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Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o trgu finančnih
instrumentov (ZTFI)
Razglašam Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija
2007.
Št. 001-22-92/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI)
1. poglavje:
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Vsebina zakona
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja:
1. pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu,
2. obveznosti glede razkrivanja informacij v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem
trgu,
3. pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje investicijskih podjetij, upravljavcev organiziranih trgov in
poravnalnih sistemov s sedežem v Republiki Sloveniji,
4. pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj
Republike Slovenije opravljajo investicijske storitve v Republiki
Sloveniji,
5. pravila trgovanja na organiziranih trgih, prepovedana
ravnanja zlorabe trga in pravila poravnave poslov, sklenjenih
na organiziranih trgih,

6. pravila delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev
pri opravljanju pristojnosti in odgovornosti po tem in drugih
zakonih.
2. člen
(prenos in izvajanje predpisov EU)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive:
1. Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989
o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam s sedežem zunaj
te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov
(UL L št. 44 z dne 16. 2. 1989, str. 40; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 89/117/EGS),
2. Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje
(UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 97/9/ES),
3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6.
1998, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES),
4. Direktiva 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno
kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi
s temi vrednostnimi papirji (UL L št. 184 z dne 6. 7. 2001, str.
1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/34/ES),
5. Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in
tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L št. 96 z dne 12. 4. 2003,
str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/6/ES),
6. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003,
str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES),
7. Direktiva Komisije 2003/124/ES z dne 22. decembra
2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z opredelitvijo in razkritjem notranjih informacij javnosti ter opredelitvijo tržne manipulacije (UL L št. 339
z dne 24. 12. 2003, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2003/124/ES),
8. Direktiva Komisije 2003/125/ES z dne 22. decembra
2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi s pravično predstavitvijo naložbenih priporočil
in razkrivanjem nasprotij interesov (UL L št. 339 z dne 24. 12.
2003, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/125/ES),
9. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive
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2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi
Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 30. 4. 2004, str.
1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/39/ES),
10. Direktiva Komisije 2004/72/ES z dne 29. aprila 2004
o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in
Sveta glede dovoljenih tržnih ravnanj, opredelitve notranjih
informacij v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago,
sestave seznama o osebah z dostopom do notranjih informacij,
poročanja o transakcijah poslovodnih delavcev in obveščanja
o sumljivih poslih (UL L št. 162 z dne 30. 4. 2004, str. 70; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/72/ES),
11. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s
preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji
so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi
Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z dne 31. 12. 2004, str.
38; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES),
12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/48/ES), v obsegu,
v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe, in
13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih
podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str.
201; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/49/ES).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje teh
uredb Evropske skupnosti:
1. Uredbe Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izjemah za programe odkupa in stabilizacijo
finančnih instrumentov (UL L št. 336 z dne 23. 12. 2003, str. 33;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2273/2003) in
2. Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila
2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta
in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki
prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh
prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4.
2004, str. 1), spremenjena z Uredbo Komisije št. 1787/2006
z dne 4. decembra 2006 (UL L št. 337 z dne 5. 12. 2006, str.
17) – v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2004).
1.2 Opredelitev pojmov in kratic
1.2.1 Splošne določbe
3. člen
(namen opredelitve pojmov)
(1) V pododdelku 1.2.1 tega zakona so opredeljeni pojmi,
kakor so uporabljeni v tem zakonu, če ni v zvezi s posameznim
pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
(2) V pododdelku 1.2.2 tega zakona so opredeljeni pojmi,
kakor so uporabljeni v oddelku 1.3 ter v 4. do 12. poglavju in
drugih določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenih poglavij, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno,
da je namen njegove opredelitve ožji.
(3) V pododdelku 1.2.3 tega zakona so opredeljeni pojmi,
kakor so uporabljeni v 2., 3. in 9. do 11. poglavju ter drugih
določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenih
poglavij, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno, da je
namen njegove opredelitve ožji.
(4) V oddelku 2.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, kakor
so uporabljeni v 2. poglavju in drugih določbah tega zakona, ki
se sklicujejo na določbe navedenega poglavja.
(5) V oddelku 3.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, kakor
so uporabljeni v 3. poglavju in drugih določbah tega zakona, ki
se sklicujejo na določbe navedenega poglavja.
(6) V 5. poglavju tega zakona so opredeljeni pojmi, kakor
so uporabljeni v 5. poglavju in drugih določbah tega zakona,
ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja, če ni v zvezi
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s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
(7) V oddelku 10.1 tega zakona so opredeljeni pojmi,
kakor so uporabljeni v 10. poglavju in drugih določbah tega
zakona, ki se sklicujejo na določbe navedenega poglavja.
4. člen
(kratice drugih zakonov in predpisov EU)
(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih
zakonov:
1. ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS,
št. 131/06),
2. ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list
RS, št. 43/06),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.),
4. ZISDU-1 je Zakon o investicijskih družbah in družbah
za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo),
5. ZIN je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS,
št. 56/02),
6. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo),
7. ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS,
št. 79/06),
8. ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06
– ZUS-1),
9. ZUS-1 je Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 105/06).
(2) V tem zakonu so za predpise EU poleg skrajšanih
naslovov, navedenih v 2. členu tega zakona, uporabljeni še:
1. Direktiva 78/660/EGS je Četrta direktiva Sveta
78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 11, s spremembami),
2. Direktiva 83/349/EGS je Sedma direktiva Sveta
83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L št. 193 z dne 18. 7. 1983, s spremembami),
3. Direktiva 85/611/EGS je Direktiva Sveta 85/611/EGS o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje
(KNPVP) (UL L št. 375 z dne 31. 12. 1985, str. 3, s spremembami),
4. Direktiva 94/19/ES je Direktiva 94/19/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5),
5. Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji
in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001,
str. 15) in
6. Uredba 1606/2002/ES je Uredba (ES) št. 1606/2002/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi
mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne
11. 9. 2002, str. 1).
5. člen
(opredelitve vsebine pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen
kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZFK:
1. zavarovalnica v 2. točki 2. člena,
2. pozavarovalnica v 3. točki 2. člena,
3. pokojninska družba v 4. točki 2. člena,
4. družba za upravljanje v 6. točki 2. člena,
5. skupina v 14. točki 2. člena in
6. mešani finančni holding v 7. členu.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen
kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZBan-1, če za
posamezen primer ni določeno drugače:
1. finančne storitve v 6. členu,
2. bančne storitve v 7. členu,
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3. pomožne storitve v 9. členu,
4. vzajemno priznane finančne storitve v 10. členu,
5. dodatne finančne storitve v 11. členu,
6. druge finančne storitve v 12. členu,
7. banka v prvem in četrtem odstavku 13. člena,
8. kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena,
9. lokalno podjetje v drugem odstavku 14. člena,
10. institucija v tretjem odstavku 14. člena,
11. finančna institucija v prvem odstavku 15. člena,
12. posebna finančna institucija v drugem odstavku
15. člena,
13. finančna družba v petem odstavku 15. člena,
14. družba za pomožne storitve v 17. členu,
15. država članica v prvem odstavku 18. člena,
16. tretja država v drugem odstavku 18. člena,
17. oseba države članice ali tretje države v tretjem odstavku 18. člena,
18. nadzorovana finančna družba v prvem odstavku
19. člena,
19. država sedeža finančne družbe in država gostiteljica
v 20. členu,
20. centralna banka v 21. členu,
21. Komisija v 22. členu,
22. kvalificirani delež v 23. členu,
23. udeležba v 24. členu,
24. nadrejena oseba in podrejena družba v 25. členu,
25. obvladovanje v 27. členu,
26. tesna povezanost v 28. členu,
27. družbe, povezane s skupnim vodenjem, v 29. členu,
28. skupina povezanih oseb v prvem odstavku
30. člena,
29. ožji družinski član v drugem odstavku 30. člena,
30. bančna skupina v 31. členu in
31. posredno imetništvo v 32. členu.
(3) Za namen opredelitve pojmov »finančni holding«,
»mešani poslovni holding«, »nadrejeni finančni holding države
članice« in »EU nadrejeni finančni holding« se smiselno uporabljajo prvi in drugi odstavek 16. člena ter drugi in četrti odstavek
26. člena ZBan-1.
(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz tretjega odstavka tega člena se namesto pojma »kreditna institucija« uporablja
pojem »institucija«.
(5) Pojem zavarovalni holding ima pomen, opredeljen v
zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
6. člen
(poslovodstvo, organ vodenja
ali nadzora in sedež)
(1) Pojem poslovodstvo:
1. ima pri družbah s sedežem v Republiki Sloveniji pomen, opredeljen v 10. členu ZGD-1,
2. je pri drugih pravnih osebah organ pravne osebe, ki je
po zakonu oziroma pravilih te pravne osebe pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov.
(2) Organ nadzora pravne osebe je organ, ki je po zakonu
oziroma pravilih te pravne osebe pristojen in odgovoren za
nadzor nad vodenjem njenih poslov.
(3) Organ vodenja ali nadzora pravne osebe je organ, ki
opravlja naloge in pristojnosti poslovodstva ali organa nadzora
pravne osebe.
(4) Če ni za posamezen primer drugače določeno, se
pri uporabi tega zakona šteje, da ima pravna oseba sedež
v posamezni državi, če je vpisana v javni register pravnih
oseb, ki ga vodi ta država (v nadaljnjem besedilu: registrirani
sedež).
(5) Poslovni sedež je kraj, v katerem poslovodstvo
pravne osebe ali podjema, ki nima lastnosti pravne osebe,
opravlja svoje naloge in pristojnosti, če to ni hkrati registrirani
sedež.
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1.2.2 Pojmi v zvezi z investicijskimi storitvami in posli
7. člen
(finančni instrumenti)
(1) Finančni instrumenti so v tem členu opredeljeni za
namen opredelitve investicijskih storitev in poslov.
(2) Finančni instrumenti so:
1. prenosljivi vrednostni papirji,
2. instrumenti denarnega trga,
3. enote kolektivnih naložbenih podjemov,
4. opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in drugi izvedeni posli v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi
merami ali donosi kot osnovnimi instrumenti ali drugi izvedeni
finančni instrumenti, finančni indeksi ali druga finančna merila,
ki jih je mogoče poravnati bodisi s prenosom osnovnega instrumenta bodisi z denarnim plačilom,
5. opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom, ki:
– bodisi morajo biti poravnani z denarnim plačilom
– bodisi so lahko poravnani z denarnim plačilom po izbiri
ene od strank (razen zaradi neizpolnitve obveznosti druge
pogodbene stranke ali drugega razloga za prenehanje pogodbe),
6. opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in drugi
izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom,
ki se lahko poravnajo s prenosom osnovnega instrumenta
(blaga), pod pogojem, da se z njimi trguje na organiziranem
trgu oziroma v večstranskem sistemu trgovanja (v nadaljnjem
besedilu: MTF),
7. opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom:
– ki se lahko poravnajo fizično in niso navedeni v 6. točki
tega odstavka,
– ki nimajo komercialnih namenov in
– ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, zlasti ob upoštevanju, ali se bodisi obračunavajo in
poravnavajo prek priznanih klirinških družb bodisi je treba v
zvezi z njimi zagotavljati zahtevano (dnevno) kritje,
8. izvedeni finančni instrumenti za prenos kreditnega tveganja,
9. finančne pogodbe na razlike,
10. opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi
izvedeni posli v zvezi s spremenljivkami ozračja, prevoznimi
stroški, emisijskimi pravicami ali stopnjami inflacije ali drugi
uradni ekonomskimi statističnimi podatki, ki:
– bodisi morajo biti poravnani z denarnim plačilom
– bodisi so lahko poravnani z denarnim plačilom po izbiri
ene od strank (razen zaradi neizpolnitve obveznosti druge
pogodbene stranke ali drugega razloga za prenehanje pogodbe),
11. kateri koli drug izveden posel v zvezi s premoženjem,
pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki ni naveden v 1. do
10. točki tega odstavka in ki ima značilnosti drugih izvedenih
finančnih instrumentov, zlasti ob upoštevanju,
– ali se z njimi trguje na organiziranem trgu oziroma v
MTF in
– ali se bodisi obračunavajo in poravnavajo prek priznanih
klirinških družb bodisi je treba v zvezi z njimi zagotavljati zahtevano (dnevno) kritje.
(3) Prenosljivi vrednostni papirji so vse vrste vrednostnih
papirjev razen plačilnih instrumentov, s katerimi se lahko trguje
na kapitalskih trgih, in sicer:
1. delnice delniških družb, drugi delnicam enakovredni
vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih
pravicah pravnih oseb, in potrdila o deponiranju v zvezi z
delnicami,
2. obveznice in druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo obveznost izdajatelja oziroma izdajateljice (v nadaljnjem
besedilu: izdajatelj), vključno s potrdilom o deponiranju v zvezi
s temi vrednostnimi papirji,
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3. vsak drug vrednostni papir, ki vsebuje:
– enostransko oblikovalno upravičenje imetnika oziroma
imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) pridobiti ali prodati
prenosljivi vrednostni papir ali
– pravico imetnika zahtevati denarno plačilo, ki se določi
glede na vrednost prenosljivih vrednostnih papirjev, tečajev
valut, obrestnih mer ali donosov, blaga ali glede na drug indeks
ali ukrep.
(4) Instrumenti denarnega trga so vse vrste instrumentov,
s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, razen plačilnih
instrumentov, kakršni so zakladne menice, potrdila o denarnem
depozitu in komercialni zapisi.
(5) Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti iz
4. do 11. točke drugega odstavka tega člena.
8. člen
(investicijske storitve in posli)
(1) Investicijske storitve in posli so naslednje storitve in
posli v zvezi s finančnimi instrumenti:
1. sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali
več finančnimi instrumenti,
2. izvrševanje naročil za račun strank,
3. poslovanje za svoj račun,
4. gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
5. investicijsko svetovanje,
6. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,
7. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,
8. upravljanje večstranskih sistemov trgovanja (v nadaljnjem besedilu: upravljanje MTF).
(2) Izvrševanje naročil za račun strank je poslovanje z
namenom doseči sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji enega
ali več finančnih instrumentov za račun stranke.
(3) Poslovanje za svoj račun je poslovanje v breme lastnega kapitala, katerega izid je sklenitev posla za lasten račun
z enim ali več finančnimi instrumenti.
(4) Gospodarjenje s finančnimi instrumenti je upravljanje
portfeljev, ki vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank na podlagi posamične presoje za vsako od strank.
(5) Investicijsko svetovanje je dajanje osebnih priporočil
stranki bodisi na njeno zahtevo bodisi na pobudo investicijskega podjetja glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi
instrumenti.
9. člen
(naročilo in izvršitev naročila stranke)
(1) Naročilo stranke je nalog stranke investicijskemu podjetju, da zanjo kupi ali proda finančne instrumente.
(2) Limitirano naročilo je naročilo stranke za nakup ali
prodajo neke količine finančnih instrumentov za ceno, določeno
v naročilu, ali pod za stranko ugodnejšimi pogoji.
(3) Naročilo s preudarkom je naročilo stranke, pri katerem
ta ne določi cene, po kateri naj investicijsko podjetje izvrši
naročilo, temveč pooblasti investicijsko podjetje, da ga izvrši
po lastni presoji.
(4) Izvršitev naročila stranke je sklenitev posla o nakupu
ali prodaji finančnega instrumenta, ki je bil predmet naročila
stranke, za račun stranke.
(5) Naročilo za trgovanje je naročilo stranke in ponudba,
ki jo investicijsko podjetje ali druga oseba objavi v zvezi z nakupom ali prodajo finančnega instrumenta v trgovalnem sistemu
organiziranega trga ali MTF ali zunaj tega sistema.
10. člen
(pomožne investicijske storitve)
(1) Pomožne investicijske storitve so:
1. hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun
strank, ki vključuje tudi:
– skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje
denarnih in drugih vrst zavarovanja,
– storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev strank,
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2. dajanje posojil vlagateljem oziroma vlagateljicam (v
nadaljnjem besedilu: vlagatelj), da bi ti lahko opravili enega ali
več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko podjetje,
ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih,
3. svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi
z združitvijo in nakupi podjetij,
4. menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami,
5. investicijske raziskave in finančne analize ali druge
oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti,
6. storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,
7. storitve in posli enake vrste kakor investicijske ali pomožne investicijske storitve, ki se nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali 11.
točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, če so povezane
z investicijskimi ali pomožnimi investicijskimi storitvami.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri uporabi
določb 5., 6. in 8. poglavja tega zakona uporablja pojem pomožne investicijske storitve v pomenu, opredeljenem v drugem
odstavku 9. člena ZBan-1.
11. člen
(investicijsko podjetje, borznoposredniška družba,
mala borznoposredniška družba, borzni posrednik
in združenje borznih članov)
(1) Investicijsko podjetje je pravna oseba, ki profesionalno kot svojo redno dejavnost opravlja investicijske storitev za
druge osebe ali investicijske posle.
(2) Borznoposredniška družba je investicijsko podjetje s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni banka in ki je pridobilo
dovoljenje agencije za opravljanje investicijskih storitev in poslov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri določbah
5., 6. in 8. poglavja tega zakona uporablja pojem investicijsko
podjetje v pomenu, opredeljenem v prvem odstavku 14. člena
ZBan-1.
(4) Borzni posrednik oziroma borzna posrednica (v nadaljnjem besedilu: borzni posrednik) je fizična oseba, ki ima dovoljenje agencije za opravljanje poslov borznega posrednika in ki
za borznoposredniško družbo na podlagi zaposlitve ali na drugi
pravni podlagi opravlja posle, zajete v investicijskih storitvah, ki
jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba.
(5) Združenje borznih članov je združenje, ki je ustanovljeno kot gospodarsko interesno združenje po ZGD-1 in v katero
se združujejo borznoposredniške družbe in banke, ki v skladu
s tem zakonom opravljajo investicijske storitve in posle.
(6) Mala borznoposredniška družba je borznoposredniška
družba:
1. ki opravlja samo te investicijske storitve:
– posredovanje naročil v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji ali enotami kolektivnih naložbenih podjemov osebam
iz 32. člena tega zakona ali družbam za upravljanje ali
– investicijsko svetovanje, in
2. katere letni prihodki ne presegajo 750.000 eurov.
12. člen
(stranka)
(1) Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba ali celota
premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko
podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve.
(2) Profesionalna stranka je stranka, ki ima ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko sama sprejema investicijske
odločitve in oceni tveganje, povezano z njimi, in ki je v skladu
z 207. do 209. členom tega zakona obravnavana kot profesionalna stranka.
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(3) Neprofesionalna stranka je vsaka druga stranka razen
profesionalne.
13. člen
(večstranski sistem trgovanja – MTF)
(1) Večstranski sistem trgovanja je večstranski sistem, ki
ga vodi oziroma upravlja investicijsko podjetje ali upravljavec
oziroma upravljavka (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) organiziranega trga (v nadaljnjem besedilu: upravljavec MTF), in ki
v tem sistemu v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih
tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede finančnega
instrumenta v skladu s pododdelkom 7.3.2 tega zakona.
(2) V tem zakonu je za večstranski sistem trgovanja uporabljena mednarodna kratica MTF.
14. člen
(organizirani trg in upravljavec organiziranega trga)
(1) Organizirani trg finančnih instrumentov (v nadaljnjem
besedilu: organizirani trg) je večstranski sistem, ki ga vodi oziroma upravlja določena oseba in ki ima naslednje značilnosti:
1. v tem sistemu in v skladu z vnaprej določenimi pravili
se povezuje ali omogoča povezovanje interesov glede prodaje
ali nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb tako,
da se sklenejo pravni posli v zvezi s finančnim instrumentom,
ki je uvrščen v trgovanje po njegovih pravilih oziroma sistemih
tega trga,
2. ima dovoljenje pristojnega nadzornega organa,
3. deluje redno in v skladu s pogoji, določenimi v 9. poglavju tega zakona.
(2) Upravljavec organiziranega trga je oseba, ki vodi oziroma upravlja organizirani trg.
(3) Država članica sedeža organiziranega trga je:
1. država članica, v kateri je ta trg registriran, ali
2. če v skladu s pravili te države nima registriranega sedeža, država članica, v kateri je poslovni sedež tega trga.
15. člen
(borzni trg, borza, borzni posel
in uradna borzna kotacija)
(1) Borzni trg je organizirani trg, katerega upravljavec ima
sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Borza je upravljavec borznega trga, ki je pridobil dovoljenje agencije za upravljanje tega trga.
(3) Borzni posel je posel s finančnimi instrumenti, sklenjen
na borznem trgu.
(4) Uradna borzna kotacija je segment borznega trga, na
katerem se trguje z vrednostnimi papirji, ki izpolnjujejo dodatne pogoje, pomembne za zaščito interesov vlagateljev, glede
razpršenosti, tržne kapitalizacije ter vsebine pravic, ki jih dajejo
imetniku, in drugih njihovih lastnosti.
16. člen
(vzdrževalec trga in sistematični internalizator)
(1) Vzdrževalec oziroma vzdrževalka (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec) trga je oseba, ki neprekinjeno nastopa na
trgu finančnih instrumentov, pripravljena poslovati za svoj račun
s kupovanjem in prodajanjem finančnih instrumentov v breme
lastnega kapitala po cenah, ki jih določi sama.
(2) Sistematični internalizator je investicijsko podjetje, ki
na organizirani, pogosti in sistematični podlagi posluje za lasten
račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga
ali MTF.
17. člen
(centralni register in centralna klirinškodepotna družba)
(1) Centralni register je centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 3. člena ZNVP in
ima položaj centralnega depoja.
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(2) Centralna klirinškodepotna družba je delniška družba,
ki vodi centralni register.
(3) Nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru, je nematerializirani vrednostni papir po prvem
odstavku 3. člena ZNVP.
(4) Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register, je račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev iz 17. člena ZNVP.
18. člen
(centralni depo in poddepo)
(1) Centralni depo je centralni register ali druga evidenca
imetnikov nematerializiranih finančnih instrumentov:
1. ki jo vodi posamezna oseba (v nadaljnjem besedilu:
centralni depozitar) v skladu s predpisi države, na območju
katere je ustanovljen ta depo, in
2. vpisi v katero imajo pravne učinke neposredno v razmerju do izdajatelja teh finančnih instrumentov in do tretjih
oseb, tako da se imetnik računa, pri katerem so vpisani ti
finančni instrumenti, šteje za zakonitega imetnika teh finančnih
instrumentov.
(2) Poddepo je evidenca imetnikov nematerializiranih finančnih instrumentov:
1. ki ni centralni depo,
2. ki jo vodi borznoposredniška družba, banka, investicijsko podjetje ali druga oseba (v nadaljnjem besedilu:
poddepozitar) v skladu s predpisi države, na območju katere
je ustanovljen ta poddepo,
3. vpisi v katero nimajo pravnih učinkov neposredno v
razmerju do izdajatelja teh finančnih instrumentov in centralnega depozitarja in
4. vpisi v katero imajo pravne učinke v razmerju do poddepozitarja, tako da v tem razmerju z vpisom v poddepo nastane pravica stranke zahtevati od poddepozitarja, da za njen
račun uresničuje pravice iz teh finančnih instrumentov in da
po njenem nalogu za njen račun razpolaga s temi finančnimi
instrumenti.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za finančne instrumente, izdane kot pisne listine, ki
so v zbirni hrambi v centralnem depoju oziroma poddepoju.
19. člen
(poravnava poslov s finančnimi instrumenti)
Poravnava poslov s finančnimi instrumenti je skup vseh
dejanj, ki so potrebna za izpolnitev obveznosti iz poslov, katerih
predmet so finančni instrumenti.
20. člen
(poravnalni sistem in centralna nasprotna stranka)
(1) Poravnalni sistem je sistem:
1. ki ga vodi oziroma upravlja centralna nasprotna stranka
ali druga oseba (v nadaljnjem besedilu: upravljavec poravnalnega sistema),
2. ki omogoča poravnavo poslov s finančnimi instrumenti,
sklenjenimi na organiziranem trgu, v MTF ali zunaj organiziranega trga in MTF v skladu z vnaprej določenimi pravili tega
sistema in
3. ki obsega pravna razmerja med člani poravnalnega
sistema ter med člani tega sistema in njegovim upravljavcem,
katerih vsebina so njihove medsebojne pravice in obveznosti v
zvezi s poravnavo poslov s finančnimi instrumenti.
(2) Centralna nasprotna stranka je oseba, ki zaradi poravnave poslov s finančnimi instrumenti, sklenjenih na organiziranem trgu, v MTF ali zunaj organiziranega trga in MTF v
breme lastnega kapitala prevzema odgovornost za izpolnitev
obveznosti strank v razmerju do nasprotnih strank teh poslov
tako, da v vsakega od slednjih vstopi kot novi prodajalec oziroma prodajalka (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) v razmerju
do kupca oziroma kupovalke (v nadaljnjem besedilu: kupec) in
kot novi kupec v razmerju do prodajalca.
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21. člen

