevarnosti, zagotavljati je potrebne
ukrepe protipožarnega varstva.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35003-0006/02-35/04-48/02
Kranj, dne 3. marca 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LITIJA
1423.

Odlok o grbu in zastavi Občine Litija

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – odl. US,
51/02 in 108/03 – odl. US), prvega odstavka 6. in 16. člena statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija
na 15. seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Litija (v nadaljevanju:
občinska simbola), ki predstavljata istovetnostna simbola občine
in označujeta pripadnost lokalni skupnosti. Oba simbola predstavljata zgodovinske, naravne in kulturne vrednote območja Občine
Litija. Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z
njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu litijske
občine.

Litija.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Občine

3. člen
(1) Občinski simboli so avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po osebi, ki je te
simbole ustvarila.
(2) Občinskih simbolov se ne more avtorsko zavarovati po
drugih osebah, prav tako se jih ne sme zavarovati in uporabljati kot
znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
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4. člen
Za pravilno uporabo občinskih simbolov in izvajanje tega odloka skrbi Občinska uprava občine Litija, in sicer: sprejema prošnje
za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi občinskih simbolov,
vodi evidence izdanih odločb, ter opravlja druga dela, ki so povezana z občinskimi simboli.
5. člen
Gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove in druge
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini
Litija, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba občinskih simbolov
oziroma njihovih atributov v določenih primerih in to v oznaki firme,
zaščitnem znaku, v brošurah, v obliki spominkov ali značk, v obliki našitkov ali značk na praporih, delovnih oblekah-uniformah, v
propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja ter v priznanjih, ki jih podeljujejo.
6. člen
(1) Prošnja za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov Občine
Litija mora vsebovati: ime in naslov uporabnika, ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki, namen uporabe občinskih simbolov,
opis tehnike tiska, naklado, naziv in še, če gre za prireditev vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba
občinskih simbolov.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno predložiti Občinski upravi občine Litija v dveh izvodih.
7. člen
(1) Odločbo o uporabi občinskih simbolov izda direktor občinske uprave. V odločbi, s katero se dovoli uporaba občinskih
simbolov, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba, omeji
uporaba za določen namen ali določi rok, v katerem je uporaba
dovoljena. Že izdano dovoljenje se lahko vsak čas prekliče, če
ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi,
če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem
škodi ugledu občine.
(2) O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Litija.
II. GRB
8. člen
Grb Občine Litija je upodobljen na ščitu poznogotskega stila,
senitske oblike. Na ščitu modre barve so trije grbovni atributi, vaška
situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln preko reke Save. Detajlni prikaz s koordinatami
položaja grbovnih atributov je prikazan v prilogi tega odloka.
9. člen
Grb Občine Litija se uporablja:
a) v štampiljkah, na pečatih in ostalih oznakah organov Občine Litija, lahko pa tudi v krajevnih in mestnih skupnostih na območju Občine Litija ter v javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih
ustanoviteljica je Občina Litija;
b) v prostorih in na poslopjih sedeža občine, mestne skupnosti in krajevnih skupnosti, na svečanih sejah, na listinah in čestitkah, na vizitkah, vabilih ali drugih izkazih, ki jih uporablja župan,
zaposleni v Občini Litija in Občinski svet občine Litija;
c) na plaketah in drugih priznanjih občine.
10. člen
(1) Grb Občine Litija se lahko uporablja:
a) ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih
prireditvah in na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja
oziroma na katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih
shodov;
b) na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
c) na osebnih vozilih.
(2) Kadar se grb Občine Litija uporablja poleg drugih grbov
mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani grba druge slovenske občine ali tuje države. Izjemoma sme biti grb na desni
strani grba druge slovenske občine ali tuje države, kadar se ta grb
uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine
ali visokega predstavnika tuje države.
(3) Če se grb Občine Litija uporablja z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Litija na sredini.
(4) Če se grb Občine Litija uporablja z večimi drugimi grbi, je
grb Občine Litija:
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– na sredini kroga, kadar so grbi razvrščeni v krogu;
– v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu;
– na čelu kolone, kadar so grbi razvrščeni v koloni;
– na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto;
– na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
(5) Če se občinski grb uporablja skupaj z grbom Republike
Slovenije se uporabljajo določila zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS,
št. 67/94)
11. člen