(odvisni borznoposredniški zastopnik)
Odvisni borznoposredniški zastopnik oziroma zastopnica
(v nadaljnjem besedilu: zastopnik) je fizična ali pravna oseba,
ki na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti investicijskega podjetja, v imenu in za račun katerega deluje:
1. ponuja investicijske oziroma pomožne investicijske storitve strankam oziroma morebitnim strankam,
2. sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v
zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti,
3. prodaja finančne instrumente ali
4. svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh
finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev.
22. člen
(investicijska skupina)
Investicijska skupina je skupina po 14. točki 2. člena ZFK,
ki ni bančna skupina po 31. členu ZBan-1 in znotraj katere ima
vsaj ena družba položaj:
1. investicijskega podjetja, ki je nadrejeno ali udeleženo v
vsaj eni drugi kreditni ali finančni instituciji, ali
2. nadrejenega finančnega holdinga,
– ki mu je podrejeno vsaj eno investicijsko podjetje in
– ki mu ni podrejena nobena kreditna institucija.
23. člen
(nadrejeno investicijsko podjetje države članice
in EU nadrejeno investicijsko podjetje)
(1) Nadrejeno investicijsko podjetje države članice je investicijsko podjetje:
1. katerega podrejena družba je druga institucija ali finančna institucija ali ki je udeleženo v drugi instituciji ali finančni
instituciji in
2. ki samo ni podrejena družba druge institucije te države
članice ali finančnega holdinga, ustanovljenega v tej državi
članici.
(2) EU nadrejeno investicijsko podjetje je nadrejeno investicijsko podjetje posamezne države članice, ki ni podrejena
družba institucije nobene druge države članice ali finančnega
holdinga, ustanovljenega v kateri koli drugi državi članici.
24. člen
(nadzorni organ in agencija)
(1) Pojem nadzorni organ je uporabljen za organ posamezne države članice, ki je na podlagi njenih zakonov
ali drugih predpisov pristojen za nadzor nad investicijskimi
podjetji in ki ga je ta država članica določila za kontaktno
točko po prvem odstavku 56. člena Direktive 2004/39/ES,
razen če je v posamezni določbi tega zakona opredeljeno, da
se ta določba nanaša na nadzorni organ, pristojen za drugo
vrsto nadzora.
(2) Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev in
je kontaktna točka Republike Slovenije po prvem odstavku
56. člena Direktive 2004/39/ES.
(3) Vsa obvestila, izmenjave informacij in drugo sodelovanje z nadzornim organom posamezne druge države članice
opravlja agencija prek kontaktne točke, ki jo je ta država članica
določila po prvem odstavku 56. člena Direktive 2004/39/ES.
1.2.3 Pojmi v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev
javnosti in trgovanjem na organiziranih trgih
25. člen
(vrednostni papirji)
(1) Vrednostni papirji so prenosljivi vrednostni papirji iz
tretjega odstavka 7. člena tega zakona, razen instrumentov
denarnega trga iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona,
katerih zapadlost je krajša od 12 mesecev.
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(2) Lastniški vrednostni papirji so:
1. delnice,
2. drugi delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb, in
3. drugi vrednostni papirji:
– ki dajejo imetniku enostransko oblikovalno upravičenje,
na podlagi uresničitve katerega je upravičen do vrednostnega
papirja iz 1. ali 2. točke tega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
osnovni vrednostni papir), in
– katerih izdajatelj je izdajatelj osnovnega vrednostnega
papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kakor izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja.
(3) Dolžniški vrednostni papirji so obveznice in drugi vrednostni papirji razen lastniških. Ne glede na prvi stavek tega
odstavka je v določbah 3. poglavja tega zakona pojem dolžniški
vrednostni papirji uporabljen v ožjem pomenu, ki izključuje vse
vrednostne papirje iz prve alineje 3. točke drugega odstavka
tega člena, ne glede na to, kdo je izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja.
(4) Vrednostni papirji, ki se izdajajo stalno ali ponavljajoče
se, so vrednostni papirji istega izdajatelja iz najmanj dveh ločenih izdaj vrednostnih papirjev podobne vrste v 12-mesečnem
obdobju.
(5) Pojem vrednostni papir obsega:
1. osnovni vrednostni papir in
2. izvedeni vrednostni papir, katerega vrednost je odvisna
od cene osnovnega vrednostnega papirja ali tečaja ali indeksa
ali cene drugega osnovnega premoženja (v nadaljnjem besedilu: osnovni instrument).
(6) Opcija je enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik opcije doseže sklenitev pogodbe
o nakupu, prodaji ali zamenjavi, katere predmet je osnovni
instrument.
(7) Zamenljivi vrednostni papir je vrednostni papir, ki vsebuje opcijo, z uresničitvijo katere njegov imetnik doseže zamenjavo za drug vrednostni papir, in sicer:
1. bodisi zamenjavo dolžniškega vrednostnega papirja za
lastniški vrednostni papir
2. bodisi zamenjavo dolžniškega vrednostnega papirja za
drug dolžniški vrednostni papir z drugačno vsebino pravic glede
obrestne mere, zapadlosti ali drugih pogojev za izplačilo.
(8) Nakupni bon je vrednostni papir:
1. ki vsebuje opcijo do nakupa osnovnega vrednostnega
papirja za določeno ceno do dneva poteka veljavnosti te opcije
ali na ta dan in
2. pri katerem se izpolnitev obveznosti, ki nastane z uresničitvijo opcije, lahko opravi bodisi z izročitvijo osnovnega
vrednostnega papirja bodisi z denarnim plačilom.
(9) Podrejeni vrednostni papir je dolžniški vrednostni papir, pri katerem je imetnik v primeru postopka zaradi insolventnosti ali kapitalske neustreznosti izdajatelja upravičen do
izplačila, vsebovanega v tem vrednostnem papirju, šele po
poplačilu vseh obveznosti izdajatelja do nepodrejenih upnikov
oziroma upnic (v nadaljnjem besedilu: upnik).
26. člen
(enote kolektivnih naložbenih podjemov)
(1) Kolektivni naložbeni podjem razen podjema zaprtega
tipa je vzajemni sklad ali investicijska družba:
1. katere namen je skupinsko nalaganje kapitala, ki ga zagotavlja javnosti, in ki deluje po načelu razpršitve tveganja ter
2. enote katere se na zahtevo njihovega imetnika odkupijo
oziroma izplačajo neposredno ali posredno iz premoženja tega
podjema.
(2) Investicijska družba razen družbe zaprtega tipa je
investicijska družba:
1. katere namen je skupinsko nalaganje kapitala, ki ga
zagotavlja javnost, in ki deluje po načelu razpršitve tveganja
ter
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2. delnice katere se na zahtevo njihovega imetnika odkupijo oziroma izplačajo neposredno ali posredno iz premoženja
te družbe.
(3) Za odkup oziroma izplačilo iz 2. točke prvega odstavka
in 2. točke drugega odstavka tega člena se štejejo tudi posli
kolektivnega naložbenega podjema oziroma investicijske družbe, ki jih ta podjem oziroma družba opravlja za zagotovitev, da
se borzna cena enot oziroma delnic ne razlikuje bistveno od
vrednosti, določene na podlagi čiste vrednosti sredstev tega
podjema oziroma družbe.
(4) Enota kolektivnega naložbenega podjema je vrednostni papir, ki ga izda kolektivni naložbeni podjem in ki vsebuje
pravico imetnika glede premoženja tega podjema.
(5) Enota kolektivnega naložbenega podjema UCITS je
enota, ki jo izda kolektivni naložbeni podjem, za katerega se
uporablja Direktiva 85/611/EGS.
27. člen
(izdajatelj in ponudnik)
(1) Izdajatelj je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje.
(2) Ponudnik oziroma ponudnica (v nadaljnjem besedilu:
ponudnik) je oseba, ki ponuja vrednostne papirje javnosti.
28. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj je kupec vrednostnih papirjev ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev.
29. člen
(finančni posrednik)
Finančni posrednik oziroma finančna posrednica (v nadaljnjem besedilu: finančni posrednik) je:
1. investicijsko podjetje, ki za izdajatelja ali drugega ponudnika opravlja investicijske storitve izvedbe prve ali nadaljnje
prodaje vrednostnih papirjev, in
2. investicijsko podjetje ali druga oseba, ki opravlja pomožne storitve ali posle v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje
vrednostnih papirjev, vključno s sprejemanjem vplačil.
30. člen
(ponudba vrednostnih papirjev javnosti
in ponudbeni program)
(1) Ponudba vrednostnih papirjev javnosti je vsako sporočilo, dano v kateri koli obliki in z uporabo katerega koli
sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih ponudbe in o
vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se na njihovi
podlagi vlagatelj odloči za nakup oziroma vpis teh vrednostnih
papirjev.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za prodajo
vrednostnih papirjev prek finančnih posrednikov.
(3) Ponudbeni program je načrt, ki omogoča izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, vključno z nakupnimi boni v kateri koli
obliki, ki so podobne vrste ali kategorije, stalno ali ponavljajoče
se v obdobju, ki je določeno v programu.
31. člen
(prva in nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev)
(1) Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji.
(2) Nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev je vsaka druga
prodaja razen prve.
(3) Nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev je tudi prodaja,
ki jo opravi finančni posrednik, ki je od izdajatelja odkupil vrednostne papirje ob prvi prodaji.
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1.3 Temeljna pravila o opravljanju investicijskih
storitev in poslov
32. člen
(opravljanje investicijskih storitev in poslov)
(1) V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve in
posle opravlja:
1. borznoposredniška družba, ki za to pridobi dovoljenje
agencije,
2. investicijsko podjetje države članice, ki ni banka ali
posebna finančna institucija in ki v skladu s tem zakonom
ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu
s tem zakonom upravičena neposredno opravljati investicijske
storitve in posle v Republiki Sloveniji,
3. podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki ni
banka in ki pridobi dovoljenje agencije za ustanovitev.
(2) V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve in
posle opravlja tudi:
1. banka, ki za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
2. banka ali posebna finančna institucija države članice,
ki v skladu z ZBan-1 ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji
oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena neposredno opravljati
investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji,
3. podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje
Banke Slovenije za ustanovitev in je v skladu z ZBan-1 upravičena opravljati investicijske storitve in posle.
(3) V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve v zvezi
z upravljanjem MTF opravlja tudi upravljavec organiziranega
trga, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Nihče drug razen oseb iz prvega do tretjega odstavka
tega člena ne sme opravljati investicijskih storitev in poslov.
(5) Četrti odstavek tega člena se ne uporablja za osebe iz
prvega odstavka 34. člena tega zakona glede storitev in poslov,
na katere se nanašajo izjeme, ki jih določa navedeni člen.
33. člen
(uporaba zakona za banke)
(1) Za banke, ki v skladu s 1. točko drugega odstavka
32. člena tega zakona opravljajo investicijske storitve in posle v
Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo naslednje določbe
tega zakona:
1. za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov: tretji in četrti odstavek 159. člena,
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev
in poslov:
– in 4. točka 165. člena,
– točka prvega odstavka ter tretji in četrti odstavek
167. člena,
3. določbe 7. poglavja razen 204. člena, četrtega odstavka 238. člena, tretjega odstavka 245. člena in drugega
odstavka 267. člena,
4. peti odstavek 301. člena, 302. in 303. člen,
5. določbe 9. poglavja, ki se nanašajo na člane borze,
6. določbe 11. poglavja, ki se nanašajo na člane centralne
klirinškodepotne družbe, in
7. določbe 12. poglavja.
(2) Za banke in posebne finančne institucije držav članic,
ki v skladu z 2. točko drugega odstavka 32. člena tega zakona
opravljajo investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji, se
smiselno uporabljajo določbe predpisov iz drugega in tretjega
odstavka 178. člena tega zakona.
(3) Za banke tretjih držav, ki v skladu s 3. točko drugega
odstavka 32. člena tega zakona opravljajo investicijske storitve
in posle v Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo določbe predpisov iz prvega in drugega odstavka 184. člena tega
zakona.
(4) Pri smiselni uporabi določb iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »borznoposredniška družba« uporablja
pojem »banka« oziroma »posebna finančna institucija«,
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2. namesto pojma »agencija« uporablja pojem »Banka
Slovenije« razen pri uporabi:
– določb, ki pooblaščajo agencijo za izdajo predpisov,
– določb 7. poglavja tega zakona in
– petega odstavka 301. člena, 302. in 303. člena tega
zakona.
(5) Za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev
in poslov ter za nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev
in poslov, ki jih opravlja banka ali posebna finančna institucija
iz drugega odstavka 32. člena tega zakona, se uporabljajo določbe ZBan-1, če ni v šestem do osmem odstavku tega člena
določeno drugače.
(6) Nadzor nad poslovanjem banke, banke in posebne
finančne institucije držav članic in banke tretje države glede
investicijskih storitev in poslov opravlja agencija v sodelovanju
z Banko Slovenije.
(7) Pri opravljanju nadzora po šestem odstavku tega člena lahko agencija izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi odpravo kršitev,
2. izreče dodatne nadzorne ukrepe iz 302. člena tega
zakona.
(8) Če agencija pri opravljanju nadzora po šestem odstavku tega člena ugotovi, da obstaja razlog za odvzem dovoljenja
za opravljanje investicijskih storitev in poslov, mora o tem obvestiti Banko Slovenije.
(9) Prvi do osmi odstavek tega člena se ne uporabljajo
za banko, banko in posebno finančno institucijo države članice
in banko tretje države, ki ima položaj osebe iz 34. člena tega
zakona.
34. člen
(izjeme)
(1) Določbe tega zakona o opravljanju investicijskih storitev in poslov se ne uporabljajo za:
1. zavarovalnice in pozavarovalnice,
2. osebe, ki opravljajo investicijske storitve izključno za
svoje nadrejene družbe, za svoje podrejene družbe ali za druge
podrejene družbe svojih nadrejenih družb,
3. osebe, ki opravljajo investicijske storitve občasno pri
opravljanju svoje redne dejavnosti ali poklica, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– opravljanje te dejavnosti ali poklica je urejeno s pravili,
določenimi z zakonom, drugim predpisom ali kodeksom etike,
in
– pravila iz prejšnje alineje ne prepovedujejo opravljanja
investicijskih storitev,
4. osebe, ki poslujejo samo za svoj račun, razen, če:
– nastopajo kot vzdrževalci trga ali
– organizirano, redno in sistematično poslujejo za svoj
račun zunaj organiziranega trga ali MTF in pri tem zagotavljajo
sistem, dostopen tretjim osebam, zato da se sklenejo posli s
temi osebami,
5. osebe, ki opravljajo investicijske storitve, ki zajemajo
samo upravljanje programov udeležbe zaposlenih,
6. osebe, ki opravljajo investicijske storitve, ki zajemajo
samo upravljanje programov udeležbe zaposlenih in zagotavljanje investicijskih storitev izključno za lastne nadrejene
družbe, za lastne podrejene družbe ali za druge podrejene
družbe lastnih nadrejenih družb,
7. člane evropskega sistema centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB) in druge nacionalne subjekte, ki opravljajo podobne naloge, ter druge osebe javnega prava, ki so
odgovorne za upravljanje javnega dolga ali posredujejo pri
tem upravljanju,
8. investicijske sklade po zakonu, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje, ter pokojninske sklade po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali druge
kolektivne naložbene podjeme in pokojninske sklade, ne glede
na to, ali so usklajeni na ravni EU ali ne, ter skrbnike oziroma
skrbnice in upravljavce takih podjemov,
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9. osebe, ki poslujejo s finančnimi instrumenti za svoj
račun ali opravljajo investicijske storitve v zvezi z izvedenimi
finančnimi instrumenti na blago ali pogodbami na izvedene
instrumente iz 10. in 11. točke prvega odstavka 7. člena tega
zakona za stranke iz svoje redne dejavnosti, če:
– opravljanje teh storitev po presoji glede na celotno skupino pomeni pomožno dejavnost njihovi redni dejavnosti in
– redna dejavnost teh oseb oziroma skupine, v katero so
vključene, ni opravljanje investicijskih storitev po tem zakonu,
10. osebe, ki opravljajo investicijsko svetovanje v zvezi
z opravljanjem drugih storitev v okviru svoje redne dejavnosti
ali poklica, če:
– se za te druge storitve ne uporabljajo določbe tega zakona o opravljanju investicijskih storitev in poslov ter
– za tako investicijsko svetovanje ne zaračunavajo posebnega plačila,
11. osebe, katerih redno dejavnost predstavlja poslovanje
s finančnimi instrumenti na blago oziroma izvedenimi finančnimi instrumenti na blago za svoj račun, razen če so vključene v
skupino, katere osnovna dejavnost je opravljanje investicijskih
storitev,
12. osebe, ki imajo položaj lokalnega podjetja po drugem
odstavku 14. člena ZBan-1.
(2) Pravila o opravljanju investicijskih storitev in poslov,
določena s tem zakonom, se ne uporabljajo za opravljanje
storitev s položajem nasprotne stranke pri poslih, ki jih izvajajo
državni organi ali osebe javnega prava v zvezi z upravljanjem
javnega dolga ali člani ESCB, ki opravljajo svoje naloge v
skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04) in statutom ESCB in
Evropske centralne banke (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04) ali ki opravljajo enakovredne naloge v skladu
s predpisi drugih držav članic.
(3) Agencija predpiše podrobnejša merila o tem, kdaj se
dejavnost za namene 3., 9. in 11. točke prvega odstavka tega
člena opravlja kot pomožna dejavnost k redni dejavnosti na
ravni skupine in kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru
druge redne dejavnosti.
35. člen
(posebna pravila za male borznoposredniške družbe)
(1) Za malo borznoposredniško družbo se ne uporabljajo:
1. 152. do 160. člen, drugi in tretji odstavek 161. člena, 2.
in 3. točka 165. člena, 2. do 4. točka prvega odstavka in drugi
odstavek 167. člena,
2. pododdelka 4.2.3 in 4.2.4 ter
3. 5., 6. in 12. poglavje tega zakona.
(2) Ne glede na 149. člen tega zakona je mala borznoposredniška družba lahko organizirana tudi kot samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica
(v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ali kot osebna družba.
(3) Mala borznoposredniška družba ne sme opravljati nobenih drugih dejavnosti razen investicijskih storitev iz šestega
odstavka 11. člena tega zakona ali dodatnih finančnih storitev
iz 1. točke prvega odstavka 11. člena ZBan-1.
(4) Mala borznoposredniška družba ne sme sprejeti v
hrambo denarnega dobroimetja in finančnih instrumentov
strank ter se tudi ne sme zadolževati pri svojih strankah.
(5) Mala borznoposredniška družba mora imeti kritje svoje
odgovornosti za škodo v razmerju do svojih strank na podlagi
zavarovanja profesionalne odgovornosti, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. zavarovanje je sklenjeno z zavarovalnico, ki je v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, upravičena opravljati
zavarovalne posle v Republiki Sloveniji,
2. zavarovalna vsota za posamezno odškodninsko terjatev sme biti nižja,
– če letni prihodki male borznoposredniške družbe v preteklem letu niso presegli 375.000 eurov, od trikratnika letnih
prihodkov borznoposredniška družba v preteklem letu,
– v drugih primerih, od 750.000 eurov,
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3. po zavarovalni pogodbi se za zavarovanje uporablja
pravo Republike Slovenije,
4. po zavarovalni pogodbi je stranka male borznoposredniške družbe kot zavarovanec oziroma zavarovanka upravičena uveljavljati zahtevek na podlagi svoje odškodninske terjatve
do te družbe neposredno proti zavarovalnici.

2. poglavje:
PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI
2.1 Temeljna pravila o ponudbi vrednostnih papirjev
javnosti in uvrstitvi v trgovanje na organiziranem trgu
2.1.1 Obveznost objave in potrditve prospekta
36. člen
(obveznost objave prospekta)
(1) Nihče ne sme ponujati vrednostnih papirjev javnosti
v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi z njimi objavljen
prospekt v skladu s tem zakonom, razen če zakon za posamezne primere določa drugače.
(2) Vrednostnih papirjev ni dovoljeno uvrstiti v trgovanje
na borznem trgu, ne da bi bil prej v zvezi z njimi objavljen prospekt v skladu s tem zakonom, razen če zakon za posamezne
primere določa drugače.
37. člen
(obveznost potrditve prospekta pred objavo)
(1) Nihče ne sme objaviti prospekta, ne da bi prej pridobil
njegovo potrditev nadzornega organa matične države članice
izdajatelja.
(2) Potrditev prospekta po prvem odstavku tega člena
je odločba agencije o potrditvi prospekta po tem zakonu in
vsak posamični pravni akt nadzornega organa matične države
članice izdajatelja, s katerim ta pozitivno odloči o popolnosti
prospekta in ki vsebuje tudi pozitivno odločitev o doslednosti in
razumljivosti informacij, vsebovanih v prospektu.
38. člen
(matična država članica izdajatelja
in država članica gostiteljica)
(1) V zvezi z naslednjimi izdajami dolžniških vrednostnih
papirjev, ki:
1. se glasijo na znesek, ki ni manjši od zneska 1.000 eurov
ali od zneska v drugi valuti, ki je skoraj enak znesku 1.000 eurov,
ali
2. vsebujejo enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik pridobi pravico zahtevati katere koli
prenosljive vrednostne papirje ali plačilo denarnega zneska,
pod pogojem, da izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev ni
hkrati izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba,
ki pripada isti skupini kot izdajatelj osnovnega vrednostnega
papirja,
3. je matična država članica izdajatelja tista država članica, ki jo izbere izdajatelj, ponudnik oziroma oseba, ki zahteva
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu, med naslednjimi državami članicami:
– država članica, v kateri ima izdajatelj registriran svoj
sedež,
– država članica, v kateri so vrednostni papirji uvrščeni v
trgovanje na organiziranem trgu ali se taka uvrstitev zahteva,
ali
– država članica, v kateri se vrednostni papirji ponujajo
javnosti.
(2) V zvezi z izdajo vrednostnih papirjev izdajatelja, ki ima
položaj osebe države članice, razen izdaj iz prvega odstavka
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tega člena, je matična država članica izdajatelja država članica,
v kateri ima izdajatelj registriran svoj sedež.
(3) V zvezi z izdajami vrednostnih papirjev izdajatelja, ki
ima položaj osebe tretje države, razen izdaj iz prvega odstavka
tega člena, je matična država članica izdajatelja tista država
članica, ki jo izbere izdajatelj, ponudnik oziroma oseba, ki
zahteva uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, med naslednjima državama članicama:
– država članica, v kateri so bili vrednostni papirji ponujeni
javnosti prvič po 1. juliju 2005, ali
– država članica, v kateri je bila dana zahteva za uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu prvič
po 1. juliju 2005.
(4) Če izdajatelj, ponudnik oziroma oseba, ki zahteva
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu ob prvi ponudbi javnosti oziroma vložitvi prve zahteve za
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu iz tretjega odstavka
tega člena, ni izbral matične države članice izdajatelja, je matična država članica izdajatelja tista država članica, ki jo pozneje
med državami članicami iz tretjega odstavka tega člena izbere
izdajatelj.
(5) Če ob prvi ponudbi javnosti oziroma vložitvi prve za
hteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu iz tretjega
odstavka tega člena matična država članica izdajatelja ni bila
določena po izbiri izdajatelja, lahko izdajatelj pozneje med državami članicami iz tretjega odstavka tega člena izbere drugo
matično državo članico izdajatelja.
(6) Država članica gostiteljica je država članica, v kateri
je bila dana ponudba vrednostnih papirjev javnosti oziroma v
kateri je bila vložena zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na organiziranem trgu, če je ta različna od matične
države članice izdajatelja.
39. člen
(nadzorni organ matične države članice izdajatelja)
(1) Nadzorni organ matične države članice izdajatelja je
organ, ki je na podlagi zakonov ali drugih predpisov te države
kot osrednji nadzorni organ pristojen in odgovoren za nadzor
nad spoštovanjem pravil, sprejetih zaradi prenosa Direktive
2003/71/ES v pravni red države članice.
(2) Nadzorni organ Republike Slovenije kot matične države članice izdajatelja je agencija.
40. člen
(osnovni prospekt)
Osnovni prospekt je prospekt, ki vsebuje:
1. vse potrebne informacije, določene v 53. členu tega
zakona in v Uredbi 809/2004,
2. dopolnitev informacij v dodatku k prospektu, če je ta
potrebna v skladu z 80. členom tega zakona, in
3. če se tako odloči izdajatelj, tudi končne pogoje ponudbe.
2.1.2 Izjeme od uporabe 2. poglavja
41. člen
(splošne izjeme od uporabe 2. poglavja)
(1) 2. poglavje tega zakona se ne uporablja za naslednje
vrednostne papirje:
1. enote kolektivnih naložbenih podjemov razen podjema
zaprtega tipa,
2. dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je:
– država članica,
– organ regionalne ali lokalne oblasti države članice,
– javna mednarodna organizacija, katerih član je ena ali
več držav članic,
– Evropska centralna banka ali centralna banka države
članice,
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3. delnice oziroma druge vrednostne papirje, ki predstavljajo deleže v kapitalu centralne banke države članice,
4. vrednostne papirje, glede katerih za izpolnitev obveznosti, vsebovanih v njih, nepogojno in nepreklicno jamči država
članica ali organ regionalne ali lokalne oblasti države članice,
5. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja banka, če izpolnjujejo te pogoje:
– nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih
papirjev,
– imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih
vrst vrednostnih papirjev in niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti,
– izkazujejo sprejem depozita iz drugega odstavka
8. člena ZBan-1 in
– terjatev imetnika, vsebovana v vrednostnem papirju, je
predmet jamstva za vloge po Direktivi 94/19/EGS,
6. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja banka, če je vsota vseh kupnin, ki jih izdajatelj prejme pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: skupna
prodajna cena) zanje v 12-mesečnem obdobju manjša od
50.000.000 eurov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih
papirjev in
– imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih
vrst vrednostnih papirjev in niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je izdajatelj,
ponudnik ali oseba, ki zahteva uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi z vrednostnimi papirji iz 2., 4. ali 6. točke prvega odstavka tega člena upravičen
izdelati prospekt v skladu z oddelkom 2.3 tega zakona, če se
ti vrednostni papirji ponujajo javnosti ali če se zahteva njihova
uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.
42. člen
(poenostavljeni prospekt)
(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo
za vrednostne papirje, ki so vključeni v ponudbo, pri kateri je
skupna prodajna cena zanje v 12-mesečnem obdobju manjša
od 2.500.000 eurov.
(2) Izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki zahteva uvrstitev
vrednostnih papirjev na borzni trg, lahko v zvezi s ponudbo
vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena javnosti ali
uvrstitvijo teh vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu
namesto prospekta, sestavljenega v skladu z oddelkom 2.3
tega zakona, sestavi poenostavljeni prospekt, ki vsebuje samo
osnovne podatke o izdajatelju in vrednostnih papirjih.
(3) Če je uresničena pravica sestaviti poenostavljeni prospekt iz drugega odstavka tega člena, se v zvezi s ponudbo
vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena ali uvrstitvijo teh vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu
uporabljajo oddelki 2.2, 2.4 in 2.5 tega zakona, razen 68. člena
tega zakona.
43. člen
(predpis o javni ponudbi vrednostnih papirjev)
(1) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poenostavljenega prospekta iz 42. člena tega zakona.
(2) Agencija predpiše tudi:
1. podrobnejša merila in pogoje za izpustitev posameznih
informacij iz prospekta po 60. členu tega zakona in
2. druga podrobnejša pravila za izvajanje 2. poglavja tega
zakona.
(3) Agencija mora s predpisom iz drugega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi
četrtega odstavka 8. člena in sedmega odstavka 13. člena
Direktive 2003/71/ES.
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2.1.3 Dobro poučeni vlagatelji
44. člen
(dobro poučeni vlagatelj)
Dobro poučeni vlagatelji so:
1. pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje oziroma so
subjekt nadzora v zvezi s poslovanjem na finančnih trgih in ki
vključujejo:
– kreditne institucije,
– investicijska podjetja,
– druge nadzorovane finančne družbe,
– zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe,
– kolektivni naložbeni podjemi in družbe za upravljanje
teh podjemov,
– pokojninski skladi in osebe, ki upravljajo te sklade,
– osebe, ki trgujejo z blagom in izvedenimi instrumenti
na blago,
2. pravni subjekti, ki niso pridobili dovoljenja in tudi niso
subjekt nadzora v zvezi s poslovanjem na finančnih trgih, če
je njihov korporacijski namen delovanja izključno vlaganje v
vrednostne papirje,
3. Republika Slovenija in druge države ali organi nacionalnih ali regionalnih oblasti, Banka Slovenije in druge centralne
banke, mednarodne in nadnacionalne institucije, kakršne so
Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in druge podobne
mednarodne organizacije,
4. podjetja, ki presegajo najmanj dve merili iz 45. člena
tega zakona,
5. mala in srednje velika podjetja, ki so bila na njihovo
zahtevo vpisana v register dobro poučenih vlagateljev države
članice njihovega sedeža,
6. fizične osebe, ki so bile na njihovo zahtevo vpisane v
register dobro poučenih vlagateljev države članice njihovega
prebivališča.
45. člen
(mala in srednje velika podjetja)
Malo in srednje veliko podjetje je podjetje, ki po podatkih
njegovega zadnjega letnega oziroma konsolidiranega letnega
poročila ustreza najmanj dvema od naslednjih meril:
1. povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem
letu je manjše od 250,
2. bilančna vrednost njegove aktive ne presega
43.000.000 eurov,
3. njegovi čisti letni prihodki od prodaje ne presegajo
50.000.000 eurov.
46. člen
(fizične osebe kot dobro poučeni vlagatelji)
Fizična oseba izpolnjuje pogoje za obravnavo kot dobro
poučeni vlagatelj, če izpolnjuje najmanj dva od naslednjih pogojev:
1. opravila je že več poslov znatne vrednosti na ustreznih
trgih, s povprečno pogostnostjo najmanj deset poslov na trimesečje v zadnjem letu,
2. vrednost portfelja njenih naložb v vrednostne papirje
presega 500.000 eurov,
3. najmanj eno leto dela ali je delala v finančnem sektorju
na položaju, ki zahteva znanje v zvezi z naložbami v vrednostne papirje.
47. člen
(register dobro poučenih vlagateljev v Republiki Sloveniji)
(1) Agencija vodi register dobro poučenih vlagateljev v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: register dobro poučenih vlagateljev).
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(2) V register dobro poučenih vlagateljev se na lastno
zahtevo vpišejo:
1. mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji in
2. fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(3) Oseba iz 45. oziroma 46. člena tega zakona pridobi
položaj dobro poučenega vlagatelja z vpisom v register dobro
poučenih vlagateljev.
(4) Register dobro poučenih vlagateljev mora vsebovati
najmanj naslednje podatke o osebah iz drugega odstavka
tega člena:
1. enolično identifikacijo,
2. osebno ime in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe.
(5) Oseba, ki je vpisana v register dobro poučenih vlagateljev, lahko kadar koli zahteva, da jo agencija izbriše iz tega
registra.
(6) O zahtevi za vpis v register dobro poučenih vlagateljev
in za izbris iz tega registra odloči agencija z odločbo.
(7) Agencija mora osebi, vpisani v register dobro poučenih
vlagateljev, na njeno zahtevo izdati potrdilo, da je vpisana v
tem registru.
(8) Agencija mora vsakemu izdajatelju omogočiti dostop
do podatkov o osebah, vpisanih v register dobro poučenih
vlagateljev, in mu na njegovo zahtevo izdati potrdilo, da je
posamezna oseba vpisana v tem registru.
48. člen
(predpis o dobro poučenih vlagateljih)
(1) Agencija lahko predpiše:
1. podrobnejša pravila o merilih za obravnavo oseb iz 44.,
45. in 46. člena tega zakona kot dobro poučenih vlagateljev,
2. podrobnejša pravila o vodenju registra dobro poučenih
vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah,
vpisanih v tem registru.
(2) Agencija mora s predpisom iz 1. točke prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti
ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na
podlagi četrtega odstavka 2. člena Direktive 2003/71/ES.
2.2 Izjeme pri obveznosti objave prospekta
49. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste
ponudb vrednostnih papirjev)
(1) Prvi odstavek 36. člena tega zakona se ne uporablja
za naslednje ponudbe vrednostnih papirjev:
1. za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno
na dobro poučene vlagatelje,
2. za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj
kot 100 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki
nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja,
3. za ponudbo, naslovljeno na vlagatelje, od katerih vsak
na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi vrednostne
papirje za kupnino, ki je najmanj enaka 50.000 eurom,
4. 4 za ponudbo, katere predmet so vrednostni papirji, od
katerih se vsak glasi na znesek najmanj 50.000 eurov,
5. za ponudbo, pri kateri je skupna prodajna cena za
vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v 12-mesečnem
obdobju manjša od 100.000 eurov.
(2) V zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev, ki so bili
predmet ponudbe iz prvega odstavka tega člena, v trgovanje
na organiziranem trgu se uporablja drugi odstavek 36. člena
tega zakona.
(3) Vsaka poznejša ponudba za prodajo vrednostnih papirjev, ki jih je imetnik pridobil na podlagi sprejema ponudbe iz
prvega odstavka tega člena, se obravnava kot samostojna ponudba vrednostnih papirjev in je v zvezi z njo znova treba presojati, ali se uporablja prvi odstavek 36. člena tega zakona.
(4) Za ponudbo vrednostnih papirjev, ki se prodajajo s
posredovanjem finančnega posrednika, se ne uporablja prvi
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odstavek 36. člena tega zakona samo, če je izpolnjen eden od
pogojev iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za ponudbo
nekaterih vrst vrednostnih papirjev javnosti)
Prvi odstavek 36. člena tega zakona se ne uporablja za
ponudbe naslednjih vrst vrednostnih papirjev javnosti:
1. delnic, izdanih namesto že izdanih delnic istega razreda, če pravni temelj za to izdajo ni povečanje osnovnega
kapitala izdajatelja,
2. vrednostnih papirjev, ki so kot nadomestni vrednostni
papirji predmet prevzemne ponudbe, in:
– pri prevzemnih ponudbah, za katere se uporablja
ZPre-1: če je izdajatelj pridobil dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1,
– pri drugih prevzemnih ponudbah: če je bil v zvezi s to
ponudbo objavljen dokument z vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
3. vrednostnih papirjev, ki se ponujajo ali naj bi bili zagotovljeni v zvezi z izvedbo združitve ali delitve, in:
– pri združitvah in delitvah, za katere se uporablja ZGD-1:
če so družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi objavile
informacije in dokumente v skladu z ZGD-1,
– pri drugih združitvah in delitvah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z vsebino, ki je po presoji agencije
enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
4. delnic, ki se:
– bodisi izdajo obstoječim delničarjem oziroma delničarkam (v nadaljnjem besedilu: delničar) na podlagi povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
– bodisi v drugih primerih ponujajo ali naj bi bile zagotovljene obstoječim delničarjem brezplačno oziroma kot izplačilo
dividend,
če tvorijo isti razred z delnicami, iz katerih izhaja pravica do
novih delnic, in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o številu in značilnostih teh delnic ter razlogih za tako
ponudbo in njenih podrobnostih,
5. vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj, katerega vrednostni papirji so že uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, ali
družba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja ali naj bi jih
zagotovila svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije
o številu in značilnostih teh vrednostnih papirjev ter razlogih za
in podrobnostih take ponudbe.
51. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za uvrstitev
v trgovanje na organiziranem trgu nekaterih vrst
vrednostnih papirjev)
(1) Drugi odstavek 36. člena tega zakona se ne uporablja
za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu naslednjih vrst
vrednostnih papirjev:
1. delnic, ki v 12-mesečnem obdobju predstavljajo manj
kot 10 odstotkov števila delnic istega razreda, ki so že uvrščene
v trgovanje na istem organiziranem trgu,
2. delnic, izdanih namesto že izdanih delnic istega razreda, ki so že uvrščene v trgovanje na istem organiziranem trgu,
če pravni temelj za to izdajo ni povečanje osnovnega kapitala
izdajatelja,
3. vrednostnih papirjev, ki so kot nadomestni vrednostni
papirji predmet prevzemne ponudbe, in:
– pri prevzemnih ponudbah, za katere se uporablja
ZPre-1: če je izdajatelj pridobil dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1,
– pri drugih prevzemnih ponudbah: če je bil v zvezi s to
ponudbo objavljen dokument z vsebino, ki je po presoji agencije enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
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4. vrednostnih papirjev, ki se ponujajo ali naj bi bili zagotovljeni v zvezi z izvedbo združitve ali delitve, in:
– pri združitvah in delitvah, za katere se uporablja ZGD-1:
če so družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi, objavile
informacije in dokumente v skladu z ZGD-1,
– pri drugih združitvah in delitvah: če je bil v zvezi s to ponudbo objavljen dokument z vsebino, ki je po presoji agencije
enakovreden vsebini prospekta po tem zakonu,
5. delnic, ki se:
– bodisi izdajo obstoječim delničarjem na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
– bodisi v drugih primerih ponujajo ali naj bi bile zagotovljene obstoječim delničarjem brezplačno oziroma kot izplačilo
dividend,
če tvorijo isti razred z delnicami, iz katerih izhaja pravica do
novih delnic in ki so že uvrščene v trgovanje na istem organiziranem trgu, in če je na razpolago dokument, ki vsebuje
informacije o številu in značilnostih teh delnic ter razlogih za in
podrobnostih take ponudbe,
6. vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj ali družba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja ali naj bi jih zagotovila
svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim, če
ti vrednostni papirji tvorijo isti razred ali vrsto z vrednostnimi
papirji, ki so že uvrščeni v trgovanje na istem organiziranem
trgu, in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o
številu in značilnostih teh vrednostnih papirjev ter razlogih za
tako ponudbo in njenih podrobnostih,
7. delnic, ki so bile izdane na podlagi uresničitve pravice
do zamenjave, vsebovane v drugih vrednostnih papirjih, če
te delnice tvorijo isti razred z delnicami, ki so že uvrščene v
trgovanje na istem organiziranem trgu.
(2) Drugi odstavek 36. člena tega zakona se ne uporablja
za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki so že uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem
trgu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. ti vrednostni papirji oziroma vrednostni papirji iste vrste
ali razreda so uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem
trgu že več kot 18 mesecev,
2. glede na čas uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje
na drugem organiziranem trgu:
– če so bili uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem trgu po 31. decembru 2003: uvrstitev v trgovanje je bila
povezana z objavo potrjenega prospekta v skladu s 14. členom
Direktive 2003/71/ES,
– če so bili uvrščeni v trgovanje na drugem organiziranem trgu po 30. juniju 1983 in pred 31. decembrom 2003:
podrobnosti kotacije so bile potrjene v skladu z Direktivo Sveta
80/390/EGS z dne 17. marca 1980 o uskladitvi zahtev za sestavo, pregled in dostopnost informacij, ki jih je treba objaviti
pri uvrstitvi vrednostnih papirjev v uradno kotacijo (UL L 348,
z dne 17. 4. 1980, str. 1, kot je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/18/ES z dne
30. maja 1994 o spremembi Direktive 80/390, UL L 135, z dne
31. 5. 1994, str. 1) ali Direktivo 2001/34/ES,
3. izdajatelj je izpolnjeval vse obveznosti glede razkritja
informacij in druge obveznosti glede pogojev za trgovanje na
tem drugem organiziranem trgu,
4. oseba, ki zahteva uvrstitev teh vrednostnih papirjev v
trgovanje na novem organiziranem trgu, je v obliki povzetka
pripravila dokument, dostopen javnosti v slovenskem jeziku, ki
ga je potrdila agencija,
5. dokument iz 4. točke tega odstavka je objavljen v skladu s prvim odstavkom 74. člena tega zakona,
6. vsebina dokumenta iz 4. točke tega odstavka je v
skladu s 53. in 54. členom tega zakona in obsega informacijo
o mestu, na katerem je mogoče pridobiti najnovejši prospekt, in
mestu, na katerem je mogoče pridobiti objavo finančnih informacij, ki jih izdajatelj objavlja zaradi izpolnjevanja svoje stalne
obveznosti razkrivanja informacij.
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52. člen
(obvestilo agenciji o uporabi izjeme)
Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu mora
o uporabi izjeme iz 49., 50. ali 51. člena tega zakona obvestiti agencijo tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti
oziroma uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.
2.3 Sestava prospekta
53. člen
(splošna pravila o sestavi prospekta)
(1) Če v 60. členu tega zakona ni določeno drugače,
mora prospekt vsebovati vse informacije, ki so ob upoštevanju
značilnosti izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki bodo predmet
ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, potrebne, da vlagatelji na njegovi podlagi lahko
opravijo oceno:
1. premoženja in obveznosti, finančnega položaja, poslovnih izidov in razvojnih možnosti izdajatelja in morebitnega
poroka ter
2. pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev.
(2) Informacije, vsebovane v prospektu, morajo biti pravilne in popolne.
(3) Informacije v prospektu morajo biti predstavljene tako,
da je mogoča njihova enostavna analiza ter da je prospekt
pregleden in razumljiv.
(4) Prospekt mora vsebovati:
1. informacije glede izdajatelja,
2. informacije glede vrednostnih papirjev, ki bodo predmet
ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, in
3. povzetek prospekta.
(5) Če se prospekt nanaša na uvrstitev v trgovanje dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na nominalni znesek,
ki ni manjši od 50.000 eurov, ni treba, da bi vseboval povzetek
prospekta.
54. člen
(povzetek prospekta)
(1) V povzetku prospekta morajo biti na kratko in z uporabo poljudnih pojmov predstavljene najpomembnejše značilnosti
in tveganja, povezana z izdajateljem, katerim koli porokom in
vrednostnimi papirji, v jeziku, v katerem je bil prospekt izvorno
sestavljen.
(2) Povzetek mora vsebovati naslednja opozorila:
1. da ga je treba razumeti kot uvod k prospektu,
2. da mora vsaka odločitev o nakupu vrednostnih papirjev
temeljiti na vlagateljevi presoji prospekta kot celote,
3. da bo moral vlagatelj, če bo kot tožnik oziroma tožnica
(v nadaljnjem besedilu: tožnik) začel sodni postopek v zvezi z
informacijami, vsebovanimi v prospektu, na lastne stroške zagotoviti prevod prospekta v uradni jezik sodišča pred začetkom
takega postopka, in
4. da osebe, ki so pripravile povzetek, vključno z njegovim prevodom, in zahtevale njegovo notifikacijo, odškodninsko
odgovarjajo, vendar samo, če je povzetek zavajajoč, netočen
ali notranje neskladen, če se ga presoja skupaj z drugimi deli
prospekta.
55. člen
(enotni in deljeni prospekt)
(1) Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
lahko prospekt sestavi:
1. bodisi kot en dokument (v nadaljnjem besedilu: enotni
prospekt),
2. bodisi kot več ločenih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: deljeni prospekt).
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(2) V deljenem prospektu morajo biti informacije, ki jih
vsebuje, razdeljene na te dokumente:
1. registracijski dokument, ki mora vsebovati informacije
glede izdajatelja,
2. opis vrednostnih papirjev, ki mora vsebovati informacije
glede vrednostnih papirjev, ki bodo predmet ponudbe javnosti
oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, in
3. dokument s povzetkom prospekta.
56. člen
(osnovni prospekt za nekatere vrste dolžniških
vrednostnih papirjev)
(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo
za naslednje vrste vrednostnih papirjev:
1. za dolžniške vrednostne papirje, vključno z nakupnimi
boni, ki se izdajajo na podlagi ponudbenega programa, in
2. za dolžniške vrednostne papirje, ki jih banka stalno ali
ponavljajoče se izdaja:
– če se vplačila v zvezi z izdajo teh vrednostnih papirjev
po pravu, ki se uporablja za te vrednostne papirje, nalagajo v
premoženje, ki zagotavlja zadostno kritje za izpolnitev vseh
obveznosti banke izdajateljice, ki izhajajo iz teh vrednostnih
papirjev do njihove dospelosti, in
– če je v primeru insolventnosti banke izdajateljice premoženje iz prejšnje alinee namenjeno prednostnemu poplačilu
glavnice in zapadlih obresti iz teh vrednostnih papirjev, ne da bi
bila s tem izključena uporaba Direktive 2001/24/ES.
(2) Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena v
trgovanje na organiziranem trgu lahko prospekt namesto po
55. členu tega zakona sestavi kot osnovni prospekt, ki vsebuje
vse potrebne informacije glede izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v
trgovanje na organiziranem trgu.
(3) Informacije, vsebovane v osnovnem prospektu, morajo biti v skladu z 80. členom tega zakona dopolnjene, če je to
potrebno, z novejšimi informacijami o izdajatelju in vrednostnih
papirjih, ki bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v
trgovanje na organiziranem trgu.
(4) Če niti v osnovnem prospektu niti v dodatkih k prospektu niso vključeni končni pogoji ponudbe, morajo biti ti
dani na razpolago vlagateljem in predloženi agenciji oziroma
nadzornemu organu druge države članice, ki je matična država
članica izdajatelja, ko je dana ponudba javnosti, in sicer kakor
hitro je mogoče in če je le mogoče pred začetkom te ponudbe.
V primerih iz prvega stavka tega odstavka se uporablja 1. točka
prvega odstavka 59. člena tega zakona.
57. člen
(podrobnejša pravila o sestavi prospekta
in o najmanjšem obsegu informacij)
(1) Prospekt mora biti sestavljen z uporabo ustrezne sheme oziroma modula ali ustrezne kombinacije teh shem oziroma
modulov iz II. poglavja Uredbe 809/2004, v katere morajo biti
vključene vse informacije v skladu s to uredbo.
(2) Vsebina enotnega prospekta, dokumentov, ki sestavljajo deljeni prospekt oziroma osnovnega prospekta mora biti
razčlenjena v skladu s III. poglavjem Uredbe 809/2004.
58. člen
(odgovornost v zvezi s prospektom)
(1) Prospekt mora vsebovati podatke o vseh osebah, ki
so odgovorne za pravilnost in popolnost informacij, vsebovanih
v prospektu, in sicer najmanj o naslednjih osebah glede na
namen priprave prospekta:
1. o izdajatelju in članih njegovih organov vodenja in
nadzora,
2. o ponudniku oziroma vlagatelju zahteve za uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, če
ponudnik oziroma vlagatelj zahteve ni hkrati izdajatelj,
3. o morebitnem poroku za obveznosti iz vrednostnih
papirjev.
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(2) V zvezi z osebami iz prvega odstavka tega člena mora
prospekt vsebovati:
1. podatke, na podlagi katerih je te osebe mogoče jasno
identificirati, in sicer najmanj te podatke
– za fizične osebe: osebno ime ter njihova funkcija v pravni osebi, za katero je sodelovala pri pripravi prospekta,
– za pravne osebe: firmo in sedež,
2. izjavo vsake od teh oseb, da so po njenem najboljšem
vedenju informacije, ki jih vsebuje prospekt, v skladu z resničnimi dejstvi in da ni bila izpuščena nobena informacija, ki bi lahko
vplivala na pomen prospekta.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena so vlagatelju
solidarno odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zaradi
nepravilnih ali nepopolnih informacij, vsebovanih v prospektu,
razen če dokažejo enega od teh razbremenilnih razlogov, da:
1. so pri sestavi prospekta in preverjanju pravilnosti in
popolnosti informacij, vsebovanih v prospektu, ravnale v skladu
z ustrezno profesionalno skrbnostjo,
2. je vlagatelj ob nakupu vrednostnih papirjev vedel za
nepravilnost oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v
prospektu,
3. je vlagatelj imel pravico odstopiti od sprejema ponudbe
vrednostnih papirjev javnosti po petem odstavku 80. člena tega
zakona in te pravice ni uresničil,
4. so bile posamezne informacije izpuščene iz prospekta
v skladu s 60. in 61. členom tega zakona ali
5. gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi jo razumen vlagatelj upošteval kot pomembno pri odločitvi za nakup
vrednostnih papirjev.
(4) Vlagatelj ne more uveljavljati, da ni vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v prospektu,
če je bila, preden je vpisal ali kupil vrednostne papirje:
1. bodisi informacija o tej nepravilnosti ali nepopolnosti
objavljena na kakršen koli način, dostopen splošni javnosti,
2. bodisi nepravilnost ali nepopolnost odpravljena z objavo dodatka k prospektu v skladu z 80. členom tega zakona ali
letnega dokumenta objavljenih informacij v skladu s 63. členom
tega zakona.
(5) Če so informacije, ki jih vsebuje prospekt, nepopolne
ali nepravilne, se šteje, da je škoda, ki je bila povzročena vlagatelju z zmanjšanjem vrednosti njegove naložbe v vrednostne
papirje glede na nakupno ceno, ki jo je plačal, v vzročni zvezi s
temi nepopolnimi oziroma nepravilnimi informacijami, razen če
odgovorna oseba dokaže, da take vzročne zveze ni.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so
pripravile samo povzetek prospekta, vključno z njegovim prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če je povzetek zavajajoč, netočen ali notranje neskladen, če se presoja skupaj z
drugimi deli prospekta.
59. člen
(izpustitev podatkov o končni ponudbeni ceni
in količini v prospektu)
(1) Če končne ponudbene cene in količine vrednostnih
papirjev, ki bodo predmet ponudbe javnosti, ni mogoče vključiti
v prospekt, mora izdajatelj oziroma ponudnik:
1. bodisi v prospektu razkriti:
– merila oziroma pogoje, v skladu s katerimi bo določena
končna ponudbena cena, ali najvišji znesek končne ponudbene
cene, in
– merila oziroma pogoje, v skladu s katerimi bo določena
končna ponudbena količina vrednostnih papirjev,
2. bodisi zagotoviti, da imajo vlagatelji pravico odstopiti
od izjave o sprejemu ponudbe oziroma o vpisu vrednostnih
papirjev v obdobju, ki ne sme biti krajše od dveh delovnih dni
po dnevu objave končne ponudbene cene in količine vrednostnih papirjev.
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(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj oziroma ponudnik o končni ponudbeni ceni in količini
vrednostnih papirjev obvestiti agencijo oziroma nadzorni organ
druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja,
in te informacije objaviti v skladu s prvim odstavkom 74. člena
tega zakona.
60. člen
(izpustitev posameznih informacij
z dovoljenjem agencije)
(1) Agencija izdajatelju, ponudniku oziroma vlagatelju
zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu na njegovo zahtevo dovoli, da iz prospekta
izpusti posamezne informacije, ki jih mora vsebovati po drugih
določbah tega zakona in Uredbe 809/2004, če informacija
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
1. razkritje informacije bi bilo v nasprotju z javnimi interesi,
2. razkritje informacije bi lahko resno škodovalo izdajatelju, če hkrati ni verjetno, da bi njena izpustitev zavajala
javnost glede dejstev in okoliščin, pomembnih za poučeno
oceno izdajatelja, ponudnika oziroma morebitnega poroka in
pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
prospekt, ali
3. informacija je manjšega pomena za konkretno ponudbo
oziroma zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu
in nima značilnosti, ki bi vplivale na oceno finančnega položaja
in razvojnih možnosti izdajatelja in morebitnega poroka.
(2) Agencija lahko predpiše podrobnejša merila glede pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Agencija mora s predpisom iz drugega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali prenesti ureditev v drugem
izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi četrtega
odstavka 8. člena Direktive 2003/71/ES.
61. člen
(izpustitev posameznih drugih informacij)
Če je informacija, katere vključitev v prospekt se zahteva
z Uredbo 809/2004, izjemoma neprimerna za področje poslovanja ali pravno obliko izdajatelja ali vrednostne papirje, na katere se prospekt nanaša, mora prospekt namesto te informacije
vsebovati njej enakovredno informacijo, če obstaja.
62. člen
(veljavnost prospekta, osnovnega prospekta
in registracijskega dokumenta)
(1) Prospekt je za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti
oziroma uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu veljaven 12 mesecev po dnevu objave, če je
bil v skladu z 80. členom tega zakona po potrebi dopolnjen z
novejšimi informacijami o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki
bodo ponujeni javnosti oziroma uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu.
(2) Za ponudbeni program je prej vloženi osnovni prospekt veljaven do 12 mesecev po dnevu objave.
(3) Za dolžniške vrednostne papirje iz 2. točke prvega
odstavka 56. člena tega zakona je prospekt veljaven, dokler
ni končano stalno ali ponavljajoče se izdajanje vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša.
(4) Registracijski dokument iz 1. točke drugega odstavka
55. člena tega zakona je veljaven 12 mesecev po njegovi
predložitvi agenciji, če je bil dopolnjen v skladu s 63. členom
tega zakona.
(5) Veljaven prospekt je sestavljen iz naslednjih veljavnih
dokumentov:
1. registracijski dokument iz četrtega odstavka tega člena,
2. opis vrednostnih papirjev, če je bil po potrebi dopolnjen
v skladu s 65. členom tega zakona, in
3. dokument s povzetkom prospekta.
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63. člen
(letni dokument objavljenih informacij)
(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirji so uvrščeni v
trgovanje na organiziranem trgu, mora najmanj enkrat na leto
izdelati dokument, ki vsebuje ali se sklicuje na vse informacije,
ki jih je objavil ali katerih dostopnost javnosti je omogočil v
zadnjih 12 mesecih v Republiki Sloveniji oziroma v eni ali več
drugih državah članicah ali tretjih državah zaradi izpolnitve
svojih obveznosti na podlagi predpisov EU ali predpisov posamezne države, ki urejajo vrednostne papirje, izdajatelje in
organizirane trge.
(2) Izdajatelj iz prvega odstavka tega člena mora v dokument vključiti vsaj informacije, ki jih mora razkriti v letnem
poročilu v skladu z ZGD-1, in informacije, ki jih mora razkriti po
določbah 3. poglavja tega zakona.
(3) Dokument iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj predložiti agenciji v 20 delovnih dneh po objavi svojega
letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 110. člena tega
zakona.
(4) Če se dokument iz prvega odstavka tega člena sklicuje
na informacije, mora biti navedeno, kje jih je mogoče pridobiti.
(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izdajatelje
dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na znesek, ki ni
manjši od 50.000 eurov.
(6) Izdajatelj mora dokument iz prvega odstavka tega
člena objaviti na način, določen z Uredbo 809/2004.
64. člen
(vključitev v prospekt s sklicevanjem)
(1) Informacije se lahko vključijo v prospekt tudi s sklicevanjem na enega ali več prej ali hkrati objavljenih dokumentov,
ki jih je potrdila agencija oziroma nadzorni organ druge države
članice, ki je matična država članica izdajatelja, ali ki so bili
predloženi agenciji oziroma temu nadzornemu organu v skladu
s 63. členom tega zakona. Informacije iz prvega stavka tega
odstavka morajo biti tiste, ki so zadnje dostopne izdajatelju.
(2) Povzetek prospekta ne sme vključevati informacij s
sklicevanjem po prvem odstavku tega člena.
(3) Če se informacije vključijo v prospekt s sklicevanjem
po prvem odstavku tega člena, mora prospekt vsebovati ustrezno preglednico z navzkrižnimi sklici, ki omogoča vlagatelju,
da zlahka prepozna in najde posamezne elemente teh informacij.
(4) Vrste informacij iz prvega odstavka tega člena in način
njihove vključitve v prospekt s sklicevanjem mora biti v skladu
z določbami Uredbe 809/2004.
65. člen
(posebna pravila za deljeni prospekt)
(1) Izdajatelj, katerega registracijski dokument je že potrdila agencija oziroma nadzorni organ druge države članice, ki je
izdajateljeva matična država članica, mora za ponudbo svojih
vrednostnih papirjev javnosti ali njihovo uvrstitev v trgovanje
na organiziranem trgu sestaviti samo njihov opis in dokument
s povzetkom prospekta.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora opis
vrednostnih papirjev zajeti tudi informacije, ki bi jih sicer vseboval registracijski dokument, če so po zadnji dopolnitvi registracijskega dokumenta z novejšimi informacijami v skladu z
80. členom tega zakona nastopile spremembe ali dogodki, ki
lahko vplivajo na oceno vlagateljev.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je treba pridobiti posebno potrditev opisa vrednostnih papirjev in dokumenta
s povzetkom.
(4) Če je izdajatelj vložil zahtevo za potrditev registracijskega dokumenta, o kateri še ni bilo odločeno, so predmet
potrditve vsi dokumenti, ki sestavljajo deljeni prospekt, vključno
z novejšimi informacijami iz drugega odstavka tega člena.
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2.4 Potrditev prospekta
66. člen
(uporaba oddelka 2.4)
(1) Določbe oddelka 2.4 tega zakona o potrditvi prospekta
se smiselno uporabljajo tudi za potrditev osnovnega prospekta.
(2) Določbe oddelka 2.4 tega zakona o potrditvi prospekta
se smiselno uporabljajo tudi za potrditev posameznih dokumentov deljenega prospekta. V primeru iz prvega stavka tega
odstavka je prospekt potrjen, če so potrjeni vsi dokumenti, ki v
skladu s petim odstavkom 62. člena tega zakona skupaj tvorijo
veljaven prospekt.
67. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za odločanje
o potrditvi prospekta)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za odločanje o potrditvi prospekta glede vrednostnih papirjev, v zvezi s katerimi je
matična država članica izdajatelja v skladu s 38. členom tega
zakona Republika Slovenija.
(2) Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost informacij, vsebovanih v prospektu, ki ga je potrdila.
68. člen
(prenos in prevzem pristojnosti in odgovornosti
za odločanje o potrditvi prospekta)
(1) Agencija lahko svojo pristojnost in odgovornost za
odločanje o potrditvi prospekta prenese na nadzorni organ
druge države članice v soglasju z njim ali pa to pristojnost in
odgovornost od njega prevzame.
(2) O prenosu pristojnosti po prvem odstavku tega člena
mora agencija vlagatelja zahteve za potrditev prospekta obvestiti v treh delovnih dneh po sklenitvi ustreznega dogovora z
nadzornim organom druge države članice in ne pozneje kot v
roku iz prvega odstavka 71. člena tega zakona.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena začne rok za
odločitev o zahtevi za potrditev prospekta iz prvega odstavka
71. člena tega zakona teči z dnem obvestila iz drugega odstavka tega člena.
69. člen
(upravičeni vlagatelj zahteve za potrditev prospekta)
(1) Potrditev prospekta za prodajo vrednostnih papirjev
javnosti lahko zahteva izdajatelj ali ponudnik, če to ni ista oseba
kot izdajatelj.
(2) Potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na organiziranem trgu lahko zahteva izdajatelj ali
druga oseba, ki je po pravilih, ki se uporabljajo za ta organizirani trg, upravičena zahtevati to uvrstitev.
70. člen
(zahteva za potrditev prospekta)
(1) Zahtevi za potrditev prospekta je treba priložiti prospekt, katerega potrditev se zahteva.
(2) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prvo
prodajo vrednostnih papirjev javnosti, mora biti zahtevi priložen tudi veljaven sklep pristojnega organa izdajatelja o njihovi
izdaji.
(3) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prodajo javnosti vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je lokalna
skupnost, mora biti zahtevi priloženo tudi soglasje ministrstva,
pristojnega za finance, za tako izdajo v skladu s predpisi o
javnih financah.
71. člen
(roki za odločitev o zahtevi za potrditev prospekta)
(1) Agencija mora vlagatelju zahteve vročiti odločbo, s
katero je odločila o zahtevi za potrditev prospekta, v naslednjih
rokih:

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

9443

1. če se prospekt, ki je predmet zahteve, nanaša na vrednostne papirje izdajatelja, ki še ni izdal vrednostnih papirjev,
ki bi bili uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in jih tudi ni
ponudil javnosti: v 20 delovnih dneh od prejema zahteve,
2. v drugih primerih: v desetih delovnih dneh od prejema
zahteve.
(2) Če prospekt ni sestavljen v skladu z 2. poglavjem tega
zakona ali če je zahteva nepopolna iz drugih razlogov, mora
agencija sklep, s katerim naloži ustrezno popravo ali dopolnitev
(v nadaljnjem besedilu: popravni sklep), izdati v desetih delovnih dneh od prejema zahteve.
(3) Če agencija v roku iz drugega odstavka izda ustrezen
popravni sklep, začne rok iz prvega odstavka tega člena znova
teči:
1. če vlagatelj zahteve v roku, določenem s popravnim
sklepom, popravi ali dopolni prospekt oziroma zahtevo: z dnem,
ko agencija prejme to dopolnitev,
2. v drugih primerih: s potekom roka za dopolnitev, določenega s popravnim sklepom.
72. člen
(odločanje o zahtevi za potrditev prospekta)
(1) Agencija izda odločbo, s katero potrdi prospekt, če je
zahtevo za potrditev prospekta vložil upravičeni vlagatelj in če
je prospekt sestavljen v skladu z 2. poglavjem tega zakona.
(2) Agencija zavrne zahtevo za potrditev prospekta, če
prospekt ni sestavljen v skladu z 2. poglavjem tega zakona
in vlagatelj zahteve v roku, določenem s popravnim sklepom,
prospekta ni ustrezno popravil oziroma dopolnil.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija zavrne
zahtevo za potrditev prospekta tudi v naslednjih primerih:
1. če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in je sklep o njihovi izdaji ničen
ali je bil razveljavljen,
2. če je vlagatelj zahteve izdajatelj, ki mu je agencija
izrekla nadzorni ukrep zaradi kršitev obveznosti, določenih v
3. poglavju tega zakona, ki jih izdajatelj še ni odpravil.
(4) Agencija zavrže zahtevo za potrditev prospekta v naslednjih primerih:
1. če je zahtevo vložil neupravičeni vlagatelj,
2. če je zahteva nepopolna iz drugih razlogov in ne zaradi nepravilnosti oziroma nepopolnosti prospekta ter vlagatelj
zahteve v roku, določenem s popravnim sklepom, ni ustrezno
popravil oziroma dopolnil, ali
3. če niso izpolnjene druge procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi.
2.5 Objava prospekta in dodatkov ter oglaševanje
73. člen
(obveznost predložitve in objave prospekta)
(1) Ko je prospekt potrjen, mora izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu dokončno oblikovani prospekt
predložiti agenciji v elektronski obliki, ga objaviti in obvestiti
agencijo o načinu objave.
(2) Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
mora obveznost iz prvega odstavka tega člena izpolniti takoj,
ko je to mogoče, in v vsakem primeru najpozneje:
1. šest delovnih dni pred potekom roka za sprejem ponudbe:
– če je predmet prve ponudbe javnosti razred delnic, ki še
niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu in katerih uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu se zahteva prvič ter
– če je rok za sprejem te ponudbe krajši od šest delovnih
dni,
2. v drugih primerih: do dneva začetka ponudbe vrednostnih papirjev javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu.
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74. člen