Poškodovanega, zbledelega in umazanega grba ni dovoljeno
uporabljati.
III. ZASTAVA
12. člen
Zasnova zastave je modra z belim središčnim poljem v katerem so na sredini atributi občinskega grba, rumena vaška situla
z brodarjem v rečnem čolnu. Zastava Občine Litija je pravokotne
oblike, razmerje višine in dolžine V : D je 1: 2,5. Zastavina ruta je
horizontalno ali vertikalno razdeljena na tri pravokotna barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v modri barvi, srednje
polje pa v beli barvi. V sredini belega polja je podoba vaške situle
razdeljene z kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu.
Grbovni atributi zavzemajo 1/3 belega barvnega polja. Detajlni
prikaz razmerij, zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del
tega odloka.
13. člen
(1) Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine
Litija, lahko pa je tudi izobešena na sedežih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Litija.
(2) Zastava se izobeša:
a) ob občinskem prazniku;
b) ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
c) ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in
športnih prireditvah občinskega pomena;
d) ob obiskih mednarodnih in domačih delegacij in lokalnih
skupnosti ter ostalih podobnih priložnostih;
e) v prostorih kjer se sklepajo zakonske zveze.
(3) V primerih navedenih v prejšnjem odstavku tega člena se
zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer
je prireditev ter na drogovih za razsvetljavo.
(4) Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi
tudi na drugih zgradbah ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku
občine, ob slovesni in kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali
kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
(5) Če se občinska zastava uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije, se zastava izobesi na način, ki ga določa zakon o
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi.
14. člen
Zastave, ki se izobešajo v času praznikov in prireditev, navedenih v 13. členu tega odloka se morajo odstraniti najkasneje 24 ur
za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
15. člen
(1) Če je zastava Občine Litija izobešena poleg kakšne druge
zastave, mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani. Izjemoma sme biti gledano od spredaj na desni strani zastave druge
slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je zastava
izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma
tuje države.
(2) Če se občinska zastava izobesi skupaj z dvema ali več
zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Litija postavljen pred drogovi teh zastav.
(3) Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima občinskima zastavam, mora biti zastava Občine Litija v sredini.
(4) Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Litija:
a) v sredini kroga, če so zastave razvrščene v krogu;
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b) v sredini polkroga, če so zastave razvrščene v polkrogu;
c) na čelu kolone, če so zastave razvrščene v koloni;
d) na prvem mestu, gledano od spredaj, na levi, če so zastave razvrščene v vrsti;
e) na čelu, če so zastave razvrščene v skupini.
(5) Določbe o izobešanju občinskih zastav iz 15. člena veljajo
le na območju Občine Litija.
16. člen
(1) Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje zadnje polje modro, drugo srednje
polje pa je v beli barvi. Grbovni atributi, vaška situla in brodar s čolnom so v horizontalnem položaju. Horizontalno zastavo se izobeša
na vertikalni drog oziroma na njegovo sidro. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom
in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
(2) Vertikalna zastava je tista, ki ima na belem srednjem polju
grbovni atribut nameščen tudi horizontalno. Temu primerna je tudi
njena uporaba, po analogiji uporab horizontalne zastavine rute.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
(1) Z globo 90.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik,
odgovorna oseba prave osebe in odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki uporablja občinske simbole brez dovoljenja Občine Litija ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(2) Z globo 45.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik,
odgovorna oseba prave osebe in odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki uporablja zastavo, ki je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana in tisti, ki uporablja
grb, ki je poškodovan, zbledel in umazan.
(3) Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz drugega
odstavka tega člena.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja organ, ki
opravlja redarske naloge.
20. člen
(1) Globe določene s tem odlokom se do začetka uporabe
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne
kazni, v višini določeni v 18. členu tega odloka.
(2) Odgovornim osebam samostojnega podjetnika posameznika se globe začnejo izrekati z dnem začetka uporabe zakona o
prekrških.
21. člen
Sestavni del tega odloka so tudi priloge in sicer barvno in
geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave Občine Litija
(skica).
22. člen
Določbe tega odloka se morajo realizirati do 31. 12. 2004.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 611-6/2004
Litija, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
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Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave:
Barve grba in zastave:
CMYK:
Modra:
Rumena:
Črna:
Bela:

C 96
C4
C0
C0

M 72
M3
M0
M0

Y7
Y 92
Y0
Y0

K0
K0
K 100
K0

PANTONE process coated:
Modra:
Pantone S 196-1 CVS
Rumena: Pantone S 2-4 CVS
Črna:
Pantone S 325-1 CVS
Bela:
Pantone S 325-9 CVS

Stran
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1398. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu

3801

1399. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

3801

1400. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

3801

1401. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

3801

1402. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

3802

1403. Avtentična razlaga prvega odstavka 137. člena
Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje

3802

1404. Avtentična razlaga 195. člena Obligacijskega
zakonika

3802

Uradni list Republike Slovenije
1424.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
števila članov sveta krajevnih in mestne
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
1. člen
V odloku o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne
skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/02) se v 2. členu
doda nova alinea, ki se glasi: Svet KS Breg-Tenetiše sedem članov.
2. člen
Doda se nov 15. člen, ki se glasi: Za volitve v Svet KS BregTenetiše, ki obsega območje naselij Breg pri Litiji, Zagorica in
Tenetiše, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni
volilni enoti.
Sedanji 15., 16. in 17. členi odloka se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
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VSEBINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi števila članov sveta krajevnih in
mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v
svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini
Litija

Na podlagi 19.a 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 51/02); 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 15. redni
seji z dne 25. 3. 2004 sprejel

DRŽAVNI ZBOR

VLADA
1405. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

3802

1406. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in
2004

3803

1407. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski
leti 2003 in 2004

3812

MINISTRSTVA

Št. 008-8/2002
Litija, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

ROGATEC
1425.

Št.

1408. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o formulah za
dojenčke

3812

1409. Pravilnik o spremembi pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in
Carinski upravi Republike Slovenije

3813

1410. Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila

3813

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na
seji dne 29. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parc. št. 999,
njiva v izmeri 78 m2, k.o. Rogatec.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina Rogatec.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 06202-21/2004
Rogatec, dne 29. marca 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1411. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 37.a
člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja
z izrabljenimi motornimi vozili

3814

1412. Sklep s katerim je Ustavno sodišče ustavilo po-

stopek za preizkus pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti 37.a člena Uredbe
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) in po
katerem preneha veljati začasno zadržanje tega
člena

3815

BANKA SLOVENIJE
1413. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv

3815

1414. Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank

3817

1415. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o
knjigovodskem stanju računov bank

3818

Stran

3832 /
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1416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Bled

3820

1417. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav
in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v Občini Bled

3820

1418. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2004

3821

CERKNICA
1419. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica

3821

1420. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004

3825

KRANJ
1421. Program priprave za občinski lokacijski načrt
Pševo

3825

1422. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za
območje Mestne občine Kranj

3826

LITIJA
1423. Odlok o grbu in zastavi Občine Litija

3828

1424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija

3831

ROGATEC
1425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3831

MEDNARODNE POGODBE
26.
27.

–

Zakon o o ratifikaciji Stockholmske konvencije o
obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO)
Zakon o ratifikaciji Protokola o zmanjševanju
zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju
zraka na velike razdalje preko meja (MPZZE)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb

3573

3601
3663
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