(način objave prospekta)
(1) Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu izpolni obveznost objave prospekta iz prvega odstavka 73. člena
tega zakona, če zagotovi dostopnost prospekta javnosti na
enega od naslednjih načinov:
1. z objavo v dnevniku, ki se prodaja na celotnem ali pretežnem območju Republike Slovenije in druge države članice,
če se vrednostni papirji ponujajo javnosti tudi v tej državi članici
ali se zahteva njihova uvrstitev v trgovanje na organiziranem
trgu te države članice,
2. v tiskani obliki prospekta, ki je javnosti na razpolago
brezplačno:
– v prostorih upravljavca organiziranega trga, na katerega
bodo uvrščeni v trgovanje vrednostni papirji, oziroma
– v prostorih na poslovnem naslovu izdajatelja in v vseh
poslovalnicah finančnih posrednikov, ki opravljajo storitve in
posle v zvezi z izvedbo vpisa oziroma prodaje in vplačila vrednostnih papirjev,
3. v elektronski obliki na javnih spletnih straneh izdajatelja
in finančnih posrednikov, če se prodaja javnosti opravlja prek
finančnih posrednikov,
4. v elektronski obliki na javnih spletnih straneh organiziranega trga, na katerem se zahteva uvrstitev vrednostnih
papirjev v trgovanje,
5. v elektronski obliki na javnih spletnih straneh agencije,
če ta zagotavlja tako storitev v skladu s tretjim odstavkom tega
člena.
(2) Agencija mora na svojih javnih spletnih straneh objavljati seznam vseh prospektov, ki jih je potrdila v zadnjih 12
mesecih. Seznam iz prvega stavka tega odstavka mora biti
oblikovan tako, da omogoča spletno povezavo do javnih spletnih strani iz 3. oziroma 4. točke prvega odstavka tega člena,
če se objava prospekta zagotavlja na tak način in če prospekt
tudi ni objavljen v elektronski obliki na javnih spletnih agencije
po tretjem odstavku tega člena.
(3) Agencija lahko kot storitev izdajateljem, ponudnikom
in vlagateljem zahtev za uvrstitev v trgovanje na organiziranem
trgu omogoči objavo prospekta na njenih javnih spletnih straneh, za plačilo nadomestila, določenega s tarifo agencije.
(4) Način objave prospekta in seznama prospektov mora
biti tudi v skladu z določbami Uredbe 809/2004.
75. člen
(skladnost objave s potrjenim prospektom)
Objavljeno besedilo ter sestava prospekta in morebitnih
dodatkov k prospektu morata biti vedno enaka izvirnemu besedilu ter sestavi prospekta in morebitnih dodatkov k prospektu,
ki jih je potrdila agencija.
76. člen
(posebna pravila za objavo deljenega prospekta
in prospekta, ki vključuje informacije s sklicevanjem)
(1) Če je prospekt deljen ali če so informacije vključene
vanj s sklicevanjem, so lahko ti dokumenti oziroma informacije
objavljeni ločeno, če je njihova dostopnost javnosti zagotovljena brezplačno v skladu s prvim odstavkom 74. člena tega
zakona.
(2) Vsak dokument iz prvega odstavka tega člena mora
vsebovati podatek, kje je mogoče pridobiti druge dokumente,
ki sestavljajo prospekt.
77. člen
(posebna pravila za prospekt, ki je objavljen
v elektronski obliki)
Če je prospekt objavljen v elektronski obliki, mora izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ali finančni
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posrednik, če se prodaja javnosti opravlja prek finančnih posrednikov, vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno poslati
oziroma izročiti tiskani izpis prospekta.
78. člen
(oglaševanje)
(1) Vsaka oblika oglaševanja oziroma reklamiranja (v
nadaljnjem besedilu: oglas), ki se nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali na njihovo uvrstitev v trgovanje
na organiziranem trgu, mora biti v skladu s pravili, določenimi
v drugem do sedmem odstavku tega člena. Drugi do četrti
odstavek tega člena se uporabljajo samo, če mora izdajatelj,
ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu po tem zakonu
objaviti prospekt.
(2) V oglasu mora biti navedeno, da je prospekt bil ali bo
objavljen, in mesta, na katerih vlagatelji lahko ali bodo lahko
pridobili izvod prospekta.
(3) Oglas mora biti kot tak jasno razpoznaven. Informacije, ki jih vsebuje, ne smejo biti netočne ali zavajajoče. Biti
morajo tudi v skladu z informacijami, ki jih vsebuje že objavljeni
prospekt, oziroma v skladu z informacijami, ki jih mora vsebovati prospekt, če še ni bil objavljen.
(4) Vsaka informacija, ki se nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali na uvrstitev vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu, mora biti v skladu z informacijami, ki jih vsebuje prospekt, ne glede na to ali je bila
dana ustno ali pisno in četudi ni bila dana za oglaševanje ali
reklamiranje.
(5) Če v skladu s tem zakonom ni treba objaviti prospekta,
mora izdajatelj oziroma ponudnik vsem dobro poučenim vlagateljem oziroma posebnim kategorijam vlagateljev, na katere
je naslovljena njegova ponudba, zagotoviti vse informacije v
zvezi s ponudbo, ki jih je razkril posameznim od njih, vključno
z informacijami, ki jih je razkril na srečanjih z vlagatelji.
(6) Informacije iz petega odstavka tega člena, razkrite
glede ponudbe, v zvezi s katero je treba objaviti prospekt, morajo biti vključene v prospekt ali dodatek k prospektu v skladu
z 80. členom tega zakona.
(7) Oglaševanje mora biti tudi v skladu z določbami Uredbe 809/2004.
79. člen
(vpis in vplačilo vrednostnih papirjev pri ponudbi
javnosti zunaj borznega trga)
(1) Če se prodaja vrednostnih papirjev javnosti opravlja
zunaj borznega trga, mora njihov vpis potekati pri osebah, ki
so po tem zakonu v Republiki Sloveniji upravičene opravljati
investicijske storitve iz 6. ali 7. točke prvega odstavka 8. člena
tega zakona ali iz 6. točke prvega odstavka 10. člena tega
zakona in ki jih za te storitve pooblasti izdajatelj.
(2) Vplačila vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravijo bodisi pri osebah iz prvega odstavka
tega člena bodisi pri izvajalcih plačilnega prometa v skladu z
zakonom, ki ureja plačilni promet.
80. člen
(dodatek k prospektu)
(1) Če od potrditve prospekta do zaključka ponudbe vrednostnih papirjev javnosti oziroma do začetka trgovanja z njimi
na organiziranem trgu nastopi nov pomemben dejavnik ali če
se v tem obdobju ugotovi večja nepravilnost ali nepopolnost
glede informacij, vključenih v prospekt, ki lahko vpliva na oceno vrednostnih papirjev, mora izdajatelj, ponudnik oziroma
vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje
na organiziranem trgu dopolniti prospekt z informacijami o tem
v obliki dodatka k prospektu (v nadaljnjem besedilu: dodatek
k prospektu).
(2) Dodatek k prospektu mora potrditi agencija oziroma
nadzorni organ druge države članice, ki je matična država čla-
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nica izdajatelja. Za potrditev dodatka k prospektu se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o potrditvi prospekta, le da se
rok iz prvega odstavka 71. člena tega zakona skrajša na sedem
delovnih dni od prejema zahteve.
(3) Dodatek k prospektu mora izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu objaviti na način, na katerega je
bil objavljen tudi prospekt.
(4) Če je to potrebno ob upoštevanju novih informacij,
vključenih v dodatek k prospektu, mora izdajatelj, ponudnik
oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu v skladu s prvim do tretjim
odstavkom tega člena objaviti tudi ustrezen dodatek k povzetku
prospekta in njegov prevod.
(5) Vlagatelj, ki je pred objavo dodatka k prospektu kupil
ali vpisal vrednostne papirje na podlagi ponudbe vrednostnih
papirjev javnosti iz prvega odstavka tega člena, ima pravico
odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki
je bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe. To pravico
lahko vlagatelj uresniči v roku, določenem v dodatku k prospektu, ki ne sme biti krajši od dveh delovnih dni od objave dodatka
k prospektu.
81. člen
(obveznosti izdajatelja glede izdaje vrednostnih papirjev)
Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je opravil
prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi ponudbe javnosti,
v zvezi s katero je po določbah 2. poglavja tega zakona treba
objaviti prospekt, ali ki zahteva uvrstitev svojih vrednostnih
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, mora vrednostne
papirje, ki so bili predmet te ponudbe oziroma zahteve, izdati
kot nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralni
register.
2.6 Posebna pravila za javne ponudbe in uvrstitev
v trgovanje na organiziranem trgu
v več državah članicah
82. člen
(uporaba oddelka 2.6)
(1) Oddelek 2.6 tega zakona se uporablja za:
1. ponudbe vrednostnih papirjev javnosti v Republiki Sloveniji in zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje
na borznem trgu, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija
položaj matične države članice izdajatelja ali države članice
gostiteljice, in
2. ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in zahteve za
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
v drugi državi članici, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija
položaj matične države članice izdajatelja.
(2) Za ponudbe oziroma zahteve iz prvega odstavka tega
člena se v Republiki Sloveniji uporabljajo tudi drugi oddelki 2.
poglavja tega zakona, če v oddelku 2.6 tega zakona ni določeno drugače.
83. člen
(učinek potrditve prospekta nadzornega organa matične
države članice izdajatelja)
(1) Prospekt in morebitni dodatek k prospektu, ki ga je
potrdil nadzorni organ matične države članice izdajatelja, ima v
Republiki Sloveniji učinek prospekta, potrjenega v skladu s tem
zakonom, če je bila opravljena obvestitev agencije kot nadzornega organa države članice gostiteljice v skladu s 84. členom
tega zakona.
(2) Če agencija v zvezi s ponudbo oziroma zahtevo iz
82. člena tega zakona ugotovi nastop pomembnih dejavnikov
ali večjo napako ali netočnost iz prvega odstavka 80. člena
tega zakona glede informacij, vključenih v prospekt iz prvega
odstavka tega člena, mora o tem obvestiti nadzorni organ matične države članice izdajatelja.
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84. člen
(obvestilo o potrditvi prospekta)
(1) Če je Republika Slovenija matična država članica
izdajatelja, mora agencija na zahtevo izdajatelja ali osebe,
odgovorne za sestavo prospekta, nadzornemu organu države
članice gostiteljice poslati obvestilo o potrditvi prospekta (v
nadaljnjem besedilu: obvestilo o potrditvi prospekta), ki mu
mora priložiti:
1. certifikat o potrditvi prospekta, ki obsega potrdilo, da je prospekt sestavljen v skladu z določbami Direktive
2003/71/ES,
2. kopijo izvoda prospekta, na katerega se nanaša obvestilo o potrditvi prospekta in
3. če je to potrebno po 85. členu tega zakona, tudi prevod
dokumenta s povzetkom prospekta, za izdelavo katerega odgovarja izdajatelj ali oseba, odgovorna za sestavo prospekta.
(2) Če so iz prospekta izpuščene informacije iz 60. ali
61. člena tega zakona, mora biti to navedeno v certifikatu o
potrditvi prospekta in njegovi obrazložitvi.
(3) Obvestilo o potrditvi prospekta mora agencija poslati
v naslednjih rokih:
1. če je bila zahteva iz prvega odstavka tega člena vložena hkrati z zahtevo za potrditev prospekta: naslednji delovni
dan po izdaji odločbe, s katero je potrdila prospekt,
2. v drugih primerih: v treh delovnih dneh po prejemu
zahteve iz prvega odstavka tega člena.
(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za obvestilo o potrditvi dodatka k prospektu.
85. člen
(uporaba jezika v prospektu)
(1) Če je Republika Slovenija matična država članica
izdajatelja in se vrednostni papirji ponujajo javnosti samo v
Republiki Sloveniji ali se zahteva njihova uvrstitev v trgovanje
samo na borznem trgu, mora biti prospekt sestavljen v slovenskem jeziku.
(2) Če je Republika Slovenija matična država članica izdajatelja in se vrednostni papirji ponujajo javnosti samo v drugi
državi članici in ne tudi v Republiki Sloveniji ali zahteva njihova
uvrstitev v trgovanje samo na organiziranem trgu v drugi državi
članici in ne tudi na borznem trgu, lahko izdajatelj, ponudnik
oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu sestavi prospekt po lastni izbiri
bodisi v jeziku, ki ga priznava nadzorni organ države članice
gostiteljice bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(3) Izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
mora v primeru iz drugega odstavka tega člena za postopek
odločanja agencije o potrditvi prospekta sestaviti prospekt po
lastni izbiri bodisi v slovenskem jeziku bodisi v jeziku, ki se
običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(4) Če je Republika Slovenija matična država članica
izdajatelja in se vrednostni papirji ponujajo javnosti v Republiki
Sloveniji in drugi državi članici ali se zahteva njihova uvrstitev v
trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici in na borznem trgu, mora izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve
za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu sestaviti prospekt v slovenskem jeziku. Zagotoviti mora, da
je prospekt dostopen javnosti tudi bodisi v jeziku, ki ga priznava
nadzorni organ vsake države članice gostiteljice, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(5) Če ima Republika Slovenija položaj države članice
gostiteljice in prospekt ni sestavljen v slovenskem jeziku, lahko
agencija od izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve
za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu
zahteva, da zagotovi prevod dokumenta s povzetkom prospekta v slovenski jezik.
(6) Če so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na
organiziranem trgu v eni ali več državah članicah dolžni-
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ški vrednostni papirji, ki se vsak glasi na znesek najmanj
50.000 eurov, mora izdajatelj oziroma vlagatelj zahteve za
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
sestaviti prospekt po lastni izbiri bodisi v jezikih, ki jih priznavajo
nadzorni organi matične države članice in držav članic gostiteljic, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih
finančnih krogih.
2.7 Posebna pravila za vrednostne papirje
izdajateljev tretjih držav
86. člen
(uporaba 2. poglavja za vrednostne papirje
izdajateljev tretjih držav)
(1) Oddelek 2.7 tega zakona se uporablja za ponudbe
vrednostnih papirjev izdajatelja tretje države javnosti v Republiki Sloveniji in zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem
trgu teh vrednostnih papirjev, v zvezi s katerimi ima Republika
Slovenija položaj matične države članice izdajatelja, 87. člen
tega zakona pa tudi, če ima Republika Slovenija položaj države
gostiteljice.
(2) Za ponudbe oziroma zahteve iz prvega odstavka tega
člena se v Republiki Sloveniji uporabljajo tudi drugi oddelki 2.
poglavja tega zakona, če v oddelku 2.7 tega zakona ni določeno drugače.
87. člen
(pooblaščeno investicijsko podjetje)
(1) Izdajatelj tretje države, ponudnik, ki namerava v Republiki Sloveniji ponuditi vrednostne papirje tega izdajatelja
javnosti, oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih
papirjev tega izdajatelja v trgovanje na borznem trgu mora
za vsa dejanja v zvezi s ponudbo javnosti oziroma uvrstitvijo
v trgovanje na borznem trgu, vključno s sestavo in objavo
prospekta, pooblastiti osebo, ki je po tem zakonu v Republiki
Sloveniji upravičena opravljati investicijske storitve iz 6. ali 7.
točke 8. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeno investicijsko podjetje).
(2) Pooblaščeno investicijsko podjetje solidarno z osebo,
ki ga je pooblastila po prvem odstavku tega člena, odgovarja
za izpolnitev obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona,
in za škodo, ki nastane zaradi kršitve teh obveznosti.
88. člen
(odločanje o potrditvi prospekta izdajatelja tretje države)
(1) Agencija lahko potrdi tudi prospekt, ki se nanaša na
vrednostne papirje izdajatelja tretje države in je sestavljen po
pravu tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. prospekt je sestavljen v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih je določila mednarodna organizacija organov, pristojnih za nadzor v zvezi z vrednostnimi papirji, vključno s
standardi o objavi informacij Mednarodne organizacije komisij
za vrednostne papirje – IOSCO (International Organisation of
Securities Commissions),
2. prospekt glede informacij, ki jih vsebuje, tudi glede informacij finančne narave, ustreza zahtevam, ki so enakovredne
zahtevam, določenim s tem zakonom.
(2) Pri odločanju o potrditvi prospekta iz prvega odstavka
tega člena mora Agencija upoštevati tudi izvedbeni predpis, ki
ga izda Komisija na podlagi tretjega odstavka 20. člena Direktive 2003/71/ES.
2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti,
določenih v 2. poglavju zakona
89. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona,
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pri ponudbah vrednostnih papirjev javnosti oziroma zahtevah
za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija položaj matične države članice
izdajatelja.
(2) Agencija je pristojna in odgovorna tudi za nadzor
nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega
zakona, pri ponudbah vrednostnih papirjev javnosti oziroma
zahtevah za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu,
v zvezi s katerimi ima Republika Slovenija položaj države
članice gostiteljice, v obsegu, določenem v 96. členu tega
zakona.
90. člen
(namen nadzora)
Agencija opravlja nadzor zaradi preverjanja, ali izdajatelj,
ponudnik, vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na organiziranem trgu in druge osebe ravnajo v
skladu z 2. poglavjem tega zakona.
91. člen
(način opravljanja nadzora)
Agencija opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti,
določenih v 2. poglavju tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij ter poročil in obvestil oseb, ki so po tem ali drugem
zakonu dolžne poročati agenciji,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja izdajatelja ter njegovih nadrejenih in podrejenih družb,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 93. člena in drugega
odstavka 95. člena tega zakona.
92. člen
(zahteva agencije za predložitev informacij)
Zaradi preverjanja in presoje, ali izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ravna v skladu z 2. poglavjem tega
zakona, lahko agencija:
1. od izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve
za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu ali od njegove nadrejene oziroma podrejene družbe zahteva, da ji predloži informacije in dokumente, potrebne za to
preverjanje in presojo,
2. od revizorjev oziroma revizork (v nadaljnjem besedilu:
revizor) in poslovodij izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na
organiziranem trgu in od finančnih posrednikov, ki opravljajo
storitve v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, zahteva, da ji predloži informacije, potrebne za to preverjanje in
presojo.
93. člen
(nadzorni ukrepi v zvezi s ponudbo javnosti in zahtevo
za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu)
(1) Agencija lahko v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev
javnosti ali zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem
trgu od izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve za
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu zahteva, da v prospekt vključi dodatne informacije, če je
to potrebno za varovanje interesov vlagateljev.
(2) Če agencija utemeljeno sumi, da so kršene določbe 2.
poglavja tega zakona, lahko tudi:
1. začasno in največ za deset zaporednih delovnih dni
ustavi ponudbo vrednostnih papirjev javnosti ali uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu,
2. prepove ali začasno in največ za deset zaporednih
delovnih dni ustavi oglaševanje ter
3. od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavi trgovanje
z vrednostnimi papirji na tem trgu.
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(3) Agencija lahko v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev
javnosti ali zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem
trgu izreče tudi naslednje nadzorne ukrepe:
1. prepove ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, če
ugotovi, da so kršene določbe 2. poglavja tega zakona, ali če
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bodo kršene določbe
2. poglavja tega zakona,
2. prepove trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu, če so kršene določbe 2. poglavja tega zakona,
3. objavi, da izdajatelj ne izpolnjuje svojih obveznosti,
določenih v 2. poglavju tega zakona.
94. člen
(pravica vlagateljev odstopiti od vpisa ali sprejema
ponudbe vrednostnih papirjev javnosti)
(1) Če je agencija v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev
javnosti izrekla nadzorni ukrep iz 1. točke drugega odstavka ali
iz 1. točke tretjega odstavka 93. člena tega zakona, ima vlagatelj, ki je pred objavo tega nadzornega ukrepa kupil ali vpisal
vrednostne papirje na podlagi te ponudbe, pravico odstopiti
od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila
sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe. To pravico lahko
vlagatelj uresniči v petih delovnih dneh od objave nadzornega
ukrepa agencije.
(2) Agencija mora v objavi nadzornega ukrepa poučiti
vlagatelje o pravici iz prvega odstavka tega člena.
95. člen
(nadzor po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje
na organiziranem trgu)
(1) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko agencija opravi pregled poslovanja izdajatelja in njegovih podrejenih ali nadrejenih družb v Republiki
Sloveniji, če je to potrebno zaradi preveritve in presoje, ali
izdajatelj ravna v skladu z 2. poglavjem tega zakona.
(2) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko agencija izreče tudi naslednja nadzorna
ukrepa:
1. od izdajatelja zahteva, da razkrije vse pomembne informacije, ki lahko vplivajo na ceno vrednostnih papirjev, s katerimi
se trguje na organiziranem trgu, zato da se zagotovi varovanje
interesov vlagateljev ali nemoteno delovanje tega trga,
2. od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji, če je po njeni oceni
položaj izdajatelja tak, da bi trgovanje lahko škodilo interesom
vlagateljev.
96. člen
(nadzorni ukrepi, če ima Republika Slovenija položaj
države članice gostiteljice)
(1) Če agencija pri nadzoru po drugem odstavku 89. člena
tega zakona ugotovi, da izdajatelj ali institucija, ki odgovarja za
ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, ravna v nasprotju z 2.
poglavjem tega zakona, mora o tem obvestiti matično državo
članico izdajatelja.
(2) Če kljub ukrepom, ki jih izreče nadzorni organ matične
države članice izdajatelja ali ker ti ukrepi niso zadostni, kršitve
iz prvega odstavka tega člena niso odpravljene, lahko agencija, potem ko obvesti nadzorni organ matične države članice
izdajatelja, izreče ustrezne ukrepe, ki so potrebni za varovanje
interesov vlagateljev.
(3) O ukrepih iz drugega odstavka tega člena mora agencija nemudoma obvestiti Komisijo.
97. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi)
(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih
pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem
2. poglavja tega zakona.
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(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic dati ustrezno pomoč pri opravljanju njihovih pristojnosti
in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov,
sprejetih zaradi prenosa Direktive 2003/71/ES v pravni red
države članice.
(3) Agencija mora zlasti sodelovati z nadzornimi organi
drugih držav članic:
1. če ima izdajatelj zaradi različnih vrst ali kategorij vrednostnih papirjev, ki jih je izdal, več kot eno matično državo
članico, ali
2. če je bila prenesena pristojnost in odgovornost za potrditev prospekta v skladu z 68. členom tega zakona.
(4) Če je zahtevana začasna ustavitev ali prepoved trgovanja z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranih
trgih v več državah članicah, mora agencija sodelovati z nadzornimi organi teh držav članic zaradi ustrezne uskladitve med
različnimi mesti trgovanja in varovanjem interesov vlagateljev.
(5) Če ima Republika Slovenija položaj matične države
članice izdajatelja, mora agencija nadzornemu organu države
članice gostiteljice na njegovo zahtevo dati ustrezno pomoč
glede na obseg, v katerem je že proučila zadevo, zlasti glede
novih vrst ali redkih pojavnih oblik vrednostnih papirjev.
(6) Če ima Republika Slovenija položaj države članice
gostiteljice, mora agencija na zahtevo nadzornega organa matične države članice izdajatelja temu predložiti vse informacije o
vseh posebnostih, ki so značilne za trge v Republiki Sloveniji.
98. člen
(sodelovanje z upravljavci organiziranih trgov)
Agencija se lahko posvetuje z upravljavci organiziranih trgov, zlasti če odloča o začasni ustavitvi ali prepovedi trgovanja
na organiziranem trgu.

3. poglavje:
OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH
INFORMACIJ
3.1 Temeljna pravila o obveznostih javnih družb
99. člen
(javna družba)
Javna družba je izdajatelj, katerega vrednostni papirji so
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji
ali drugi državi članici.
100. člen
(nastanek in prenehanje obveznosti razkrivanja
nadzorovanih informacij)
(1) Obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, določene v 3. poglavju tega zakona, nastanejo z uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.
(2) Obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, določene v 3. poglavju tega zakona, prenehajo:
1. v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, z uvrstitvijo
katerih v trgovanje na organiziranem trgu so nastale: z zapadlostjo vseh obveznosti, ki so vsebovane v teh vrednostnih
papirjih,
2. v zvezi z vsemi vrednostnimi papirji, z uvrstitvijo katerih
v trgovanje na organiziranem trgu so nastale: z umikom teh vrednostnih papirjev iz trgovanja na vseh organiziranih trgih v EU.
101. člen
(sklep o umiku delnic z organiziranega trga)
(1) Skupščina javne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji lahko sprejme sklep o umiku delnic ali drugih lastniških
vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu (v
nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega
trga).
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(2) Za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega
trga je potrebna večina, ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega
kapitala družbe oziroma višja večina, če tako določa statut
družbe. Pri izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice.
(3) Objava umika delnic z organiziranega trga je kot predmet dnevnega reda skupščine iz prvega odstavka tega člena
pravilna le, če vključuje izjavo družbe, s katero ta delničarjem,
ki nasprotujejo temu umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.
(4) V sklepu o umiku delnic z organiziranega trga se navede firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne
za izvedbo tega umika.
(5) Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal sklepu o
umiku delnic z organiziranega trga, lahko zahteva, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne
odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni
udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če
skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na
njej ni bil pravilno objavljen.
(6) Sklepa skupščine o umiku delnic z organiziranega trga
ni mogoče izpodbijati z razlogom, da denarna odpravnina, ki jo
ponudi družba, ni primerna ali da sploh ni bila ponujena.
(7) Za pravico do denarne odpravnine iz petega odstavka
tega člena se smiselno uporablja 603. člen ZGD-1. Če je bila
proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga vložena tožba
za izpodbijanje ali ugotovitev ničnosti, začne teči rok za vložitev
predloga za določitev primerne denarne odpravnine od dneva
pravnomočnosti sodbe, s katero je sodišče zavrnilo tožbeni
zahtevek, ali od dneva umika tožbe.
(8) Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v
sodni register in začne učinkovati:
1. če je bil sprejet z večino, ki je vključevala najmanj
9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni
register, razen če je v sklepu določeno, da začne učinkovati
šele s potekom določenega roka po dnevu vpisa tega sklepa
v sodni register,
2. v drugih primerih: s potekom enega leta od vpisa tega
sklepa v sodni register.
(9) Javna družba mora o vpisu sklepa o umiku delnic z
organiziranega trga v sodni register obvestiti borzo oziroma
upravljavca drugega organiziranega trga, na katerem se iz
trgovanja umaknejo delnice na podlagi sklepa o umiku delnic
z organiziranega trga, naslednji delovni dan po prejemu tega
sklepa.
(10) Prvi do deveti odstavek tega člena se uporabljajo
tudi:
1. če se delnice umaknejo iz trgovanja na enem organiziranem trgu in uvrstijo v trgovanje na drugem organiziranem
trgu ali
2. če se delnice umaknejo iz trgovanja na enem od več
organiziranih trgov, na katere so uvrščene.
102. člen
(uporaba 3. poglavja)
(1) 3. poglavje tega zakona se uporablja za razkrivanje
nadzorovanih informacij javnih družb, katerih matična država
članica je Republika Slovenija.
(2) Matična država članica javne družbe v zvezi z izdajo
dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na znesek, ki je
manjši od zneska 1.000 eurov, ali zneska v drugi valuti, ki je
skoraj enak znesku 1.000 eurov, in v zvezi z izdajo delnic je:
1. če ima javna družba položaj osebe države članice:
država članica, v kateri ima registriran svoj sedež,
2. če ima javna družba položaj osebe tretje države: država članica, ki je bila izbrana v skladu s tretjim, četrtim ali petim
odstavkom 38. člena tega zakona.
(3) Matična država članica javne družbe v zvezi z izdajo
drugih vrednostnih papirjev, razen izdaj iz drugega odstavka
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tega člena, je tista država članica, ki jo med naslednjimi državami članicami izbere javna družba:
1. država članica, v kateri ima javna družba registriran
svoj sedež, ali
2. katera koli država članica, na območju katere so vrednostni papirji javne družbe uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu.
(4) Javna družba lahko za svojo matično državo članico
izbere samo eno državo članico.
(5) Če javna družba po 2. točki drugega odstavka ali po
tretjem odstavku tega člena za matično državo članico izbere
Republiko Slovenijo, mora o tem obvestiti agencijo in obvestilo
o tej izbiri objaviti na način, določen s tem zakonom za objavo
nadzorovanih informacij.
(6) Izbira Republike Slovenije kot matične države članice
po 2. točki drugega odstavka ali po tretjem odstavku tega člena
učinkuje najmanj tri leta od dneva, ko javna družba obvesti
agencijo o tej izbiri, razen če so pred potekom tega obdobja
vsi vrednostni papirji te javne družbe umaknjeni iz trgovanja
na vseh organiziranih trgih v EU.
(7) Država članica gostiteljica je država članica, na območju katere so vrednostni papirji izdajatelja uvrščeni v trgovanje
na organiziranem trgu, če je različna od matične države članice
izdajatelja.
(8) Če so vrednostni papirji, glede katerih je matična
država članica javne družbe druga država članica, uvrščeni
samo v trgovanje na borznem trgu, se za javno družbo, ki je
izdajatelj teh vrednostnih papirjev, oziroma osebo, ki je zahtevala njihovo uvrstitev v trgovanje na borznem trgu, uporablja
136. člen tega zakona.
103. člen
(izjeme od uporabe 3. poglavja)
(1) 3. poglavje tega zakona se ne uporablja za enote kolektivnih naložbenih podjemov razen podjemov zaprtega tipa.
(2) Za Republiko Slovenijo in za regionalno oziroma lokalno skupnost kot izdajatelja vrednostnih papirjev se ne uporabljajo 129. člen in drugi do peti odstavek 131. člena tega
zakona.
(3) Oddelek 3.2 tega zakona se ne uporablja za naslednje
javne družbe:
1. javne družbe, ki imajo položaj:
– države članice,
– organa regionalne ali lokalne oblasti države članice,
– javne mednarodne organizacije, katerih član je ena ali
več držav članic,
– Evropske centralne banke ali centralne banke države
članice,
2. javne družbe, ki so od vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na organiziranem trgu, izdale samo dolžniške vrednostne papirje, ki se vsak glasi na znesek najmanj
50.000 eurov ali znesek v drugi valuti, ki je najmanj enakovreden 50.000 eurom.
104. člen
(delničar, odvisna družba in obvladujoča oseba)
(1) Delničar je vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredno ali posredno zakoniti
imetnik:
1. delnic javne družbe v svojem imenu in za svoj račun,
2. delnic javne družbe v svojem imenu in za račun druge
fizične ali pravne osebe,
3. potrdil o deponiranju delnic.
(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena se
imetnik potrdil o deponiranju, ki predstavljajo delnice, šteje za
imetnika teh delnic.
(3) Odvisna družba je pravna oseba:
1. v kateri ima druga oseba večino glasovalnih pravic,
2. v kateri je druga oseba delničar ali družbenik oziroma
družbenica (v nadaljnjem besedilu: družbenik) in ima pravico
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imenovati ali razrešiti večino članov organa vodenja ali nadzora,
3. v kateri je druga oseba delničar ali družbenik in sama
nadzoruje večino glasovalnih pravic, v skladu z dogovorom,
sklenjenim z drugimi delničarji ali družbeniki, ali
4. v kateri ima druga oseba pravico izvajati prevladujoč
vpliv ali dejansko izvaja prevladujoč vpliv.
(4) Druga oseba iz tretjega odstavka tega člena je obvladujoča oseba odvisne družbe.
(5) Pri presoji, ali ima oseba položaj obvladujoče osebe
po 2. točki tretjega odstavka tega člena, se pravicam iz delnic,
katerih imetnik je ta oseba za svoj račun, prištejejo pravice,
katerih imetnik je:
1. druga odvisna družba te osebe in
2. druga oseba, ki ima delnice za račun te osebe.
105. člen
(pragovi pomembnega deleža)
(1) Pragovi pomembnega deleža so deleži glasovalnih
pravic v posamezni javni družbi, ki pripadajo posameznemu
delničarju ter predstavljajo 5, 10, 15, 20, 25 odstotkov, 1/3, 50
ali 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v tej javni družbi.
(2) Kot osnova za ugotavljanje pomembnega deleža se
upoštevajo vse delnice javne družbe z glasovalno pravico,
vključno z lastnimi delnicami in delnicami, pri katerih je uresničevanje glasovalne pravice omejeno po zakonu ali po statutu
družbe v skladu z zakonom.
106. člen
(nadzorovana informacija)
Nadzorovana informacija je vsaka informacija, ki jo mora
razkriti javna družba ali druga oseba, ki je zahtevala uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez
soglasja javne družbe:
1. po 3. poglavju tega zakona,
2. kot notranjo informacijo v skladu s 386. členom tega
zakona ali
3. po predpisih druge države članice, sprejetih zaradi prenosa Direktive 2004/109/ES v pravni red te države članice ali
na podlagi prvega odstavka 3. člena Direktive 2004/109/ES.
107. člen
(elektronsko sredstvo)
Elektronsko sredstvo je elektronska oprema za obdelavo
podatkov, ki vključuje digitalno kompresijo, shranjevanje in
pošiljanje podatkov z uporabo žic, radijskih valov, optičnih
tehnologij ali katerega koli drugega načina prenosa elektromagnetnega valovanja.
108. člen
(predpis o nadzorovanih informacijah)
(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila za izbiro Republike Slovenije kot države članice javne družbe po 2. točki drugega odstavka ali po tretjem odstavku 102. člena tega zakona in
druga podrobnejša merila za uporabo 3. poglavja tega zakona.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi
tretjega odstavka 2. člena Direktive 2004/109/ES.
3.2 Obveznosti glede objave letnega
in polletnega poročila
109. člen
(uporaba ZGD-1 in direktiv EU za letno poročilo
in revizorjevo poročilo)
(1) Če ima javna družba sedež v Republiki Sloveniji, se za
njeno letno in konsolidirano letno poročilo ter revizorjevo poročilo, ki jih mora objaviti v skladu z oddelkom 3.2 tega zakona,
uporablja osmo poglavje I. dela ZGD-1.
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(2) Če ima javna družba sedež v drugi državi članici ali v
tretji državi, mora njeno letno in konsolidirano letno poročilo ter
revizorjevo poročilo, ki jih mora objaviti v skladu z oddelkom 3.2
tega zakona, ustrezati naslednjim zahtevam:
1. če mora družba sestaviti konsolidirano računovodsko
poročilo po Direktivi 83/349/EGS, mora njeno računovodsko
poročilo vsebovati konsolidirane računovodske izkaze, sestavljene v skladu z Uredbo 1606/2002/ES, letno poročilo nadrejene družbe v skupini pa mora biti sestavljeno v skladu s pravom
države sedeža nadrejene družbe,
2. če družba ni zavezana h konsolidaciji, mora njeno revidirano računovodsko poročilo vsebovati računovodske izkaze
in pojasnila k tem izkazom, sestavljene v skladu s pravom
države njenega sedeža,
3. računovodsko poročilo mora biti revidirano v skladu
z 51. in 51.a členom Direktive 78/660/EGS, in če je družba
zavezana h konsolidaciji, tudi v skladu s 37. členom Direktive
83/349/EGS,
4. poslovno poročilo mora biti sestavljeno v skladu s
46. členom Direktive 78/660/EGS in če je družba zavezana h
konsolidaciji tudi v skladu s 36. členom Direktive 83/349/EGS.
(3) Če je javna družba po 56. členu ZGD-1 oziroma po
1. točki drugega odstavka tega člena zavezana h konsolidaciji,
se pravila o obveznostih v zvezi z letnim in polletnim poročilom, določenih v oddelku 3.2 tega zakona, uporabljajo tudi za
obveznosti v zvezi s konsolidiranim letnim oziroma polletnim
poročilom.
110. člen
(obveznost objave letnega poročila
in revizorjevega poročila)
(1) Javna družba mora objaviti svoje letno poročilo najpozneje v štirih mesecih po koncu poslovnega leta in mora
zagotoviti, da ostane javno dostopno najmanj pet let po njegovi
objavi, če ni s predpisom iz 116. člena tega zakona določeno
drugačno obdobje javne dostopnosti.
(2) Letno poročilo mora vsebovati:
1. revidirano računovodsko poročilo,
2. poslovno poročilo in
3. izjavo članov poslovodstva in drugih oseb javne družbe,
ki so odgovorni za sestavo letnega poročila in katerih imena in
položaj v javni družbi mora biti jasno razkrit, da je po njihovem
najboljšem vedenju:
– računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim
okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in
pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in
poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb, vključenih
v konsolidacijo kot celote, in
– v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in
izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja,
vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in
morebitne druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota
izpostavljene.
(3) Hkrati z objavo letnega poročila mora javna družba
na način iz prvega odstavka tega člena objaviti tudi revizorjevo
poročilo, ki ga je podpisal revizor, odgovoren za revidiranje
letnega poročila družbe.
111. člen
(objava sprejetja letnega poročila)
(1) Če letnega poročila do roka iz prvega odstavka
110. člena tega zakona še ni sprejel pristojni organ družbe, mora
javna družba v navedenem roku objaviti letno poročilo, ki ga je
sestavilo poslovodstvo družbe, in na to v objavi opozoriti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora javna
družba v 15 dneh po dnevu, ko letno poročilo sprejme njen
pristojni organ, objaviti tudi sprejeto letno poročilo. Če pristojni
organ družbe pri sprejetju letnega poročila ni spremenil letnega
poročila, ki ga je sestavilo poslovodstvo družbe, lahko družba
namesto ponovne objave celotnega letnega poročila objavi
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samo informacijo, da je pristojni organ družbe sprejel letno poročilo z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe.
112. člen
(obveznost objave polletnega poročila)
Javna družba mora objaviti svoje polletno poročilo za
prvih šestih mesecev svojega poslovnega leta takoj, ko je to
mogoče, in ne pozneje kot v dveh mesecih po koncu tega obdobja. Javna družba mora zagotoviti, da njeno polletno poročilo
ostane javno dostopno najmanj pet let po njegovi objavi, če
ni s predpisom iz 116. člena tega zakona določeno drugačno
obdobje javne dostopnosti.
113. člen
(vsebina polletnega poročila)
(1) Polletno poročilo mora vsebovati:
1. povzetek računovodskega poročila,
2. vmesno poslovno poročilo ter
3. izjavo članov poslovodstva in drugih oseb javne družbe, ki so odgovorni za sestavo polletnega poročila in katerih
imena in položaj v javni družbi morajo biti jasno razkriti, da je
po njihovem najboljšem vedenju:
– povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu
z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje
resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega
položaja in poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb
vključenih v konsolidacijo kot celote in
– v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz šestega odstavka tega člena.
(2) Če je javna družba po 56. členu ZGD-1 oziroma po
1. točki drugega odstavka 109. člena tega zakona zavezana
h konsolidaciji, mora biti povzetek računovodskega poročila
sestavljen v skladu z ustreznim mednarodnim računovodskim
standardom o vmesnem finančnem poročanju, sprejetem po
postopku iz 6. člena Uredbe 1606/2002/ES.
(3) Povzetek polletnega računovodskega poročila javnih
družb, ki niso javne družbe iz drugega odstavka tega člena,
mora vsebovati najmanj:
1. povzetek bilance stanja,
2. povzetek izkaza poslovnega izida in
3. prilogo s pojasnili k izkazoma iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(4) Pri sestavi povzetka bilance stanja in povzetka izkaza
poslovnega izida mora družba upoštevati enaka načela pripoznavanja in vrednotenja, kot jih mora upoštevati pri sestavi
letnega računovodskega poročila.
(5) Vmesno poslovno poročilo mora vsebovati vsaj opis
vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so nastopili v prvih
šestih mesecih po koncu prejšnjega poslovnega leta, in njihovega vpliva na povzetek računovodskega poročila, vključno z
opisom bistvenih vrst tveganja in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci tekočega poslovnega leta.
(6) Vmesno poslovno poročilo javne družbe, ki je izdala
delnice, mora vsebovati tudi opis pomembnih poslov s povezanimi osebami, sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim
standardom.
(7) Če je bilo polletno računovodsko poročilo revidirano,
mora javna družba hkrati z objavo polletnega poročila na način
iz 112. člena tega zakona objaviti revizorjevo poročilo. Prvi
stavek tega odstavka se smiselno uporablja tudi za revizorjev
pregled.
(8) Če polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja ali pregleda, mora biti v polletnem poročilu to izrecno
navedeno.
114. člen
(vmesno poročilo poslovodstva)
(1) Če v 386. členu tega zakona ni določeno drugače,
mora javna družba, katere delnice so uvrščene v trgovanje na
organiziranem trgu, objaviti vmesno poročilo poslovodstva za
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obdobje od poteka prvih in drugih šest mesecev poslovnega
leta (v nadaljnjem besedilu: šestmesečno obdobje) do objave
vmesnega poročila poslovodstva.
(2) Vmesno poročilo poslovodstva mora javna družba
objaviti znotraj obdobja, ki se začne s potekom desetih tednov
po koncu posameznega šestmesečnega obdobja in konča šest
tednov pred koncem naslednjega šestmesečnega obdobja.
(3) Vmesno poročilo poslovodstva se mora nanašati na
obdobje od konca posameznega šestmesečnega obdobja do
objave vmesnega poročila, in mora vsebovati:
1. razlago vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so
nastopili v obdobju, na katero se nanaša poročilo, in njihov vpliv
na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb, ter
2. splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe in njenih odvisnih družb v obdobju, na katero se nanaša
poročilo.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se ne uporabljajo za
javno družbo, ki na podlagi drugih predpisov ali pravil organiziranega trga ali na lastno pobudo objavlja četrtletna poročila v
skladu s temi predpisi ali pravili.
115. člen
(odgovornost za pravilno izpolnitev obveznosti javne družbe)
(1) Člani organov vodenja in nadzora javne družbe morajo
zagotoviti, da javna družba pravilno izpolnjuje obveznosti, določene v oddelku 3.2 ter v 128. in 129. členu tega zakona.
(2) Javna družba in člani njenih organov vodenja in nadzora solidarno odgovarjajo vlagateljem za škodo, ki jim nastane
zaradi nepravilne izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Javna družba ali član oziroma članica njenega organa
vodenja ali nadzora (v nadaljnjem besedilu: član organa vodenja ali nadzora) se odškodninske odgovornosti iz drugega
odstavka tega člena lahko razbremeni, če dokaže, da je v zvezi
z izpolnjevanjem obveznosti iz prvega odstavka tega člena
ravnal v skladu z ustrezno profesionalno skrbnostjo.
116. člen
(predpisi o objavi letnih in polletnih poročil)
(1) Agencija lahko predpiše:
1. ustrezno drugačno obdobje javne dostopnosti letnih in
polletnih poročil po prvem odstavku 110. člena in prvem odstavku 112. člena tega zakona, če je to potrebno zaradi prenosa
izvedbenega predpisa iz drugega odstavka tega člena,
2. podrobnejše tehnične pogoje, pod katerimi mora letno
in polletno poročilo ostati dostopno javnosti,
3. značilnosti revizorjevega pregleda,
4. najmanjši obseg povzetka polletnega računovodskega poročila javnih družb iz tretjega odstavka 113. člena tega
zakona.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga izda Komisija na podlagi
šestega odstavka 4. člena ali šestega odstavka 5. člena Direktive 2004/109/ES.
3.3 Obveznosti glede informacij o pomembnih deležih
v javni družbi, katere delnice so uvrščene v trgovanje
na organiziranem trgu
117. člen
(uporaba oddelka 3.3)
(1) Oddelek 3.3 tega zakona se uporablja za javne družbe, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem
trgu.
(2) Oddelek 3.3 tega zakona se smiselno uporablja tudi za
nejavne družbe iz drugega odstavka 4. člena ZPre-1.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora agenciji do
15. januarja vsakega leta poslati seznam družb, ki so izdale
delnice kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v central-
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nem registru, in ki imajo na zadnji dan preteklega leta najmanj
250 delničarjev.
(4) Ne glede na prvi odstavek 118. člena in prvi odstavek
119. člena tega zakona mora član organa vodenja ali nadzora
družbe iz prvega ali drugega odstavka tega člena s sedežem v
Republiki Sloveniji obveščati družbo o vsaki spremembi deleža
glasovalnih pravic v tej družbi, tudi če s tako spremembo ne
doseže ali preseže posameznega praga pomembnega deleža
ali se s tako spremembo njegov delež ne zmanjša pod posamezen prag.
(5) Za obveznosti oseb iz četrtega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe oddelka 3.3 tega zakona o
obveznosti delničarjev in imetnikov delniških opcij, za objavo
spremembe deleža glasovalnih pravic iz četrtega odstavka tega
člena pa se smiselno uporabljajo določbe oddelka 3.3 tega
zakona o objavi obvestil o spremembi pomembnih deležev.
118. člen
(obveznost delničarjev obveščati javno družbo
o spremembi pomembnih deležev)
(1) Delničar mora obvestiti javno družbo, če doseže ali
preseže posamezen prag pomembnega deleža ali se njegov
delež zmanjša pod posamezen prag pomembnega deleža, na
podlagi enega od naslednjih dejstev:
1. na podlagi pravnih poslov razpolaganja z delnicami ali
drugih pravnih poslov, katerih posledica je sprememba deleža
glasovalnih pravic, ali
2. na podlagi korporacijskih dejanj javne družbe ali drugih
pravnih dejstev iz 126. člena tega zakona.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. za delnice, ki so bile pridobljene izključno za poravnavo
znotraj običajno kratkega poravnalnega obdobja, in
2. za delnice, katerih imetnik je depozitar v zvezi z opravljanjem storitev hrambe, če lahko iz teh delnic uresničuje
glasovalne pravice samo na podlagi navodil, ki mu jih da oseba,
za račun katere jih hrani, v pisni obliki ali z uporabo elektronskega načina.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za pridobitve
in odsvojitve delnic, s katerimi vzdrževalec trga pri opravljanju
poslov vzdrževanja trga preseže petodstotni prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod petodstotni prag
pomembnega deleža, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. vzdrževalec trga ima dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov agencije oziroma drugega pristojnega
nadzornega organa države članice in
2. vzdrževalec trga ne posega v poslovodenje javne družbe in tudi ne izvaja vpliva na javno družbo za nakup teh delnic
ali kritje njihove nakupne cene.
119. člen
(obveznosti imetnikov delniških opcij obveščati
o spremembi pomembnih deležev)
(1) Javno družbo mora o spremembah pomembnih deležev na podlagi pravnih dejstev iz prvega odstavka 118. člena
tega zakona obveščati tudi imetnik delniških opcij.
(2) Delniška opcija iz prvega odstavka tega člena je finančni instrument, ki vsebuje enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik doseže sklenitev pogodbe, katere predmet je pridobitev že izdanih delnic javne družbe
z glasovalno pravico.
120. člen
(obveznost drugih oseb obveščati javno družbo
o spremembi pomembnih deležev)
Javno družbo mora o spremembah pomembnih deležev
na podlagi pravnih dejstev iz prvega odstavka 118. člena tega
zakona obveščati tudi oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za obveščanje) v obsegu, v katerem je upravičena pridobiti
ali razpolagati ali uresničevati glasovalne pravice iz delnic v
enem od teh primerov ali kombinaciji teh primerov:
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1. glasovalnih pravic, katerih imetnik je tretja oseba, s katero je zavezanec za obveščanje sklenil pogodbo, ki pogodbeni
stranki zavezuje, da z usklajenim uresničevanjem glasovalnih
pravic, katerih imetnici sta, izvajata trajno skupno politiko upravljanja javne družbe,
2. glasovalnih pravic, katerih imetnik je tretja oseba, s
katero je zavezanec za obveščanje sklenil pogodbo, na podlagi
katere je na tretjo osebo odplačno začasno prenesel uresničevanje teh pravic,
3. glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, ki so začasno prenesene zavezancu za obveščanje kot zavarovanje, če
nadzoruje te pravice in izrazi namero, da jih bo uresničeval,
4. glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, glede katerih ima zavezanec za obveščanje pravico užitka,
5. glasovalnih pravic, ki jih ima ali jih lahko uresničuje v
pomenu iz 1. do 4. točke tega člena odvisna družba zavezanca
za obveščanje,
6. glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, ki so v hrambi pri zavezancu za obveščanje in ki jih ta lahko uresničuje po
lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil delničarjev,
7. glasovalnih pravic, katerih imetnik je tretja oseba v
svojem imenu in za račun zavezanca za obveščanje,
8. glasovalnih pravic, ki jih zavezanec za obveščanje lahko uresničuje kot pooblaščenec oziroma pooblaščenka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in ki jih ta lahko uresničuje po
lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil od delničarjev.
121. člen
(izjeme pri obveznosti obveščanja za članice ESCB)
(1) Obveznosti iz prvega odstavka 118. člena in iz 3. točke
120. člena tega zakona ne nastanejo, če so delnice prenesene
članici ESCB pri opravljanju njenih nalog osrednje monetarne
oblasti, vključno z delnicami, prenesenimi članici ESCB na podlagi zastave, posla začasne prodaje ali odkupa ali podobnega
posla za zagotovitev likvidnosti za namene monetarne politike
ali znotraj plačilnega sistema.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja samo za posle,
ki trajajo krajše obdobje, če se glasovalne pravice iz delnic, ki
so predmet teh poslov, ne uresničujejo.
122. člen
(druge izjeme)
(1) Pri presoji, ali je bil dosežen oziroma presežen prag
pomembnega deleža, družba, ki je nadrejena družbi za upravljanje, deležem glasovalnih pravic iz 118. in 120. člena tega
zakona, katerih imetnik je sama, ni dolžna prištevati deležev
kolektivnih naložbenih podjemov ali drugih naložb, ki jih pod
pogoji, določenimi v Direktivi 85/611/EGS, upravlja družba za
upravljanje, če družba za upravljanje uresničuje glasovalne
pravice iz teh deležev neodvisno od nadrejene družbe.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic z glasovalno pravico, ki jih upravlja družba za upravljanje, in
2. družba za upravljanje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
(3) Pri presoji, ali je bil dosežen oziroma presežen prag
pomembnega deleža, družba, nadrejena investicijskemu podjetju, ki je v skladu s tem zakonom oziroma Direktivo 2004/39/ES
upravičeno opravljati investicijske storitve in posle, deležem
glasovalnih pravic iz 118. in 120. člena tega zakona, katerih
imetnik je sama, ni dolžna prištevati deležev iz naložb v delnice
z glasovalno pravico, ki jih upravlja to investicijsko podjetje pri
opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti v pomenu, opredeljenem v četrtem odstavku 8. člena tega zakona,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. investicijsko podjetje ima ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijske storitve
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gospodarjenja s finančnim instrumenti iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona in
2. investicijsko podjetje:
– bodisi lahko uresničuje glasovalne pravice iz naložb v
delnice z glasovalno pravico samo na podlagi navodil, ki mu jih
da stranka, za račun katere gospodari z njimi, v pisni obliki ali
z uporabo elektronskega sredstva,
– bodisi je z uporabo ustreznih ukrepov zagotovilo ustrezne pogoje, enakovredne pogojem, določenim v Direktivi
85/611/EGS, da se storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti opravljajo neodvisno od drugih storitev in poslov, ki jih
opravlja investicijsko podjetje, in
3. investicijsko podjetje uresničuje glasovalne pravice neodvisno od nadrejene družbe.
(4) Tretji odstavek tega člena se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic z glasovalno pravico, ki jih upravlja investicijsko podjetje, in
2. investicijsko podjetje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
123. člen
(postopek obveščanja o spremembi pomembnih deležev)
(1) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev iz prvega
odstavka 118. člena in iz 120. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: obvestilo o spremembi pomembnih deležev), mora
vsebovati:
1. skupni delež glasovalnih pravic po spremembi, ki je
predmet obvestila,
2. če je javna družba izdala več razredov delnic z glasovalno pravico, tudi: skupni delež glasovalnih pravic za vsak
razred teh delnic,
3. če se imetništvo uresničuje prek odvisnih družb, tudi:
zaporedje povezave do teh odvisnih družb,
4. dan, na katerega je bil prag pomembnega deleža, ki je
predmet obvestila, dosežen ali presežen, ali se je delež, ki je
predmet obvestila, zmanjšal pod ta prag,
5. osebne podatke:
– o delničarju, tudi če ta v primerih iz 120. člena tega
zakona ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic, in
– v primerih iz 120. člena tega zakona tudi o zavezancu
za obveščanje, ki je upravičen uresničevati glasovalne pravice
za račun delničarja iz prejšnje alinee.
(2) Delničar oziroma zavezanec za obveščanje mora javni
družbi poslati obvestilo o spremembi pomembnih deležev takoj,
ko je mogoče, in najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu:
1. ko je izvedel za pridobitev oziroma odsvojitev delnic
ali za možnost uresničevanja glasovalnih pravic ali ko bi za ta
dejstva lahko izvedel, ne glede na to, kdaj so nastopili pravni
učinki pridobitve oziroma odsvojitve delnic ali možnosti uresničevanja glasovalnih pravic, oziroma
2. ko je izvedel za pravno dejstvo iz 2. točke prvega odstavka 118. člena tega zakona.
(3) Delničar oziroma zavezanec za obveščanje je oproščen obveznosti obveščanja, če je obvestilo poslala njegova
nadrejena družba ali nadaljnja nadrejena družba te družbe.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obveznosti imetnikov delniških opcij iz 119. člena
tega zakona.
124. člen
(objava informacij o spremembi pomembnih deležev)
(1) Javna družba mora objaviti informacije iz obvestila o
spremembi pomembnih deležev takoj, ko je mogoče, in najpozneje tretji trgovalni dan po prejemu obvestila.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če se informacija iz obvestila o spremembi pomembnega deleža objavi
v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij
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iz 137. člena tega zakona najpozneje tretji trgovalni dan po
prejemu obvestila.
125. člen
(objava informacij glede lastnih delnic javne družbe)
Javna družba mora objaviti informacijo o spremembi deleža lastnih delnic:
1. če neposredno ali prek osebe, ki deluje v svojem imenu
in za račun javne družbe, pridobi ali odsvoji lastne delnice in
2. če zaradi take pridobitve oziroma odsvojitve delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic javne družbe doseže ali preseže
pet ali deset odstotkov vseh delnic javne družbe z glasovalno
pravico oziroma se zmanjša pod enega od teh pragov.
126. člen
(objave glede sprememb skupnega števila delnic
z glasovalno pravico)
Za izračun pragov pomembnega deleža po 105. členu
tega zakona mora javna družba ob koncu vsakega meseca,
v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja javne družbe
ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic
z glasovalno pravico, na katere je razdeljen osnovni kapital
javne družbe, ali skupno število glasovalnih pravic, ki izhajajo
iz teh delnic, objaviti informacijo o tej spremembi in o novem
skupnem številu glasovalnih pravic.
127. člen
(predpis o informacijah o pomembnih deležih)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejša merila za presojo nastopa obveznosti in
izjem iz 118. člena tega zakona,
2. v zvezi z obvestili in informacijami o spremembi pomembnih deležev:
– določi standardni obrazec obvestila o spremembi pomembnih deležev,
– opredeli način določitve koledarja trgovalnih dni,
– podrobneje določi primere, v katerih mora delničar ali
zavezanec za obveščanje obvestiti javno družbo o spremembi
pomembnega deleža,
– podrobneje določi merila za presojo, kdaj bi delničar ali
zavezanec za obveščanje lahko zvedel za pridobitev oziroma
odtujitev,
– podrobneje določi merila za uporabo izjem iz 122. člena
tega zakona,
3. v zvezi z obveznostmi imetnikov delniških opcij:
– podrobnejše značilnosti finančnih instrumentov iz drugega odstavka 119. člena tega zakona in način izračunavanja
skupnega deleža glasovalnih pravic za presojo pragov pomembnega deleža,
– podrobnejša pravila o vsebini obvestila z določitvijo
standardiziranega obrazca obvestila,
– podrobnejša pravila o rokih in naslovniku obvestila,
4. podrobnejša pravila o objavi informacij glede lastnih
delnic javne družbe.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga izda Komisija na podlagi sedmega odstavka 9. člena, osmega odstavka 12. člena,
drugega odstavka 13. člena ali drugega odstavka 14. člena
Direktive 2004/109/ES.
3.4 Druge obveznosti javne družbe
128. člen
(obveznost objave informacij o spremembah vsebine
pravic iz vrednostnih papirjev)
(1) Javna družba mora brez odlašanja objaviti vse spremembe glede vsebine pravic iz različnih razredov njenih delnic,
ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, vključno
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z vsemi spremembami glede pravic, ki izhajajo iz izvedenih
vrednostnih papirjev, ki jih je izdala in katerih vsebina je opcija
glede pridobitve teh delnic.
(2) Javna družba, katere drugi vrednostni papirji, razen
delnic, so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, mora
brez odlašanja objaviti vse spremembe glede vsebine pravic
iz teh vrednostnih papirjev, vključno s spremembami, ki lahko
posredno vplivajo na te pravice, zlasti spremembe, ki nastanejo
zaradi spremembe pogojev za izplačilo obveznosti iz teh vrednostnih papirjev ali obrestnih mer.
(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembo elementa obrestne mere, ki je objektivno določljiv
in neodvisen od volje javne družbe, na primer EURIBOR ali
LIBOR.
129. člen
(obveznost objave informacij o novih izdajah dolžniških
vrednostnih papirjev)
(1) Javna družba mora brez odlašanja objaviti informacije
o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev, zlasti o jamstvih
in drugih zavarovanjih obveznosti iz teh izdaj.
(2) Če v 10. poglavju tega zakona ni določeno drugače,
se prvi odstavek tega člena ne uporablja za javne mednarodne
organizacije, katerih članica je vsaj ena država članica.
130. člen
(obveznost glede informacij za imetnike delnic, ki so uvrščene
v trgovanje na organiziranem trgu)
(1) Javna družba, katere delnice so uvrščene v trgovanje
na organiziranem trgu, mora delničarje, ki so v enakem položaju do družbe, enako obravnavati.
(2) Javna družba mora zagotoviti, da so v njeni matični
državi članici dostopne ustrezna oprema in informacije, potrebne za uresničevanje pravic iz delnic, in da je v zvezi s tem
zagotovljena ustrezna integriteta podatkov. Javna družba mora
delničarju v skladu s pravom svojega sedeža omogočiti uresničevanje glasovalnih pravic tudi prek pooblaščenca.
(3) Za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka tega
člena mora javna družba zlasti:
1. v zvezi z zasedanjem posamezne skupščine delničarjev zagotoviti naslednje informacije:
– mestu, času in dnevnem redu zasedanja skupščine,
– skupnem številu delnic in glasovalnih pravic in
– o pravici delničarjev do udeležbe na skupščini,
2. delničarjem zagotoviti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni oziroma v primeru iz četrtega
odstavka tega člena v elektronski obliki, in sicer hkrati z obvestilom o sklicu skupščine ali na zahtevo delničarja za objavo
sklica skupščine,
3. za plačilnega zastopnika določiti finančno družbo, prek
katere lahko delničarji uresničujejo svoje premoženjske pravice
iz delnic, in
4. objaviti ali poslati delničarjem ustrezna obvestila:
– o določitvi in izplačilu dividend in
– o izdaji novih delnic, ki vključujejo tudi informacije o
prednostni pravici in načinu vpisa novih delnic, ter o razveljavitvi ali zamenjavi delnic.
(4) Javna družba lahko pošlje informacije delničarjem z
uporabo elektronskega sredstva, če tako določa statut javne
družbe in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. uporaba elektronskega sredstva ne sme biti odvisna
od kraja sedeža ali bivališča delničarja ali osebe ali v primerih
iz 120. člena druge osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne pravice;
2. zagotovljeni morajo biti ustrezni identifikacijski postopki, ki omogočajo, da delničar ali druga oseba, ki je upravičena
uresničevati glasovalne pravice, dejansko prejme obvestilo;
3. javna družba mora delničarja oziroma v primerih iz
1. do 5. točke 120. člena osebo, ki je upravičena pridobiti,
odtujiti ali uresničevati glasovalne pravice, pisno zaprositi za
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dovoljenje, da ji informacije pošilja z uporabo elektronskega
sredstva, in jo opozoriti, da se bo, če v razumnem času ne bo
odklonila soglasja, štelo, da je soglasje dala. Delničar oziroma
druga oseba, ki je pod pogoji iz te točke dala soglasje za pošiljanje informacij z uporabo elektronskega sredstva, lahko kadar
koli pozneje zahteva, da se ji informacije v prihodnje pošiljajo
v pisni obliki;
4. javna družba mora porazdelitev stroškov v zvezi s pošiljanjem informacij z uporabo elektronskega sredstva opraviti v
skladu z načelom enakega obravnavanja delničarjev iz prvega
odstavka tega člena.
131. člen
(obveznost glede informacij za imetnike dolžniških
vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje
na organiziranem trgu)
(1) Javna družba, katere dolžniški vrednostni papirji so
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, mora vse imetnike
dolžniških vrednostnih papirjev iste vrste enako obravnavati
glede vseh pravic, vsebovanih v teh vrednostnih papirjih.
(2) Javna družba mora zagotoviti, da so v njeni matični
državi članici javno dostopne ustrezna oprema in informacije,
potrebne za uresničevanje pravic iz dolžniških vrednostnih
papirjev, in da je v zvezi s tem zagotovljena ustrezna integriteta
podatkov.
(3) Za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka tega
člena mora javna družba zlasti:
1. objaviti ali poslati imetnikom dolžniških vrednostnih
papirjev ustrezna obvestila:
– o mestu, času in dnevnem redu zasedanja imetnikov
dolžniških vrednostnih papirjev,
– o izplačilu obresti,
– o uresničitvi katere koli zamenjave, vpisa ali razveljavitve pravic in odkupa, pa tudi o pravici imetnikov dolžniških
vrednostnih papirjev, da sodelujejo pri teh dejanjih,
2. vsaki osebi, ki je upravičena glasovati na zasedanju
imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, zagotoviti obrazec
pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki
oziroma v primeru iz petega odstavka tega člena z uporabo
elektronskega sredstva, in sicer hkrati z obvestilom o sklicu
zasedanja ali na zahtevo te osebe po objavi sklica zasedanja,
3. za plačilnega zastopnika določiti finančno družbo, prek
katere lahko imetniki dolžniških vrednostnih papirjev uresničujejo svoje premoženjske pravice iz teh vrednostnih papirjev.
(4) Če je treba na zasedanje imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev povabiti samo imetnike dolžniških vrednostnih
papirjev, ki se vsak glasi najmanj na znesek 50.000 eurov ali
znesek, izražen v drugi valuti, ki je bil ob izdaji teh vrednostnih
papirjev najmanj enakovreden 50.000 eurom, lahko javna družba za mesto zasedanja izbere kraj v kateri koli državi članici, če
so v tej državi članici dostopne ustrezna oprema in informacije,
potrebne za uresničevanje pravic teh imetnikov.
(5) Javna družba lahko pošlje informacije imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev z uporabo elektronskega sredstva,
če je tako odločilo zasedanje imetnikov teh vrednostnih papirjev in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. uporaba elektronskega sredstva ne sme biti odvisna
od kraja sedeža ali bivališča imetnika dolžniških vrednostnih
papirjev ali osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne
pravice za imetnika;
2. zagotovljeni morajo biti ustrezni identifikacijski postopki, ki omogočajo, da imetnik dolžniških vrednostnih papirjev
dejansko prejme obvestilo;
3. javna družba mora imetnika dolžniških vrednostnih papirjev pisno zaprositi za dovoljenje, da mu informacije pošilja z
uporabo elektronskega sredstva, in ga opozoriti, da se bo, če
v razumnem času ne bo odklonil soglasja, štelo, da je soglasje
dal. Imetnik dolžniških vrednostnih papirjev, ki je pod pogoji iz
te točke dal soglasje za pošiljanje informacij z uporabo elektronskega sredstva, lahko kadar koli pozneje zahteva, da se mu
informacije v prihodnje pošiljajo v pisni obliki;
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4. javna družba mora porazdelitev stroškov v zvezi s pošiljanjem informacij z uporabo elektronskega sredstva opraviti v
skladu z načelom enakega obravnavanja imetnikov dolžniških
vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena.
132. člen
(predpis o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih
papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu)
(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila o načinu
izpolnjevanja obveznosti in uresničevanja pravic iz 130. in
131. člena tega zakona.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga bo Komisija izdala
na podlagi četrtega odstavka 17. člena ali petega odstavka
18. člena Direktive 2004/109/ES.
3.5 Druga pravila glede nadzorovanih informacij
133. člen
(predložitev nadzorovanih informacij agenciji)
(1) Če javna družba oziroma oseba, ki je brez soglasja
javne družbe zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, objavi nadzorovano informacijo,
mora hkrati vsebino te objave predložiti agenciji in slednjo
obvestiti o načinu te objave.
(2) Agencija lahko objavi nadzorovane informacije, ki so ji
bile predložene po prvem odstavku tega člena, na svojih javnih
spletnih straneh.
(3) Če namerava javna družba spremeniti svoj statut oziroma pravila družbe, mora predlog sprememb takoj, ko je
mogoče, in najpozneje do dneva zasedanja skupščine, ki bo
odločala o teh spremembah, predložiti:
1. agenciji in
2. upravljavcu organiziranega trga, na katerega so uvrščeni njeni vrednostni papirji v trgovanje.
134. člen
(predložitev obvestila o spremembi pomembnih deležev)
(1) Delničar, imetnik delniških opcij in zavezanec za obveščanje morajo obvestilo o spremembi pomembnih deležev iz
prvega odstavka 123. člena tega zakona hkrati s predložitvijo
javni družbi predložiti tudi agenciji.
(2) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev je lahko
po izbiri delničarja, imetnika delniških opcij oziroma zavezanca
za poročanje namesto v slovenskem jeziku sestavljeno v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(3) Če je obvestilo o spremembi pomembnih deležev
sestavljeno v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih
finančnih krogih, agencija ni upravičena zahtevati prevoda v
slovenski jezik.
135. člen
(uporaba jezika v objavi nadzorovanih informacij)
(1) Če je Republika Slovenija matična država članica
javne družbe in so vrednostni papirji uvrščeni samo v trgovanje na borznem trgu, mora biti objava nadzorovanih informacij
sestavljena v slovenskem jeziku.
(2) Če je Republika Slovenija matična država članica
javne družbe in so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na
borznem trgu in na organiziranem trgu v drugi državi članici,
mora biti objava nadzorovanih informacij sestavljena:
1. v slovenskem jeziku in
2. po izbiri javne družbe bodisi v jeziku, ki ga priznava
nadzorni organ države članice gostiteljice, bodisi v jeziku, ki se
običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(3) Če je Republika Slovenija matična država članica
javne družbe in so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje samo
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na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora biti objava nadzorovanih informacij sestavljena po izbiri javne družbe
bodisi v jeziku, ki ga priznava nadzorni organ države članice
gostiteljice, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.
(4) Če javna družba v primeru iz tretjega odstavka tega
člena izbere jezik, ki ga priznava nadzorni organ države članice gostiteljice, mora nadzorovane informacije objaviti prav
tako po izbiri javne družbe bodisi v slovenskem jeziku bodisi
v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih
krogih.
(5) Če so bili vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na
organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, obveznosti iz
prvega do četrtega odstavka tega člena ne nastanejo za javno
družbo, temveč za osebo, ki je zahtevala to uvrstitev.
(6) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena mora
biti objava nadzorovanih informacij pri izdaji vrednostnih papirjev, ki se vsak glasi najmanj na znesek 50.000 eurov ali znesek,
izražen v drugi valuti, ki je bil ob uvrstitvi teh vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu najmanj enakovreden
50.000 eurom, sestavljena po izbiri javne družbe oziroma osebe, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na
organiziranem trgu, bodisi v jezikih, ki jih priznavajo nadzorni
organi matične države članice javne družbe in držav članic gostiteljic, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih
finančnih krogih.
(7) Če je Republika Slovenija država gostiteljica, se glede jezika objave nadzorovanih informacij uporabljajo predpisi
matične države članice javne družbe.
136. člen
(dostop do nadzorovanih informacij)
(1) Javna družba oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez
soglasja javne družbe, mora nadzorovane informacije:
1. objaviti na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminacijski podlagi, in
2. jih predložiti sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij iz 137. člena tega zakona.
(2) Javna družba oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez
soglasja javne družbe, za objavo in predložitev nadzorovanih
informacij po prvem odstavku tega člena vlagateljem ne sme
zaračunavati nobenih stroškov.
(3) Javna družba oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, mora za objavo iz 1. točke prvega odstavka tega člena uporabiti medij, ki razumno zanesljivo omogoča
razširitev informacij javnosti na celotnem območju EU.
137. člen
(sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih
informacij)
(1) Agencija mora bodisi sama upravljati sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij bodisi imenovati
vsaj enega upravljavca tega sistema.
(2) Sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. ustrezati mora minimalnim kakovostnim standardom
glede varnosti, zanesljivosti informacijskega vira, zapisa časa
in enostavnega dostopa končnim uporabnikom in
2. usklajen mora biti s postopkom predložitve nadzorovanih informacij agenciji po 133. in 134. členu tega zakona.
(3) Upravljavec sistema iz prvega odstavka tega člena
s tarifo določi nadomestila za storitve v zvezi z upravljanjem
sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.
(4) Upravljavec sistema iz prvega odstavka tega člena
mora k tarifi iz tretjega odstavka tega člena in njenim spremembam dobiti soglasje agencije.
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138. člen
(predpis o predložitvi in dostopu do nadzorovanih
informacij)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij po
133. člena tega zakona in v zvezi s tem zlasti:
– o predložitvi informacij z uporabo elektronskega sredstva in
– o uskladitvi predložitve letnega poročila iz 110. člena
in letne dopolnitve informacij v prospektu iz 63. člena tega
zakona,
2. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij in v zvezi s tem zlasti:
– minimalne standarde glede mesta objave,
– minimalne standarde za učinkovito predložitev nadzorovanih informacij,
– minimalne standarde sistema za centralno shranjevanje
nadzorovanih informacij.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga izda Komisija na podlagi
četrtega odstavka 19. člena ali četrtega odstavka 21. člena
Direktive 2004/109/ES.
(3) Agencija mora oblikovati ustrezne usmeritve glede
zagotavljanja javne dostopnosti informacij, ki jih je treba objaviti
po 2., 3. in 10. poglavju tega zakona, v skladu s prvim odstavkom 22. člena Direktive 2004/109/ES.
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v drugem izvedbenem predpisu, ki ga izda Komisija na podlagi
23. člena Direktive 2004/109/ES.
3.7 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti,
določenih v 3. poglavju zakona
142. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona, v
zvezi z javnimi družbami, glede katerih ima Republika Slovenija
položaj matične države članice javne družbe.
(2) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona,
tudi v zvezi z javnimi družbami, glede katerih ima Republika
Slovenija položaj države članice gostiteljice, v obsegu, določenem v 147. členu tega zakona.
(3) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad
izpolnjevanjem obveznosti, določenih v oddelku 3.3 tega zakona, tudi v zvezi z družbami iz drugega odstavka 117. člena
tega zakona.
143. člen
(namen nadzora)

3.6 Posebna pravila za osebe tretjih držav

Agencija opravlja nadzor zaradi preverjanja, ali javna
družba, oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe,
delničarji, imetniki delniških opcij in zavezanci za obveščanje
ravnajo v skladu s 3. poglavjem tega zakona.

139. člen

144. člen

(posebna pravila za javne družbe tretjih držav)

(način opravljanja nadzora)

(1) Agencija lahko javno družbo tretje države oprosti izpolnjevanja obveznosti, določenih v 109. do 112. členu, prvem odstavku 124. člena, 125. členu, 126. členu in 128. do 131. členu
tega zakona, če pravo te tretje države določa enakovredne
zahteve ali če javna družba ravna v skladu z zahtevami prava
tretje države, ki so po oceni agencije enakovredne.
(2) Tudi v primeru iz prvega odstavka tega člena nastanejo obveznosti glede predložitve in objave nadzorovanih informacij, določene v 133., 135. in 136. členu tega zakona.
(3) Javna družba tretje države mora vse informacije, ki jih
je objavila v tretji državi, tudi če nimajo značilnosti nadzorovanih informacij, predložiti in objaviti tudi v skladu s 133., 135. in
136. členom tega zakona.

Agencija opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti,
določenih v 3. poglavju tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil oseb, ki so po tem ali drugem
zakonu dolžne poročati agenciji,
2. s spremljanjem, ali javna družba pravočasno objavlja
informacije, in preverjanjem pravilnosti vsebine objavljenih informacij,
3. z opravljanjem pregledov poslovanja oseb iz 143. člena
tega zakona v Republiki Sloveniji v obsegu, potrebnem za
dosego namena nadzora,
4. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz drugega odstavka
145. člena in iz 146. člena tega zakona.

140. člen

145. člen

(posebna pravila za druge osebe tretjih držav)
(1) Izjema, določena v prvem odstavku 122. člena tega
zakona, se uporablja tudi v zvezi z družbo tretje države, ki
bi, če bi imela položaj osebe države članice, po prvem odstavku 5. člena Direktive 85/611/EGS potrebovala dovoljenje
pristojnega nadzornega organa države članice, če glede neodvisnosti izpolnjuje pogoje, enakovredne tistim iz Direktive
85/611/EGS.
(2) Izjema, določena v tretjem odstavku 122. člena tega
zakona, se uporablja tudi v zvezi z družbo tretje države, ki bi,
če bi imela položaj osebe države članice, po 4. točki oddelka A
dodatka I k Direktivi 2004/39/ES potrebovala dovoljenje pristojnega nadzornega organa države članice, če glede neodvisnosti izpolnjuje pogoje, enakovredne tistim iz tretjega odstavka
122. člena tega zakona.
141. člen
(predpis o posebnih pravilih za osebe tretjih držav)
(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila za uporabo
139. in 140. člena tega zakona.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev

(zahteva agencije za predložitev
in objavo informacij)
(1) Za presojo, ali osebe iz 143. člena tega zakona ravnajo v skladu s 3. poglavjem tega zakona, lahko agencija:
1. od osebe iz 143. člena tega zakona, od njene obvladujoče osebe, od njene odvisne družbe in od revizorja, ki je
revidiral računovodsko poročilo osebe iz 143. člena, njene
obvladujoče osebe ali njene odvisne družbe, zahteva, da ji
predloži informacije in dokumente, potrebne za to preverjanje
in presojo,
2. od oseb iz 143. člena tega zakona ali od njihovih poslovodij zahteva, da ji predložijo nadzorovane informacije v skladu
s 133. ali 134. členom tega zakona, in, če je to potrebno za
dosego namena nadzora, da ji predložijo dodatne informacije
in dokumente.
(2) Agencija lahko javni družbi odredi objavo informacije iz
1. točke prvega odstavka tega člena v roku, ki ga določi z odredbo. Če javna družba ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
stavka tega odstavka, lahko agencija sama na stroške javne
družbe zagotovi objavo te informacije.
(3) Predložitev informacij in dokumentov agenciji po
1. točki prvega odstavka tega člena nima značilnosti kršitve
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revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu,
ki ureja revidiranje, ali na podlagi pogodbe.
146. člen
(nadzorni ukrepi agencije)
Agencija lahko izreče tudi naslednje nadzorne ukrepe:
1. od upravljavca organiziranega trga zahteva, da začasno in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavi trgovanje
z vrednostnimi papirji na tem trgu, če utemeljeno sumi, da
javna družba, ki je izdajatelj teh vrednostnih papirjev, ravna v
nasprotju s 3. poglavjem tega zakona,
2. prepove trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu, če ugotovi, da so kršene določbe 3. poglavja
tega zakona, ali če utemeljeno sumi, da bodo kršene določbe
3. poglavja tega zakona,
3. objavi, da osebe iz 143. člena tega zakona ne izpolnjujejo svojih obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona,
4. izreče druge ustrezne ukrepe, potrebne za zagotovitev,
da javna družba izpolnjuje svoje obveznosti do delničarjev iz
130. člena oziroma do imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev iz 131. člena tega zakona.
147. člen
(nadzorni ukrepi, če ima Republika Slovenija
položaj države članice gostiteljice)
(1) Če agencija pri nadzoru po drugem odstavku 142. člena
tega zakona ugotovi, da oseba iz 143. člena tega zakona ravna
v nasprotju s 3. poglavjem tega zakona, mora o tem obvestiti
nadzorni organ matične države članice javne družbe.
(2) Če kljub ukrepom, ki jih izreče nadzorni organ matične
države članice javne družbe, ali ker ti ukrepi niso zadostni, kršitve iz prvega odstavka tega člena niso odpravljene, lahko agencija potem, ko o tem obvesti nadzorni organ matične države
članice javne družbe, izreče ustrezne ukrepe iz 146. člena tega
zakona, ki so potrebni za varovanje interesov vlagateljev.
(3) O ukrepih iz drugega odstavka tega člena mora agencija nemudoma obvestiti Komisijo.
148. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi)
(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih
pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v
skladu s 3. in 9. poglavjem tega zakona.
(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic dati ustrezno pomoč pri opravljanju njihovih pristojnosti
in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov,
sprejetih zaradi prenosa Direktive 2004/109/ES in Direktive
2001/34/ES.
4. poglavje:
OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV
IN POSLOV
4.1 Statusni ustroj borznoposredniških
družb
149. člen
(organiziranost kot delniška družba ali družba
z omejeno odgovornostjo)
Borznoposredniška družba mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo.
150. člen
(uporaba ZGD-1 za borznoposredniške družbe)
(1) Za borznoposredniško družbo se uporabljajo določbe
ZGD-1, ki se uporabljajo za delniške družbe, evropske delniške
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družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo, če v tem
zakonu ni določeno drugače.
(2) Za pridobitev poslovnih deležev in imetnike teh deležev v borznoposredniški družbi, ki je organizirana kot družba z
omejeno odgovornostjo, se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o pridobitvi delnic in delničarjih borznoposredniške
družbe, ki je organizirana kot delniška družba.
151. člen
(dejavnosti borznoposredniške družbe)
(1) Borznoposredniška družba lahko opravlja:
1. investicijske storitve in posle,
2. pomožne investicijske storitve in posle,
3. vzajemno priznane finančne storitve iz tretje in četrte
alineje 2. točke ter iz 3. in 6. točke 10. člena ZBan-1,
4. dodatne finančne storitve iz 1. točke prvega odstavka
11. člena ZBan-1 in
5. skrbniške in druge storitve ali posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je borznoposredniška družba
pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot
storitve in posli iz 1. do 4. točke tega odstavka.
(2) Borznoposredniška družba lahko za investicijske sklade, ki izpolnjujejo pogoje za trženje in prodajo v Republiki
Sloveniji, na podlagi pooblastila iz šestega odstavka 5. člena
ZISDU-1 opravlja posamezne storitve upravljanja investicijskih
skladov iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1.
(3) Za opravljanje storitev iz drugega odstavka tega člena
se uporablja ZISDU-1 in predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.
(4) Borznoposredniška družba ne sme opravljati nobenih
drugih dejavnosti razen dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba pridobiti dovoljenje agencije. Za pridobitev, prenehanje in odvzem
tega dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o dovoljenju za investicijske storitve in posle.
(6) V sodni register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede »borznoposredniška družba« ali izpeljanke iz teh
besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
investicijskih storitev in poslov.
152. člen
(splošno pravilo o osnovnem kapitalu
borznoposredniške družbe)
Najnižji znesek osnovnega kapitala borznoposredniške
družbe je 730.000 eurov, če ni v 153. členu tega zakona določeno drugače.
153. člen
(posebna pravila o osnovnem kapitalu
borznoposredniške družbe)
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borznoposredniške družbe je 125.000 eurov, če borznoposredniška družba
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ni upravičena opravljati investicijskih storitev in poslov
iz 3. in 6. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona in
2. upravičena je opravljati investicijske storitve in posle
iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona in
sprejeti v hrambo denarno dobroimetje ali finančne instrumente
strank.
(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala borznoposredniške družbe je 50.000 eurov, če borznoposredniška družba
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
1. ni upravičena opravljati investicijskih storitev in poslov
iz 3. in 6. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, in tudi
ne sprejeti v hrambo denarnega dobroimetja in finančnih instrumentov strank,
2. ima položaj lokalnega podjetja iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZBan-1 ali
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3. je upravičena opravljati samo storitve investicijskega
svetovanja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona
in hkrati ni upravičena:
– niti sprejeti v hrambo denarnega dobroimetja in finančnih instrumentov strank
– niti se zadolževati pri svojih strankah.
(3) Borznoposredniška družba iz 3. točke drugega odstavka tega člena lahko zahtevano kritje namesto z najnižjim zneskom osnovnega kapitala iz drugega odstavka tega člena zagotovi z zavarovanjem profesionalne odgovornosti, ki krije celotno
območje EU za najnižjo zavarovalno vsoto 1.000.000 eurov za
posamezno odškodninsko terjatev in 1.500.000 eurov za vse
odškodninske terjatve v posameznem letu.
(4) Borznoposredniška družba iz 3. točke drugega odstavka tega člena lahko zahtevano kritje zagotovi tudi z ustrezno
kombinacijo najnižjega zneska osnovnega kapitala in zavarovanjem profesionalne odgovornosti iz tretjega odstavka tega
člena.
154. člen
(delnice borznoposredniške družbe)
(1) Delnice borznoposredniške družbe se lahko glasijo
le na ime.
(2) Delnice borznoposredniške družbe se lahko vplačajo
samo v denarju.
(3) Delnice borznoposredniške družbe morajo biti v celoti
vplačane pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(4) Delnice borznoposredniške družbe morajo biti izdane
kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem
registru.
(5) Borznoposredniška družba ne sme posredno ali neposredno kreditirati in dajati jamstev za nakup lastnih delnic
ali delnic družb, v katerih kapitalu je udeležena z najmanj
20-odstotnim deležem.
(6) Za kreditiranje iz petega odstavka tega člena se štejejo tudi drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu
enaki kreditu.
(7) Peti odstavek tega člena se uporablja tudi za druge
finančne instrumente, katerih izdajatelj je borznoposredniška
družba oziroma družbe, v katerih je borznoposredniška družba
udeležena z najmanj 20-odstotnim deležem, in ki se glede na
svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala borznoposredniške družbe.
(8) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. ob ustanovitvi borznoposredniške družbe ali povečanju njenega osnovnega kapitala zaradi izvedbe združitve ali
delitve,
2. ob povečanju osnovnega kapitala borznoposredniške
družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge
borznoposredniške družbe, če prva za tako povečanje pridobi
dovoljenje agencije.
(9) Za dovoljenje iz 2. točke osmega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za
združitev oziroma delitev.
155. člen
(delničarji borznoposredniške družbe)
(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno
uporabljajo 44. do 59. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. pri smiselni uporabi 53. člena ZBan-1 namesto napotila na 375. člen ZBan-1 uporablja napotilo na 545. člen tega
zakona.
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156. člen
(izbira sistema upravljanja borznoposredniške družbe)
Borznoposredniška družba lahko izbere dvotirni sistem
upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem
upravljanja z upravnim odborom.
157. člen
(smiselna uporaba ZBan-1 za organe vodenja in nadzora
borznoposredniške družbe)
(1) Za člane oziroma članice uprave in nadzornega sveta
(v nadaljnjem besedilu: član uprave oziroma član nadzornega
sveta) borznoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 61. do 75. člen ZBan-1.
(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 61. in
71. do 75. člen ZBan-1 ter določbe tega zakona o nadzornem
svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje oziroma
izvršne direktorice (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor) pa
tudi 62. do 70. člen ZBan-1 in določbe tega zakona o upravi
borznoposredniške družbe.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba« in
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem
»investicijska skupina«,
4. namesto napotila na ZBan-1 uporablja napotilo na ta
zakon,
5. namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«.
158. člen
(posebna pravila za upravni odbor
borznoposredniške družbe)
(1) Upravni odbor borznoposredniške družbe mora imenovati najmanj dva izvršna direktorja.
(2) Za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora borznoposredniške družbe.
(3) Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne
smejo voditi poslov borznoposredniške družbe.
159. člen
(redna likvidacija borznoposredniške družbe ter prenehanje
opravljanja investicijskih storitev in poslov)
(1) Če skupščina borznoposredniške družbe sprejme
sklep o prenehanju borznoposredniške družbe in začetku likvidacijskega postopka ali sklep, s katerim se dejavnost borznoposredniške družbe spremeni tako, da ta ne bo več opravljala
investicijskih storitev in poslov, se smiselno uporabljajo 76. do
80. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija« in
3. namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«.
(3) Borznoposredniška družba mora v primeru iz prvega
odstavka tega člena:
1. opraviti vsa dejanja, ki so potrebna za prenos:
– finančnih instrumentov in drugega premoženja strank,
ki ga upravlja,
– vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
strank in
– drugih storitev, ki jih opravlja za stranke
na drugo osebo, ki je v skladu z 32. členom tega zakona upravičena v Republiki Sloveniji opravljati investicijske storitve in
posle,
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2. zagotoviti, da oseba iz 1. točke tega odstavka prevza-

– celotno dokumentacijo v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, ki jo je bila dolžna voditi borznoposredniška
družba, in
– vse obveznosti in odgovornosti borznoposredniške
družbe v zvezi z vodenjem in hranjenem te dokumentacije ter
dostopom do te dokumentacije.
(4) Borznoposredniška družba mora v enem mesecu po
tem, ko izpolni vse obveznosti iz tretjega odstavka tega člena,
agenciji predložiti poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je
opravila za izpolnitev teh obveznosti, in poročilo s pozitivnim
mnenjem pooblaščenega revizorja, da je borznoposredniška
družba te obveznosti izpolnila.
160. člen
(stečaj borznoposredniške družbe)
(1) Za stečaj borznoposredniške družbe se smiselno
uporabljajo 318. člen, drugi odstavek 321. člena in 326. do
329. člen ZBan-1, če ni v tretjem in četrtem odstavku tega člena
določeno drugače.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, razen kadar se pojem »banka« nanaša na
banko prevzemnico,
2. namesto pojma »zajamčena vloga« uporablja pojem
»zajamčena terjatev«,
3. pri smiselni uporabi prvega odstavka 326. člena ZBan-1
namesto besedila »v desetih dneh po začetku stečajnega postopka« uporablja besedilo »v 15 dneh po dnevu, ko Banka
Slovenije imenuje banko prevzemnico«.
(3) Izvod sklepa o začetku stečajnega postopka vroči
sodišče tudi agenciji, ki mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o tem.
(4) Banka Slovenije mora določiti banko prevzemnico v
treh delovnih dneh po prejemu obvestila agencije iz tretjega
odstavka tega člena.
4.2 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
borznoposredniških družb
4.2.1 Splošne določbe
161. člen
(upravičenost opravljati investicijske storitve in posle)
(1) Borznoposredniška družba sme v Republiki Sloveniji
opravljati tiste investicijske in pomožne investicijske storitve in
posle, za katere pridobi dovoljenje agencije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov).
(2) Borznoposredniška družba sme investicijske in pomožne
investicijske storitve in posle, ki jih je upravičena opravljati v Republiki Sloveniji po prvem odstavku tega člena, opravljati tudi:
1. v drugi državi članici: bodisi prek podružnice bodisi
neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v pododdelku
4.2.3 tega zakona,
2. v tretji državi: prek podružnice ali neposredno, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v pododdelku 4.2.4 tega zakona.
(3) Borznoposredniška družba sme pomožne investicijske
storitve in posle v posamezni državi opravljati samo v zvezi z
opravljanjem investicijskih storitev in poslov v tej državi.
162. člen
(register dovoljenj za opravljanje investicijskih
storitev in poslov)
(1) Agencija mora vzpostaviti in redno dopolnjevati register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov, v
katerega se vpisujejo vse:
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1. borznoposredniške družbe, ki jim je agencija izdala
dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, in
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za
opravljanje investicijskih storitev in poslov.
(2) Register iz prvega odstavka tega člena mora za vsako
borznoposredniško družbo oziroma banko iz prvega odstavka
tega člena vsebovati informacije o investicijskih in pomožnih
investicijskih storitvah, ki jih je ta oseba upravičena opravljati.
(3) Banka Slovenije mora agencijo obveščati o izdaji ali
odvzemu dovoljenj iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Agencija mora zagotoviti javno dostopnost registra iz
prvega odstavka tega člena.
163. člen
(predpisi o opravljanju investicijskih storitev in poslov)
Agencija predpiše:
1. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je pristojna odločati
po 4. poglavju tega zakona,
2. podrobnejše značilnosti storitev in poslov iz 3. točke
prvega odstavka 151. člena tega zakona,
3. podrobnejšo vsebino informacij iz drugega odstavka
170. člena tega zakona.
4.2.2 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
v Republiki Sloveniji
164. člen
(dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov)
(1) Borznoposredniška družba mora pridobiti dovoljenje
za opravljanje investicijskih storitev in poslov pred vpisom svoje
ustanovitve v sodni register.
(2) Prvi odstavek se smiselno uporablja tudi za vpis spremembe dejavnosti v sodni register.
165. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje
investicijskih storitev in poslov)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih
storitev in poslov je treba priložiti:
1. statut oziroma družbeno pogodbo borznoposredniške
družbe v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa,
2. poslovni načrt borznoposredniške družbe za prva tri
leta poslovanja, ki mora vsebovati:
– opis poslov, ki jih namerava opravljati,
– opis sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1,
– opis načina uresničevanja organizacijskih zahtev iz oddelka 7.1 tega zakona,
– če se zahteva za dovoljenje nanaša na storitve upravljanja MTF, tudi opis načina uresničevanja dodatnih organizacijskih zahtev iz 278. do 284. člena tega zakona,
3. seznam delničarjev, ki mora za vsakega od njih vključevati osebne podatke ter podatek o številu in deležu delnic, ki jih
je prevzel ob ustanovitvi borznoposredniške družbe,
4. druge dokaze o tem, da so izpolnjeni pogoji za izdajo
dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov, na
katere se nanaša zahteva.
166. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)
Agencija mora hkrati odločiti o naslednjih zahtevah za
izdajo dovoljenj:
1. zahtevi borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja
za opravljanje investicijskih storitev in poslov, na katere se
zahteva nanaša,
2. zahtevah bodočih kvalificiranih imetnikov delnic borznoposredniške družbe iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
3. zahtevah kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem
besedilu: kandidat) za člane uprave te borznoposredniške
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družbe iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave borznoposredniške družbe.
167. člen
(odločanje o dovoljenju za opravljanje investicijskih
storitev in poslov)
(1) Agencija izda borznoposredniški družbi dovoljenje za
opravljanje investicijskih storitev in poslov:
1. če je statusni ustroj borznoposredniške družbe v skladu
z oddelkom 4.1 tega zakona,
2. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev
kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,
3. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje
funkcije člana uprave borznoposredniške družbe vsem članom
njene uprave, in
4. če je načrtovani sistem upravljanja iz 124. člena
ZBan-1 ustrezen in primeren za upravljanje s tveganji, ki jim
bo borznoposredniška družba pri opravljanju načrtovanih poslov izpostavljena,
5. če borznoposredniška družba izpolnjuje organizacijske
zahteve iz oddelka 7.1 tega zakona in kadar se zahteva za
dovoljenje nanaša na storitve upravljanja MTF, tudi če izpolnjuje dodatne organizacijske zahteve iz 278. do 284. člena
tega zakona.
(2) Če načrtovani sistem upravljanja iz 124. člena
ZBan-1 ni ustrezen oziroma primeren za upravljanje z vsemi
tveganji, ki bi jim bila borznoposredniška družba lahko izpostavljena pri opravljanju vseh poslov, obseženih s posameznimi investicijskimi storitvami in posli, lahko agencija omeji
dovoljenje za opravljanje teh investicijskih storitev in poslov
na določene vrste oziroma obseg poslov ali veže dovoljenje
na druge pogoje.
(3) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje
investicijskih storitev in poslov morajo biti določno navedene
vse investicijske ter pomožne investicijske storitve in posli, na
katere se dovoljenje nanaša.
(4) Dovoljenja ni mogoče izdati samo za opravljanje pomožnih investicijskih storitev in poslov.
168. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje investicijskih
storitev in poslov)
(1) Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov preneha:
1. če borznoposredniška družba ne začne poslovati v
enem letu od izdaje dovoljenja,
2. če borznoposredniška družba preneha opravljati investicijske storitve in posle za več šest mesecev, ali
3. z izdajo sklepa pristojnega sodišča o začetku stečajnega postopka oziroma postopka prisilne likvidacije nad borznoposredniško družbo.
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena, izda
agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Borznoposredniška družba ne sme več sklepati novih
poslov v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena:
po roku, s potekom katerega dovoljenje preneha veljati,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
od dneva, ko začne učinkovati začetek stečajnega postopka
oziroma postopka prisilne likvidacije nad borznoposredniško
družbo.
169. člen
(dovoljenje za združitev oziroma delitev)
(1) Če je borznoposredniška družba udeležena pri združitvi ali delitvi družb, mora pridobiti dovoljenje agencije za to
združitev oziroma delitev.
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(2) Za odločanje o dovoljenju za združitev oziroma delitev
se smiselno uporabljajo 164. do 167. člen tega zakona.
(3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane
nova družba, ki bo opravljala investicijske storitve in posle,
mora ta pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register
pridobiti dovoljenje agencije za opravljanje investicijskih storitev
in poslov.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je
udeležena borznoposredniška družba.
4.2.3 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
v drugi državi članici
170. člen
(obvestilo o nameri ustanovitve podružnice
borznoposredniške družbe v državi članici)
(1) Borznoposredniška družba, ki namerava ustanoviti
podružnico v državi članici, mora o tem obvestiti agencijo in
navesti državo članico, v kateri jo namerava ustanoviti.
(2) Obvestilu o nameri ustanovitve podružnice mora borznoposredniška družba priložiti naslednje informacije:
1. poslovni načrt, ki vsebuje tudi vrsto in obseg poslov, ki
jih namerava opravljati prek podružnice, ter organizacijski ustroj
podružnice, in navedbo, ali namerava podružnica poslovati
prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov,
2. naslov v državi članici gostiteljici, na katerem bo mogoče pridobiti dokumentacijo o podružnici,
3. podatke o osebah, pooblaščenih za vodenje poslov
podružnice.
(3) Šteje se, da obvestilo iz prvega odstavka tega člena
obsega zahtevo, da agencija obvestilo s prilogami predloži
nadzornemu organu države članice, v kateri namerava borznoposredniška družba ustanoviti podružnico (v nadaljnjem
besedilu: zahteva za predložitev obvestila nadzornemu organu
države članice).
(4) Če borznoposredniška družba posluje prek odvisnega
borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici, mora biti ta zastopnik vključen v podružnico borznoposredniške družbe v tej državi članici in se za njegovo poslovanje
uporablja pododdelek 4.2.3 tega zakona o opravljanju investicijskih storitev in poslov prek podružnice v državi članici.
171. člen
(predložitev obvestila nadzornemu organu
države članice)
(1) Agencija zavrne zahtevo za predložitev obvestila nadzornemu organu države članice, če ob upoštevanju obsega
in vrste poslov, ki jih namerava borznoposredniška družba
opravljati prek podružnice, obstaja utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja podružnice oziroma finančnega
položaja borznoposredniške družbe.
(2) Če agencija ne zavrne zahteve po prvem odstavku
tega člena, mora v dveh mesecih po prejemu obvestila borznoposredniške družbe s prilogami iz 170. člena tega zakona
to obvestilo s prilogami predložiti nadzornemu organu države
članice in o tem obvestiti borznoposredniško družbo.
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena
mora agencija nadzornemu organu države članice predložiti
tudi:
1. podatke o višini kapitala borznoposredniške družbe in
kapitalski ustreznosti ter
2. ustrezne podrobnosti o sistemu jamstva za terjatve
vlagateljev v Republiki Sloveniji.
(4) Če agencija v roku iz drugega odstavka tega člena
ne obvesti borznoposredniške družbe o predložitvi obvestila
nadzornemu organu države članice oziroma ji vroči odločbe o
zavrnitvi zahteve za predložitev tega obvestila, se šteje, da je
zahtevo za predložitev obvestila zavrnila.
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172. člen

(začetek poslovanja podružnice v državi članici)
Borznoposredniška družba lahko začne opravljati posle
prek podružnice:
1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice o pogojih, v skladu s katerimi mora zaradi zaščite
javnih koristi opravljati posle v državi članici, ali
2. po dveh mesecih od dneva, ko je nadzorni organ države članice prejel obvestilo agencije v skladu s 171. členom tega
zakona, če do poteka tega roka ne prejme obvestila nadzornega organa države članice iz 1. točke tega člena.
173. člen
(obvestilo o spremembah glede podružnice
v državi članici)
(1) Če namerava borznoposredniška družba spremeniti
katero koli dejstvo ali okoliščino iz drugega odstavka 170. člena
tega zakona, mora o tem obvestiti Agencijo en mesec pred
izvedbo take spremembe. Agencija mora o tem obvestiti nadzorni organ države članice.
(2) Za spremembo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 170. do 172. člen tega zakona, le da se roki
skrajšajo na en mesec.
174. člen
(neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov
v državi članici)
(1) Borznoposredniška družba, ki namerava začeti neposredno opravljati investicijske storitve in posle v državi članici,
mora o tem obvestiti agencijo in navesti državo članico, v kateri jih namerava začeti neposredno opravljati. Obvestilu mora
priložiti poslovni načrt z opisom vrste in obsega nameravanih
poslov v tej državi članici.
(2) Če namerava borznoposredniška družba poslovati
prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov, mora agencija na zahtevo nadzornega organa države članice iz prvega
odstavka tega člena brez nepotrebnega odlašanja sporočiti
podatke o teh zastopnikih.
(3) Agencija mora obvestilo borznoposredniške družbe
iz prvega odstavka tega člena v enem mesecu po prejemu s
prilogo predložiti nadzornemu organu države članice in o tem
obvestiti borznoposredniško družbo.
(4) Borznoposredniška družba lahko začne neposredno
opravljati investicijske storitve in posle, navedene v obvestilu
iz prvega odstavka tega člena, v državi članici z dnem, ko
nadzorni organ te države članice prejme obvestilo agencije iz
prvega odstavka tega člena.
(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vsako spremembo podatkov, navedenih v obvestilu iz prvega odstavka tega člena.
175. člen
(posebna pravila za MTF)
(1) Borznoposredniška družba ali borza, ki je v Republiki
Sloveniji upravičena upravljati MTF ter namerava omogočiti
oddaljeni dostop in uporabo tega sistema osebam s sedežem
v drugi državi članici, mora o tem obvestiti agencijo.
(2) Agencija mora obvestilo iz prvega odstavka tega člena
v enem mesecu po prejemu predložiti državi članici, na katero
se nanaša.
(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa države
članice iz prvega odstavka tega člena temu brez nepotrebnega odlašanja sporočiti podatke o članih oziroma udeležencih
MTF, na katerega se nanaša obvestilo iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Borznoposredniška družba ali borza iz prvega odstavka tega člena lahko omogoči oddaljeni dostop in uporabo tega
sistema osebam s sedežem v drugi državi članici, ko nadzorni
organ te države članice prejme obvestilo iz drugega odstavka
tega člena.
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4.2.4 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
v tretji državi
176. člen
(podružnica borznoposredniške družbe v tretji državi)
(1) Borznoposredniška družba sme investicijske in pomožne investicijske storitve in posle v tretji državi opravljati samo
prek podružnice.
(2) Borznoposredniška družba mora za ustanovitev podružnice v tretji državi pridobiti dovoljenje agencije za ustanovitev
te podružnice (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za ustanovitev
podružnice borznoposredniške družbe v tretji državi).
(3) Za dovoljenje za ustanovitev podružnice borznoposredniške družbe v tretji državi se smiselno uporabljajo prvi in
drugi odstavek 170. člena, prvi odstavek 171. člena in 173. člen
tega zakona.
(4) Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice borznoposredniške družbe v tretji
državi tudi, če je ob upoštevanju predpisov države, v kateri jo
borznoposredniška družba namerava ustanoviti oziroma ob
upoštevanju prakse pri izvajanju teh predpisov verjetno, da bo
ovirano izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom.
177. člen
(neposredno opravljanje investicijskih poslov
v tretji državi)
(1) Ne glede na prvi odstavek 176. člena tega zakona
sme borznoposredniška družba investicijske posle poslovanja s finančnimi instrumenti za svoj račun iz 3. točke prvega
odstavka 8. člena tega zakona v tretji državi opravljati tudi
neposredno.
(2) O nameri neposrednega opravljanja poslov mora borznoposredniška družba obvestiti agencijo.
(3) Za obvestilo iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja prvi odstavek 174. člena tega zakona.
4.3 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
investicijskih podjetij držav članic
178. člen
(opravljanje investicijskih storitev in poslov investicijskih
podjetij držav članic)
(1) Investicijsko podjetje države članice sme investicijske
storitve in posle, ki jih je upravičeno opravljati v državi članici
svojega sedeža, in s tem povezane pomožne investicijske
storitve in posle opravljati tudi v Republiki Sloveniji bodisi prek
podružnice bodisi neposredno pod pogoji, določenimi v tem
zakonu.
(2) Za investicijsko podjetje države članice, ki opravlja
investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji, se uporabljajo:
1. določbe 7. poglavja tega zakona v obsegu, kot se
z njimi v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive
2004/39/ES,
2. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javnih koristi
urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma druga področja in ki se uporabljajo za borznoposredniške
družbe v Republiki Sloveniji, in
3. določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(3) Za investicijsko podjetje države članice, ki opravlja
investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji prek podružnice, se uporabljajo tudi:
1. drugi odstavek 210. člena in 213. člen ZBan-1 v zvezi
s 196. členom tega zakona,
2. 462. člen tega zakona,
3. 194. in 195. člen ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona ter 234. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona, v delu, v katerem se

Uradni list Republike Slovenije
nanašajo na poročila in informacije, potrebne za statistične
namene in
4. določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. do 3. točke tega odstavka.
179. člen
(opravljanje investicijskih storitev
in poslov prek podružnice)
(1) Investicijsko podjetje države članice sme ustanoviti
podružnico v Republiki Sloveniji ter začeti opravljati investicijske storitve in posle prek te podružnice s potekom dveh
mesecev od dneva, ko agencija od nadzornega organa države
članice sedeža tega investicijskega podjetja prejme obvestilo
in priloge z vsebino iz prvega in drugega odstavka 170. člena
ter iz tretjega odstavka 171. člena tega zakona.
(2) Če namerava investicijsko podjetje države članice v
zvezi s svojo podružnico v Republiki Sloveniji spremeniti katero
od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 170. člena
tega zakona, mora o tem obvestiti agencijo en mesec pred
izvedbo take spremembe.
(3) Terjatve vlagateljev pri podružnici investicijskega podjetja države članice so vključene v sistem jamstva za terjatve
vlagateljev v državi članici sedeža investicijskega podjetja.
(4) Podružnica investicijskega podjetja države članice se
lahko za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega
raven oziroma višino zajamčene terjatve v sistemu jamstva za
terjatve vlagateljev v državi članici njenega sedeža, vključi v
sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji.
180. člen
(neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov)
(1) Investicijsko podjetje države članice sme začeti neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki
Sloveniji, ko agencija od nadzornega organa države članice
sedeža tega investicijskega podjetja prejme obvestilo in priloge
z vsebino iz prvega odstavka 174. člena tega zakona.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
vsako spremembo podatkov, navedenih v obvestilu iz prvega
odstavka 174. člena tega zakona.
181. člen
(posebna pravila za MTF)
Investicijsko podjetje ali upravljavec organiziranega trga,
ki je v državi članici svojega sedeža upravičen upravljati MTF,
lahko omogoči oddaljeni dostop in uporabo tega sistema osebam s sedežem v Republiki Sloveniji, ko agencija prejme obvestilo nadzornega organa te države članice z vsebino iz prvega
odstavka 175. člena tega zakona.
4.4 Opravljanje investicijskih storitev in poslov
investicijskih podjetij tretjih držav
182. člen
(opravljanje investicijskih storitev in poslov investicijskega
podjetja tretje države)
Investicijsko podjetje tretje države sme v Republiki Sloveniji opravljati investicijske storitve in posle samo prek podružnice pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
183. člen
(dovoljenje za ustanovitev podružnice investicijskega
podjetja tretje države)
(1) Investicijsko podjetje tretje države lahko v Republiki
Sloveniji ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje agencije za
ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države).
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
investicijskega podjetja tretje države je treba priložiti:
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1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično investicijsko podjetje,
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matičnega investicijskega podjetja,
3. podatke o članih organov vodenja in nadzora matičnega investicijskega podjetja,
4. revidirana poslovna poročila matičnega investicijskega
podjetja za zadnja tri leta poslovanja,
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o imetnikih delnic matičnega investicijskega podjetja: ustrezno listino,
ki verodostojno izkazuje imetnike delnic in njihove deleže pri
upravljanju tega podjetja,
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, ki so imetnice kvalificiranih deležev v matičnem investicijskem podjetju,
7. opis investicijskih storitev in poslov, ki jih bo opravljala
podružnica ter poslovni načrt za prva tri leta poslovanja,
8. dovoljenje nadzornega organa matičnega investicijskega podjetja za ustanovitev podružnice oziroma izjavo tega
organa, da dovoljenje po predpisih države tega podjetja ni
potrebno,
9. izjavo investicijskega podjetja tretje države, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje, v slovenskem jeziku ter jo hranila na svojem sedežu
in vodila ločene računovodske izkaze v skladu s tem zakonom
oziroma na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
10. podrobnejši opis sistema jamstva za terjatve vlagateljev, ki se uporablja v državi sedeža matičnega investicijskega
podjetja,
11. drugo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče
ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati investicijske storitve in posle, na katere
se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(3) Agencija lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države zahteva, da matično investicijsko podjetje v Republiki Sloveniji
deponira neki denarni znesek oziroma drugo ustrezno finančno
premoženje oziroma predloži drugo ustrezno zavarovanje kot
jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih v Republiki Sloveniji.
(4) Agencija izda dovoljenje za ustanovitev podružnice
investicijskega podjetja tretje države, če na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga in dokumentacije, priložene zahtevi za
izdajo dovoljenja, presodi, da je podružnica finančno, upravljavsko, organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljena za
poslovanje v skladu s tem zakonom.
(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države, če
je ob upoštevanju predpisov države sedeža matičnega investicijskega podjetja oziroma ob upoštevanju prakse te države
pri uporabi in izvajanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano
izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom.
(6) Investicijsko podjetje tretje države, ki je pridobilo dovoljenje za ustanovitev podružnice, lahko v Republiki Sloveniji
prek podružnice opravlja tiste investicijske storitve in posle, katerih opis je priložilo zahtevi iz drugega odstavka tega člena.
(7) Če namerava investicijsko podjetje tretje države v
Republiki Sloveniji prek podružnice začeti opravljati tudi druge
investicijske storitve in posle, katerih opisa ni priložilo zahtevi
iz drugega odstavka tega člena, mora predhodno pridobiti dodatno dovoljenje agencije za opravljanje teh storitev.
(8) Za dodatno dovoljenje iz sedmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 7. in 11. točka drugega odstavka ter
četrti in peti odstavek tega člena.
184. člen
(uporaba določb)
(1) Za investicijsko podjetje tretje države, ki je v Republiki
Sloveniji ustanovilo podružnico, se uporabljajo drugi odstavek
210. člena in 213. člen ZBan-1 v zvezi s 196. členom tega
zakona.
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(2) Za investicijsko podjetje iz prvega odstavka tega člena
oziroma njegovo podružnico in za poslovodje te podružnice se
uporabljajo:
1. 5., 6., 7., 9., 10., 11. in 15. poglavje tega zakona,
2. določbe drugih zakonov, ki se uporabljajo za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji,
3. v primeru iz tretjega odstavka 185. člena tega zakona:
12. poglavje tega zakona,
4. določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. do 3. točke tega odstavka.
(3) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o upravi borznoposredniške družbe.
(4) Agencija odvzame dovoljenje za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države tudi:
1. če je nadzorni organ sedeža tega podjetja matičnemu
investicijskemu podjetju odvzel dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. če podružnica v primeru iz tretjega odstavka 185. člena
tega zakona ne izpolnjuje obveznosti iz naslova jamstva za
terjatve vlagateljev.
185. člen
(sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri podružnici
investicijskega podjetja tretje države)
(1) Podružnica investicijskega podjetja tretje države je
vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v državi, v
kateri ima sedež njeno matično investicijsko podjetje.
(2) Raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev pri podružnici investicijskega podjetja tretje države ne sme presegati
ravni in obsega, določenega s tem zakonom.
(3) Če sistem jamstva za terjatve vlagateljev v državi, v
kateri ima sedež investicijsko podjetje tretje države, ne obstaja
oziroma je obseg tega jamstva manjši kot v Republiki Sloveniji,
se mora podružnica tega investicijskega podjetja vključiti v
sistem jamstva za terjatve v Republiki Sloveniji. Način in obseg
vključitve podružnice investicijskega podjetja tretje države v
sistem jamstva za terjatve v Republiki Sloveniji določi agencija
z dovoljenjem za ustanovitev podružnice.
4.5 Borzni posredniki
186. člen
(pogoji za opravljanje poslov borznega posrednika)
(1) Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse ali nekatere od naslednjih vrst poslov
borznega posrednika:
1. izvrševanje naročil strank,
2. investicijsko svetovanje in
3. gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.
(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika mora kandidat za borznega posrednika izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja
s finančnimi instrumenti,
2. da je uspešno opravil preizkus strokovnega znanja za
tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve
za izdajo dovoljenja,
3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(3) Agencija za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka
tega člena predpiše program in način opravljanja preizkusa
strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena.
(4) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokovnega
znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena pooblasti gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo borzni
člani.
(5) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika morajo biti določno navedene vrste
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poslov iz prvega odstavka tega člena, na katere se dovoljenje
nanaša.
187. člen
(dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika)
(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega posrednika izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 186. člena tega zakona in če ne
obstajajo okoliščine iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega
posrednika ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 186. člena
tega zakona.
(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika tudi, če iz podatkov, s
katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi storitev in poslov,
ki jih opravlja, ali zaradi ravnanj, ki jih je storil, lahko ogroženo
poslovanje borznoposredniške družbe v skladu s 7. poglavjem
tega zakona.
188. člen
(pravila ravnanja borznih posrednikov)
(1) Borzni posrednik mora pri opravljanju poslov, zajetih v
investicijskih storitvah, ki jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba, ravnati v skladu:
1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
2. z drugimi zakoni, ki urejajo opravljanje investicijskih
storitev in poslov, in
3. s pravili in standardi stroke opravljanja investicijskih
storitev.
(2) Borzni posrednik ne sme priporočati nakupa ali prodaje finančnih instrumentov zgolj zaradi pridobitve provizije.
189. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega
posrednika)
(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov
borznega posrednika:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če borzni posrednik stori prepovedano ravnanje zlorabe trga iz 10. poglavja tega zakona,
3. če huje krši druge obveznosti, določene s predpisi in
pravili iz prvega odstavka 188. člena tega zakona,
4. če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz
3. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona.
(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prvega odstavka tega
člena ima značilnosti hujše kršitve:
1. če borzni posrednik stori kršitev enakih značilnosti že
drugič v petletnem obdobju ali
2. če je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe
ali drugi osebi nastala škoda.
190. člen
(pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika lahko agencija hkrati izreče, da se
odvzem ne bo izvedel, če borzni posrednik v preizkusnem
obdobju, ki ga določi agencija, in ki ne sme biti krajše od šestih
mesecev in ne daljše od dveh let, šteto od dneva izdaje odločbe, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje ali izreči opomin.
(2) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če borzni posrednik v preizkusnem obdobju
stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje
ali izreči opomin.
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191. člen
(opomin)
Agencija izreče borznemu posredniku opomin, če krši
obveznosti, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka
188. člena tega zakona, in ni pogojev za odvzem dovoljenja za
opravljanje poslov borznega posrednika.
5. poglavje:
UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE
S TVEGANJI
192. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Za opredelitev pojmov v zvezi z upravljanjem s tveganji se smiselno uporabljajo 108. do 123. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«.
193. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-1 o upravljanju s tveganji)
(1) Za upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji
se smiselno uporabljajo 124. do 130. in 132. do 202. člen
ZBan-1.
(2) Če mora borznoposredniška družba izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi po tretjem ali četrtem odstavku
tega člena, se smiselno uporablja tudi 131. člen ZBan-1.
(3) Borznoposredniška družba mora izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi, če ima položaj nadrejenega
investicijskega podjetja Republike Slovenije, razen če je hkrati
podrejena banki, ki ima položaj nadrejene banke Republike
Slovenije.
(4) Borznoposredniška družba, ki je podrejena finančnemu holdingu, mora izpolnjevati obveznosti na podlagi konsolidiranega položaja tega finančnega holdinga, če temu finančnemu
holdingu ni podrejena nobena kreditna institucija.
(5) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. namesto pojmov »nadrejena banka« in »EU nadrejena
banka« uporabljata pojma »nadrejeno investicijsko podjetje« in
»EU nadrejeno investicijsko podjetje«,
4. namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem
»investicijska skupina«,
5. namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«,
6. pri smiselni uporabi drugega odstavka 136. člena
ZBan-1 se namesto napotila na 42. člen ZBan-1 uporablja
napotilo na 152. in 153. člen tega zakona.
(6) Ne glede na prvi odstavek 197. člena ZBan-1 in prvi
odstavek 199. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom tega
člena lahko borznoposredniška družba namesto, da bi organizira lastno službo notranjega revidiranja, opravljanje nalog
notranjega revidiranja prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje
za opravljanje teh nalog.
194. člen
(predpisi agencije o upravljanju s tveganji)
Agencija mora v predpisih o upravljanju s tveganji, ki jih
izda na podlagi smiselne uporabe 129. člena ZBan-1, smiselno
upoštevati predpise o upravljanju s tveganji, ki jih na podlagi
129. člena ZBan-1 izda Banka Slovenije, in posebnosti, ki se
nanašajo na borznoposredniške družbe.
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6. poglavje:
POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE
195. člen
(revidiranje letnega poročila borznoposredniške
družbe)
Letno poročilo borznoposredniške družbe mora pregledati
revizor.
196. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-1 o poslovnih knjigah
in letnih poročilih, revidiranju in razkritjih)
(1) Za poslovne knjige in letna poročila, revidiranje in
razkritja borznoposredniške družbe se smiselno uporabljajo
203. člen, 1. do 3. točka prvega odstavka ter drugi do četrti
odstavek 204. člena, 205. člen in 207. do 213. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija« in
3. namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem
»investicijska skupina«.
7. poglavje:
PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU
INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV
7.1 Organizacijske zahteve za opravljanje investicijskih
storitev in poslov
197. člen
(politike in postopki pravilnega poslovanja)
Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne politike in postopke, ki so potrebni za zagotovitev:
1. da borznoposredniška družba posluje v skladu s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in z drugimi
zakoni, ki se uporabljajo za opravljanje investicijskih storitev in
poslov, ter predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov, in
2. da te osebe ravnajo v skladu s predpisi iz 1. točke
tega člena pri opravljanju poslov za borznoposredniško družbo
oziroma njene stranke in v skladu z obveznostmi, določenimi
s predpisi, ki urejajo njihove osebne posle s finančnimi instrumenti:
– poslovodstvo borznoposredniške družbe,
– borzni posredniki in druge osebe, ki na podlagi zaposlitve ali na drugi podlagi opravljajo posle za borznoposredniško
družbo, in
– odvisni borznoposredniški zastopniki borznoposredniške družbe.
198. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za ugotavljanje teh nasprotij interesov,
ki nastanejo pri opravljanju posameznih investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ali kombinacije naslednjih storitev:
1. nasprotij med:
– interesi borznoposredniške družbe, ki vključujejo tudi
razmerja z osebami iz 2. točke 197. člena tega zakona, ali
interesi katere koli osebe, ki je z borznoposredniško družbo
povezana z obvladovanjem, in
– interesi strank borznoposredniške družbe ter
2. nasprotij med interesi strank borznoposredniške
družbe.
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(2) Borznoposredniška družba mora uresničevati učinkovit sistem za preprečevanje in za upravljanje z nasprotji
interesov, ki obsega vse razumne ukrepe, za preprečitev, da bi
nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno
vplivala na uresničitev interesov njenih strank.
(3) Če ukrepi iz drugega odstavka tega člena ne zadoščajo, da bi borznoposredniška družba lahko razumno zaupala v
preprečitev neugodnega vplivanja nasprotja interesov iz prvega
odstavka tega člena na uresničitev interesov posamezne stranke, mora tej stranki, preden začne zanjo opravljati investicijske
oziroma pomožne investicijske storitve, razumljivo in jasno
razkriti splošne značilnosti in vire teh nasprotij interesov.
199. člen
(ukrepi za neprekinjeno poslovanje)
(1) Borznoposredniška družba mora opraviti vse razumne
ukrepe za zagotovitev neprekinjenega in rednega opravljanja
investicijskih storitev in poslov.
(2) Za dosego namena iz prvega odstavka tega člena
mora borznoposredniška družba uporabiti ustrezne sisteme,
vire in postopke, ki so sorazmerni vrsti in obsegu investicijskih
storitev in poslov, ki jih opravlja.
200. člen
(prenos pomembnih poslovnih procesov na drugo osebo)
(1) Če borznoposredniška družba na drugo osebo prenese poslovne procese, ki so nujni za neprekinjeno ter varno
in skrbno opravljanje investicijskih storitev za stranke oziroma
za neprekinjeno in ustrezno opravljanje investicijskih poslov,
mora opraviti vse razumne ukrepe, da se izogne nepotrebnemu
dodatnemu operativnemu tveganju.
(2) Borznoposredniška družba na drugo osebo ne sme
prenesti opravljanja pomembnih poslovnih procesov na način,
ki bi onemogočal ali znatno oteževal kakovostno izvajanje sistema notranjih kontrol ali izvajanje nadzora nad poslovanjem
družbe v skladu s tem zakonom.
201. člen
(sistemi upravljanja glede investicijskih storitev in poslov)
vati:

Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrže-

1. ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje ustrezne
administrativne in računovodske postopke,
2. učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma
ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je
ali bi jim lahko bila izpostavljena pri opravljanju investicijskih
storitev in poslov, in
3. učinkovite ukrepe za nadzor in varovanje informacijskih
sistemov za obdelavo podatkov.
202. člen
(vodenje evidenc in dokumentacije)
(1) Borznoposredniška družba mora voditi in hraniti evidence in dokumentacijo o vseh investicijskih storitvah in poslih,
ki jih je opravila, na način, ki omogoča nadzor nad poslovanjem
v skladu s 197. členom tega zakona ter zlasti nad pravilnim
izpolnjevanjem obveznosti do strank in morebitnih strank.
(2) Borznoposredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in
druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je
mogoče kadar koli preveriti potek posameznega posla, ki ga je
opravila za svoj račun oziroma za račun stranke.
(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco
strank.
(4) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco naročil in poslov s finančnimi instrumenti, v katero vpisuje podatke
za vsako naročilo in za vsak posel nakupa oziroma prodaje
finančnih instrumentov, ki ga je sklenila za račun stranke oziroma za svoj račun.
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(5) Borznoposredniška družba mora vse dokumente o
poslovanju s posamezno stranko hraniti ločeno od dokumentov
o poslovanju z drugimi strankami in od dokumentov o lastnem
poslovanju.
(6) Borznoposredniška družba mora hraniti vse dokumente o posameznem poslu po kronološkem zaporedju za vsak
posel, ki ga je opravila za račun posamezne stranke ali za
svoj račun.
(7) Borznoposredniška družba mora za vsako stranko
ločeno voditi vse dokumente o pogodbah o investicijskih storitvah, ki jih je sklenila z njo, in druge listine, ki določajo njune
medsebojne pravice in obveznosti ter druge pogoje, pod katerimi borznoposredniška družba opravlja storitve za to stranko.
(8) Borznoposredniška družba mora najmanj pet let po
koncu leta, v katerem je bil sklenjen posel, hraniti vso dokumentacijo in podatke o vseh poslih s finančnimi instrumenti, ki
jih je opravila bodisi za svoj račun bodisi za račun strank.
(9) Podatki o poslih, ki jih je opravila za račun strank in ki
jih mora borznoposredniška družba hraniti v skladu s tem členom, morajo vsebovati tudi vse podatke, določene s predpisi, ki
urejajo preprečevanje pranja denarja. Te podatke mora hraniti v
skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje pranja denarja.
203. člen
(skrbno ravnanje s finančnimi instrumenti strank)
(1) Če borznoposredniška družba razpolaga s finančnimi
instrumenti v svojem imenu in za račun strank ali v imenu in za
račun strank, mora ravnati v skladu s pododdelkom 7.2.5 tega
zakona in opraviti druge ustrezne ukrepe:
1. za varovanje premoženjskih pravic imetnika finančnih
instrumentov, ki jih ima za račun svojih strank, zlasti za primer
postopka insolventnosti nad borznoposredniško družbo, in
2. da se prepreči uporaba teh finančnih instrumentov za
lasten račun borznoposredniške družbe ali za račun drugih
strank borznoposredniške družbe, razen z izrecnim soglasjem
stranke.
(2) Soglasje iz 2. točke prvega odstavka tega člena je lahko dano bodisi kot splošno soglasje za posamezno vrsto poslov
uporabe finančnih instrumentov stranke bodisi kot posebno
soglasje za posamezen posel uporabe finančnih instrumentov
stranke.
204. člen
(skrbno ravnanje z denarnim dobroimetjem strank)
Če borznoposredniška družba razpolaga z denarnim dobroimetjem svojih strank, mora ravnati v skladu s pododdelkom
7.2.5 tega zakona in uresničevati druge ustrezne ukrepe:
1. za varovanje pravic strank in
2. da se prepreči uporaba tega denarnega dobroimetja
za lasten račun borznoposredniške družbe ali za račun drugih
strank borznoposredniške družbe.
205. člen
(predpis o organizacijskih zahtevah)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejše organizacijske zahteve za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. v zvezi z upravljanjem z nasprotji interesov:
– podrobnejše postopke za ugotavljanje, preprečevanje,
obvladovanje oziroma razkrivanje nasprotij interesov pri opravljanju posameznih investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ter kombinacij teh storitev,
– podrobnejša merila za opredelitev vrst nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank borznoposredniške družbe.
(2) Agencija mora s predpisom iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev
v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi desetega odstavka 13. člena oziroma tretjega odstavka
18. člena Direktive 2004/39/ES.
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7.2 Pravila varnega in skrbnega poslovanja
pri opravljanju investicijskih storitev za stranke
7.2.1 Uporaba pravil za neprofesionalne
in profesionalne stranke
206. člen
(uporaba oddelka 7.2 in pravil obligacijskega prava)
(1) Za pravno razmerje med borznoposredniško družbo
in njenimi strankami se uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava o mandatni pogodbi, če v tem zakonu ni določeno
drugače.
(2) Določb oddelka 7.2 tega zakona s pogodbo ni mogoče
izključiti oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank
oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu stranke borznoposredniške družbe.
(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja v razmerju
med borznoposredniško družbo in stranko, ki jo borznoposredniška družba v skladu z 207. do 210. členom tega zakona
obravnava kot profesionalno stranko.
(4) Borznoposredniška družba ima za zavarovanje svojih
terjatev do stranke, ki so nastale na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev za stranko, zastavno pravico na vseh finančnih instrumentih in denarnih
zneskih, ki jih je dobila pri opravljanju teh storitev za stranko.
Za zastavno pravico na finančnih instrumentih iz prvega stavka
tega odstavka se domneva obstoj dogovora o izvensodni prodaji po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
207. člen
(osebe, za katere se šteje, da so profesionalne stranke)
(1) Šteje se, da so profesionalne stranke:
1. osebe, ki morajo pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa države članice ali tretje države oziroma
drugače pridobiti pravico delovati na finančnih trgih, in sicer:
– kreditne institucije,
– investicijska podjetja,
– druge nadzorovane finančne družbe,
– zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe,
– kolektivni naložbeni podjemi in družbe za upravljanje
teh podjemov,
– pokojninski skladi in družbe, ki upravljajo te sklade,
– osebe, ki trgujejo z blagom in izvedenimi finančnimi
instrumenti na blago,
– lokalna podjetja v pomenu, opredeljenem v drugem
odstavku 14. člena ZBan-1,
– drugi institucionalni vlagatelji,
2. velika podjetja, ki na ravni podjetja ustrezajo najmanj
dvema od teh meril:
– bilančna
vrednost
njihove
aktive
dosega
20.000.000 eurov,
– njihovi čisti letni prihodki od prodaje dosegajo
40.000.000 eurov,
– vrednost njihovega lastnega kapitala dosega
2.000.000 eurov.
3. Republika Slovenija in druge države ali organi nacio
nalnih ali regionalnih oblasti, osebe javnega prava, ki upravljajo javni dolg, Banka Slovenije in druge centralne banke,
mednarodne in nadnacionalne institucije, kot so Svetovna
banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka,
Evropska investicijska banka in druge podobne mednarodne
organizacije,
4. drugi institucionalni vlagatelji, katerih redna dejavnost
je vlaganje v finančne instrumente, vključno s subjekti, ki se
ukvarjajo s sekuritizacijo premoženja ali drugimi posli financiranja.
(2) Borznoposredniška družba osebo iz prvega odstavka
tega člena obravnava kot profesionalno stranko, razen če ta
zahteva, da jo obravnava kot neprofesionalno stranko.
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(3) Borznoposredniška družba mora, preden začne za
osebo iz prvega odstavka tega člena opravljati investicijske
storitve, to osebo obvestiti:
1. da se po podatkih, s katerimi razpolaga, šteje, da je
profesionalna stranka in da jo bo obravnavala kot tako, če
se borznoposredniška družba in stranka ne bosta dogovorili
drugače,
2. da lahko zahteva, da se obravnava kot neprofesionalna
stranka in da se ustrezno spremenijo pogoji pogodbe o investicijskih storitvah, tako da ji bo zagotovljena višja raven varstva,
ki se uporablja za neprofesionalne stranke.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena zahteva višjo
raven varstva, mora pisna pogodba o storitvah, ki jo borznoposredniška družba sklene z njo, določati:
1. da se oseba obravnava kot neprofesionalna stranka in
2. ali se obravnava iz prejšnje točke uporablja za vse ali
posamezne storitve ali posle oziroma za vse ali posamezne
vrste produktov ali poslov.
(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za osebo, ki jo borznoposredniška družba obravnavana kot
profesionalno stranko na njeno zahtevo v skladu z 208. in
209. členom tega zakona.
208. člen
(pogoji za obravnavo drugih oseb
kot profesionalnih strank)
(1) Obravnavo kot profesionalna stranka lahko zahteva tudi oseba, ki nima položaja osebe iz prvega odstavka
207. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zahteva za
obravnavo kot profesionalna stranka).
(2) Borznoposredniška družba lahko osebo iz prvega odstavka tega člena obravnava kot profesionalno stranko, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem do šestem odstavku tega
člena, in če je zahtevo te osebe obravnavala po postopku,
določenem v 209. členu tega zakona.
(3) Borznoposredniška družba pri obravnavi osebe iz prvega odstavka tega člena kot profesionalne stranke ne sme
domnevati, da ima ta oseba enako znanje in izkušnje kot jih
imajo osebe iz prvega odstavka 207. člena tega zakona.
(4) Zahteva za obravnavo kot profesionalna stranka ima
pravni učinek odpovedi varstvu in drugim pravicam, ki jih borznoposredniška družba zagotavlja neprofesionalnim strankam
na podlagi svojih splošnih pogojev poslovanja v skladu z oddelkom 7.2 tega zakona, samo, če je borznoposredniška družba opravila ustrezno oceno strokovnega znanja in izkušenj
stranke, ki ob upoštevanju značilnosti poslov in storitev, ki jih
namerava stranka naročati pri borznoposredniški družbi, daje
razumno zagotovilo, da je stranka sposobna sama sprejemati
lastne investicijske odločitve in razumeti pomen tveganj, povezanih s temi odločitvami.
(5) Pri oceni po četrtem odstavku tega člena mora borznoposredniška družba presojati strokovno znanje in izkušnje članov organa vodenja stranke in njenih drugih vodilnih delavcev
po merilih, primerljivih s tistimi, ki so podlaga za oceno primernosti članov organa vodenja nadzorovanih finančnih družb. Če
ima stranka položaj mikro ali majhne družbe po ZGD-1, morajo
biti v oceno iz prvega stavka tega odstavka zajete osebe, ki so
pooblaščene za sklepanje poslov v imenu te družbe.
(6) Pri oceni po četrtem odstavku tega člena morata biti
izpolnjena najmanj dva od naslednjih pogojev:
1. stranka je že opravila več poslov znatne vrednosti na
ustreznih trgih, s povprečno pogostnostjo najmanj deset poslov
na trimesečje v zadnjem letu,
2. vrednost portfelja njenih naložb v finančne instrumente,
vključno z denarnimi depoziti, presega 500.000 eurov,
3. stranka najmanj eno leto dela ali je delala v finančnem
sektorju na položaju, ki zahteva poznavanje poslov in storitev,
ki jih namerava stranka naročati pri borznoposredniški družbi.
(7) Za posel znatne vrednosti na ustreznem trgu iz
1. točke šestega odstavka tega člena se šteje posel, ki neza-
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nemarljivo presega običajne vrednosti poslov, ki se sklepajo
na tem trgu.
209. člen
(postopek z zahtevo za obravnavo
kot profesionalna stranka)
(1) Zahteva za obravnavo kot profesionalna stranka ima
pravni učinek odpovedi iz četrtega odstavka 208. člena tega
zakona samo, če so bila spoštovana ta pravila o postopku z
zahtevo:
1. stranka je dala pisno zahtevo, v kateri je izrecno navedla, da želi obravnavo kot profesionalna stranka bodisi na
splošno bodisi glede v zahtevi določene posamezne storitve
oziroma posla ali glede v zahtevi določene vrste storitev oziroma produktov,
2. borznoposredniška družba je stranki dala jasno pisno
opozorilo o varstvu in pravicah iz četrtega odstavka 208. člena
tega zakona ter o pravicah na podlagi jamstva za terjatve vlagateljev, ki jih stranka z obravnavo kot profesionalna stranka
lahko izgubi,
3. stranka mora v posebnem zapisu, ki ni obsežen v pogodbi o storitvah, dati pisno izjavo, da razume posledice izgube
varstva in pravic iz prejšnje točke.
(2) Pred odločitvijo, ali bo borznoposredniška družba
sprejela zahtevo za obravnavo kot profesionalna stranka, mora
opraviti ustrezne postopke, potrebne za preverjanje, ali stranka
izpolnjuje pogoje iz četrtega do šestega odstavka 208. člena
tega zakona.
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(3) Borznoposredniška družba mora strankam oziroma
morebitnim strankam zagotoviti ustrezne in razumljive informacije:
1. o borznoposredniški družbi in njenih storitvah,
2. o finančnih instrumentih in predlaganih naložbenih strategijah, ki vključujejo ustrezne usmeritve in opozorila glede
tveganj, povezanih z naložbami v te finančne instrumente,
oziroma glede tveganj, povezanih s posameznimi naložbenimi
strategijami,
3. o mestu sklepanja poslov s finančnimi instrumenti in
4. o stroških in nadomestilih, povezanih s tem.
(4) Informacije iz tretjega odstavka tega člena morajo povprečno razumnemu človeku omogočati, da spozna in razume
značilnosti in tveganja investicijskih storitev in posameznih vrst
finančnih instrumentov iz 2. točke tretjega odstavka tega člena
in da na tej podlagi sprejme ustrezno naložbeno odločitev.
(5) Informacije iz tretjega odstavka tega člena borznoposredniška družba lahko da v standardizirani obliki.
213. člen
(varovanje interesov strank)
Borznoposredniška družba mora pri opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ravnati vestno, pošteno
in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter v vsem paziti na
interese strank, ki ji morajo biti vodilo pri opravljanju storitev
zanje.
214. člen

210. člen

(pojasnilne obveznosti)

(politike in postopki razvrščanja strank)

(1) Če borznoposredniška družba opravlja storitve investicijskega svetovanja ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti,
mora, da bi lahko stranki oziroma morebitni stranki priporočila,
katere investicijske storitve in finančni instrumenti so primerni
zanjo, od nje pridobiti vse informacije o njenem znanju in izkušnjah, pomembnih za neko vrsto produkta ali storitve, o njenem
finančnem položaju in o njenih naložbenih ciljih.
(2) Če borznoposredniška družba opravlja druge investicijske storitve, razen storitev iz prvega odstavka tega člena,
mora, da bi ocenila, ali je neka vrsta investicijskih storitev ali
produktov primernih za stranko oziroma morebitno stranko,
od nje zahtevati informacije o njenem znanju in izkušnjah,
pomembnih za vrsto investicijskih storitev ali produktov, ki jih
ponuja tej stranki oziroma ki jih namerava ta stranka naročiti.
(3) Če borznoposredniška družba na podlagi informacij,
ki jih prejme po drugem odstavku tega člena, oceni, da investicijska storitev ali produkt ni primeren za stranko oziroma
morebitno stranko, jo mora na to opozoriti.
(4) Če se stranka oziroma morebitna stranka odloči, da
borznoposredniški družbi ne bo dala informacij iz tretjega odstavka tega člena ali da bo dala samo nepopolne informacije
glede svojega znanja in izkušenj, jo mora borznoposredniška
družba opozoriti, da zaradi take odločitve ne more oceniti, ali je
vrsta investicijskih storitev ali produktov, ki jih ponuja tej stranki
oziroma ki jih namerava ta stranka naročiti, primerna zanjo.
(5) Opozorilo iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega
člena je lahko v standardizirani obliki.

(1) Borznoposredniška družba mora v pisni obliki določiti
in uresničevati primerne notranje politike in postopke za razvrščanje strank.
(2) Stranke, ki jih borznoposredniška družba obravnava
kot profesionalne v skladu z 207. do 209. členom tega zakona, morajo borznoposredniško družbo obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njihovo trenutno
razvrstitev.
(3) Če borznoposredniška družba na podlagi obvestila iz
drugega odstavka tega člena ali na podlagi drugih informacij,
s katerimi razpolaga, ugotovi, da stranka ne izpolnjuje več
pogojev, na podlagi katerih jo je borznoposredniška družba
začela obravnavati kot profesionalno stranko, mora opraviti
ustrezne postopke, da se stranka začne obravnavati kot neprofesionalna.
7.2.2 Temeljna načela opravljanja investicijskih storitev
za stranke
211. člen
(profesionalna skrbnost borznoposredniške družbe)
(1) Borznoposredniška družba mora pri opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ravnati v skladu s
predpisi iz 1. točke 197. člena tega zakona in s standardi stroke
opravljanja teh storitev.
(2) Posle v zvezi s storitvami izvrševanja naročil strank,
gospodarjenja s finančnimi instrumenti in investicijskega svetovanja mora za stranke borznoposredniške družbe opravljati
borzni posrednik, ki ima dovoljenje za opravljanje ustrezne
vrste teh poslov.
212. člen
(informacije strankam in tržna sporočila)
(1) Vse informacije, ki jih daje ali objavlja borznoposredniška družba, vključno s tržnimi sporočili, in ki so naslovljene
na njene stranke ali morebitne stranke, morajo biti poštene in
jasne ter ne smejo biti zavajajoče.
(2) Tržna sporočila borznoposredniške družbe morajo biti
jasno in vidno označena kot taka.

215. člen
(izjeme pri pojasnilnih obveznostih)
Drugi do peti odstavek 214. člena tega zakona se ne
uporabljajo za opravljanje investicijskih storitev, ki pomenijo
samo izvrševanje oziroma sprejemanje in posredovanje naročil
strank ter morebitne pomožne storitve, povezane z navedenimi
investicijskimi storitvami, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. te storitve se nanašajo na enega od teh finančnih
instrumentov:
– na delnice, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem
trgu ali na enakovrednem trgu v tretji državi,
– na instrumente denarnega trga,

Uradni list Republike Slovenije
– na obveznice in druge oblike dolžniških finančnih instrumentov, razen tistih, ki imajo značilnost izvedenih finančnih
instrumentov,
– na enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS ali
– na druge nezapletene finančne instrumente,
2. borznoposredniška družba opravlja te storitve na pobudo stranke oziroma morebitne stranke,
3. borznoposredniška družba je stranko oziroma morebitno stranko jasno seznanila, lahko tudi z opozorilom v standardizirani obliki, da pri opravljanju teh storitev ni dolžna presojati
primernosti finančnih instrumentov oziroma storitev, in
4. borznoposredniška družba je ravnala v skladu s
198. členom tega zakona.
216. člen
(pogodba o opravljanju investicijskih storitev)
(1) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora borznoposredniška družba s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst investicijskih ali pomožnih investicijskih
storitev, mora taka pogodba vsebovati določbe o vsebini vseh
medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(2) Pogodba iz prvega odstavka tega člena se lahko glede vsebine pravic in obveznosti pogodbenih strank sklicuje
na splošne pogoje poslovanja borznoposredniške družbe, če
vsebuje izjavo stranke, da so ji bili ti splošni pogoji poslovanja
pred sklenitvijo pogodbe izročeni in da je imela pred sklenitvijo
možnost seznaniti se z njihovo vsebino.
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena, ki ni sklenjena v pisni obliki, je veljavna, za borznoposredniško družbo pa
se šteje, da je s tem, ko pogodbe ni sklenila v pisni obliki, kršila
pravila varnega in skrbnega poslovanja.
217. člen
(obveznost poročanja stranki o opravljenih storitvah)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki predložiti
ustrezna poročila o storitvah, ki jih je opravila zanjo.
(2) Poročila iz prvega odstavka tega člena morajo vsebovati tudi podatke o morebitnih stroških, povezanih s posli
in storitvami, ki jih je borznoposredniška družba opravila za
stranko.
218. člen
(izjeme pri pojasnilni obveznosti
in obveznosti poročanja)
Če so investicijske storitve, ki jih opravlja borznoposredniška družba, del finančnega produkta, v zvezi s katerim so
obveznosti glede ocene tveganja za stranko oziroma glede
informacij, ki jih je treba pridobiti ali predložiti stranki, urejene
z drugimi predpisi, ki urejajo bančne storitve ali potrošniške
kredite, se glede teh investicijskih storitev ne uporabljajo 212.,
214., 215. in 216. člen tega zakona v zvezi z vprašanji, ki so
enakovredno urejena z navedenimi drugimi predpisi.
219. člen
(opravljanje investicijskih storitev po naročilu druge
borznoposredniške družbe)
(1) Če borznoposredniška družba napoti stranko k drugi
borznoposredniški družbi, da za račun stranke opravi investicijske storitve ali pomožne investicijske storitve, se borznoposredniška družba, h kateri je bila stranka napotena, lahko zanese
na informacije, ki ji jih je o stranki predložila borznoposredniška
družba, ki jo je napotila.
(2) Borznoposredniška družba, ki je napotila stranko,
ostane v razmerju do te stranke odgovorna za popolnost in
pravilnost informacij o stranki, ki jih je predložila borznoposredniški družbi, h kateri jo je napotila.
(3) Borznoposredniška družba, h kateri je bila stranka napotena, se lahko tudi zanese, da je borznoposredniška družba,
ki jo je napotila, dala stranki ustrezna priporočila in pojasnila
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v zvezi s storitvami in posli, glede katerih jo je napotila k drugi
borznoposredniški družbi.
(4) Borznoposredniška družba, ki je napotila stranko,
ostane v razmerju do te stranke odgovorna za pravilnost in
ustreznost priporočil in nasvetov iz tretjega odstavka tega člena, ki jih je dala stranki.
(5) Borznoposredniška družba, h kateri je bila stranka
napotena, je odgovorna za pravilno opravo storitve oziroma
posla v skladu z oddelkom 7.2 tega zakona ob upoštevanju
odgovornosti borznoposredniške družbe, ki je stranko napotila,
iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Napotitev stranke po prvem do petem odstavku tega
člena pomeni posredovanje naročila stranke v imenu in za
račun te stranke.
220. člen
(predpisi o opravljanju investicijskih storitev)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc ter hranjenje dokumentacije iz 202. člena tega zakona,
2. v zvezi z izvrševanjem naročil strank za nakup ali prodajo finančnih instrumentov:
– merila za določitev pomena različnih dejavnikov iz
226. člena tega zakona, ki so podlaga za presojo najboljšega
možnega izida za stranko, ob upoštevanju vrednosti in vrste
naročila in profesionalnosti oziroma neprofesionalnosti stranke,
– dejavnike, ki jih lahko upošteva borznoposredniška
družba pri pregledu svojih sistemov za izvrševanje naročil, in
okoliščine, v katerih je treba ustrezno spremeniti te sisteme,
zlasti dejavnike za določanje, katera mesta izvrševanja naročil
strank omogočajo doseganje na dosledni podlagi najugodnejših izidov za stranke,
– značilnosti in obseg informacij, ki jih mora borznoposredniška družba dati strankam v skladu z drugim do četrtim
odstavkom 227. člena in 228. členom tega zakona,
3. v zvezi z izvrševanjem naročil strank:
– podrobnejše pogoje in značilnosti postopkov iz prvega
odstavka 231. člena tega zakona,
– podrobnejša pravila o izvrševanju limitiranih in drugih
naročil strank,
4. v zvezi s posli s primernimi nasprotnimi strankami:
– postopke z zahtevo za obravnavo kot stranko iz tretjega
odstavka 235. člena tega zakona,
– postopke za pridobitev soglasja iz petega odstavka
235. člena tega zakona,
– vnaprej določene sorazmerne zahteve, ki vključujejo količinske pragove, na podlagi katerih se družba lahko obravnava
kot primerna nasprotna stranka po četrtem odstavku 235. člena
tega zakona,
5. podrobnejša pravila o vodenju, pogojih za vpis in javni
dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov,
6. druga podrobnejša pravila o opravljanju investicijskih
storitev za stranke.
(2) Agencija mora s predpisom iz 1., 2. oziroma 4. točke
prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali
ustrezno prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu,
ki ga Komisija izda na podlagi desetega odstavka 19. člena,
šestega odstavka 21. člena oziroma petega odstavka 24. člena
Direktive 2004/39/ES.
7.2.3 Borzno posredovanje
7.2.3.1 Splošne določbe
221. člen
(uporaba pododdelka 7.2.3)
(1) Pododdelek 7.2.3 tega zakona se uporablja za investicijske storitve in posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena
tega zakona.
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(2) Pododdelek 7.2.3 tega zakona se smiselno uporablja
tudi za investicijske storitve in posle iz 3. do 7. točke prvega
odstavka 8. člena tega zakona ter za pomožne investicijske
storitve, če ta zakon za posamezno od teh storitev oziroma
poslov ne določa drugače.
222. člen
(pogodba o borznem posredovanju)
(1) Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se borznoposredniška družba zaveže opravljati nakupe in
prodaje finančnih instrumentov v skladu z naročili in za račun
stranke, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo.
(2) Pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke
za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov mora borznoposredniška družba s to stranko skleniti splošno pogodbo
o borznem posredovanju v pisni obliki.
223. člen
(mesta prejemanja naročil strank)
(1) Borznoposredniška družba prejema naročila strank
za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov na sedežu
družbe oziroma v poslovalnici, ki izvršuje naročila strank.
(2) Borznoposredniška družba lahko prejema pisna naročila strank tudi v lastni poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank,
oziroma v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in za račun
borznoposredniške družbe sprejemajo naročila strank, če se
stranka v tej poslovalnici borznoposredniške družbe oziroma
pravne osebe osebno oglasi.
(3) Če borznoposredniška družba prejema naročila na
način iz drugega odstavka tega člena, morajo splošni pogoji
poslovanja določati rok, v katerem mora naročilo prispeti na
sedež borznoposredniške družbe oziroma poslovalnice borznoposredniške družbe, ki izvršuje naročila strank. Na to določbo
splošnih pogojev poslovanja mora biti stranka ob izročitvi naročila izrecno opozorjena.
(4) Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme borznoposredniška družba na sedežu oziroma v poslovalnici borznoposredniške družbe, ki izvršuje naročila strank.
224. člen
(potrdilo o prejemu naročila stranke)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki poslati potrdilo o prejemu naročila.
(2) Borznoposredniška družba mora stranki poslati potrdilo o prejemu naročila najpozneje naslednji delovni dan po
prejemu naročila.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi ob spremembi oziroma preklicu naročila.
225. člen
(sprejem in odklonitev sprejema naročila)
(1) Če borznoposredniška družba noče sprejeti naročila
stranke, jo mora o tej odklonitvi obvestiti takoj po prejemu
naročila, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega člena določen drugačen rok. V obvestilu mora navesti razlog odklonitve
sprejema naročila.
(2) Če splošni pogoji poslovanja borznoposredniške družbe določajo, da ta ni dolžna sprejeti naročila za prodajo finančnih instrumentov, dokler stranka finančnih instrumentov, ki so
predmet naročila, ne prenese na svoj račun nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali ji kako
drugače omogoči razpolaganje s temi finančnimi instrumenti,
teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena:
1. če so predmet naročila stranke nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralnem registru:
– od takrat, ko borznoposredniška družba lahko ugotovi,
da stranka na svojem računu pri borznoposredniški družbi nima
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vrednostnih papirjev oziroma zadostne količine vrednostnih
papirjev, ki so predmet naročila stranke, oziroma
– če stranka hkrati z naročilom za prodajo borznoposredniški družbi predloži ustrezen nalog za prenos vrednostnih
papirjev med računi istega imetnika, od takrat, ko borznoposredniška družba lahko ugotovi, da tega naloga ni mogoče
izvršiti,
2. če so predmet naročila stranke drugi finančni instrumenti: od takrat, ko borznoposredniška družba lahko ugotovi,
da ji je stranka omogočila razpolaganje s temi finančnimi instrumenti.
(3) Če pri naročilu za nakup borznoposredniška družba
zahteva od stranke, da pred izvršitvijo naročila založi predujem za plačilo cene in stroškov v zvezi z izvršitvijo naročila,
teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat,
ko borznoposredniška družba lahko ugotovi, da predujem v
dogovorjenem roku ni bil založen.
(4) Če borznoposredniška družba ne odkloni izvršitve
naročila, se šteje, da je naročilo sprejela s potekom roka za
obvestilo stranki o odklonitvi sprejema sporočila.
7.2.3.2 Izvrševanje naročil
226. člen
(izvrševanje naročil pod najugodnejšimi
pogoji za stranko)
(1) Borznoposredniška družba mora pri izvrševanju naročil strank opraviti vse razumne ukrepe za izvršitev naročila
stranke pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, ob upoštevanju dejavnikov, ki so pomembni za izvršitev naročila, kot so
cena, stroški, hitrost, verjetnost sklenitve in poravnave posla,
vrednost in značilnosti naročila stranke ter druge okoliščine,
pomembne za izvršitev naročila.
(2) Če naročilo stranke vsebuje določna navodila glede
vseh dejavnikov iz prvega odstavka tega člena, ga mora borznoposredniška družba izvršiti v skladu z navodili stranke in ni
dolžna opraviti ukrepov po prvem odstavku tega člena.
(3) Če naročilo stranke vsebuje določna navodila glede
posameznih dejavnikov iz prvega odstavka tega člena, mora
borznoposredniška družba glede dejavnikov, določenih z navodili stranke, naročilo izvršiti v skladu s temi navodili stranke,
glede drugih dejavnikov pa opraviti ukrepe po prvem odstavku
tega člena.
227. člen
(politika izvrševanja naročil strank)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in izvajati sistem in postopke, ki omogočajo učinkovito izpolnjevanje njenih obveznosti iz 226. člena tega zakona. Zlasti mora
vzpostaviti in uresničevati politiko izvrševanja naročil strank, ki
omogoča izvrševanje naročil strank pod pogoji, ki so za stranke
najugodnejši v skladu z 226. členom tega zakona.
(2) Politika izvrševanja naročil mora za vsako vrsto finančnih instrumentov, v zvezi s katerimi borznoposredniška družba
sprejema naročila strank, vsebovati informacije o mestih, na
katerih borznoposredniška družba izvršuje naročila strank, in
dejavnikih, ki vplivajo na izbiro mesta za izvršitev naročila
stranke. Obsegati mora najmanj tista mesta za izvrševanje naročil strank, na katerih borznoposredniška družba na dosledni
podlagi dosega pogoje za izvršitev naročil, ki so za stranke
najugodnejši.
(3) Borznoposredniška družba mora stranko primerno seznaniti s svojo politiko izvrševanja naročil strank.
(4) Pred začetkom opravljanja investicijskih storitev za
stranko mora borznoposredniška družba od nje pridobiti izrecno soglasje k politiki izvrševanja naročil stranke.
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228. člen
(mesto izvrševanja naročil strank)
(1) Če je v politiki izvrševanja naročil strank določena
možnost izvršitve teh naročil zunaj organiziranega trga ali MTF,
mora borznoposredniška družba stranko opozoriti zlasti na to
možnost.
(2) Pred izvršitvijo naročila stranke zunaj organiziranega
trga oziroma MTF mora borznoposredniška družba za izvršitev
naročila na tak način pridobiti izrecno soglasje stranke.
(3) Soglasje iz drugega odstavka tega člena lahko stranka
da bodisi kot splošno soglasje glede vseh naročil bodisi kot
posebno soglasje v zvezi z izvršitvijo posameznega naročila.
229. člen
(spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti politike
izvrševanja naročil)
(1) Borznoposredniška družba mora spremljati učinkovitost sistema in postopkov ter politike izvrševanja naročil, zato
da se ugotovijo in odpravijo pomanjkljivosti teh ukrepov oziroma politik. Zlasti mora redno presojati, ali mesta izvrševanja
naročil, ki so zajeta v politiki izvrševanja naročil, omogočajo
izvršitev naročil pod pogoji, ki so najugodnejši za stranke, in
ali je treba ustrezno spremeniti ukrepe za izvrševanje naročil
strank.
(2) Borznoposredniška družba mora stranke obvestiti o
vsaki pomembni spremembi sistema in postopkov ter politike
izvrševanja njihovih naročil.
(3) Borznoposredniška družba mora:
1. stranki na njeno zahtevo izkazati, da je njeno naročilo
izvršila v skladu s svojo politiko izvrševanja naročil, in
2. vzpostaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za spremljanje izvrševanja naročil, ki omogočajo izkazovanje okoliščin iz
prejšnje točke.
230. člen
(veljavnost naročila)
(1) Naročilo stranke preneha veljati:
1. ko ga stranka prekliče ali
2. ko poteče rok veljavnosti, določen v naročilu.
(2) Preklic naročila ima pravni učinek, če ga borznoposredniška družba prejme, ko je še mogoče preklicati ponudbo
za sklenitev pravnega posla, ki jo je borznoposredniška družba
dala za izvršitev tega naročila.
(3) Naročilo s preudarkom preneha veljati tudi:
1. če ga je borznoposredniška družba sprejela pred koncem trgovanja na trgu, na katerem naj se naročilo izvrši: s
potekom dne, ko je to naročilo sprejela,
2. če ga je borznoposredniška družba sprejela po koncu
trgovanja na trgu, na katerem naj se naročilo izvrši: s potekom naslednjega trgovalnega dne po dnevu, ko je to naročilo
sprejela.
231. člen
(postopki in ukrepi za izvrševanje naročil strank)
(1) Borznoposredniška družba, ki izvršuje naročila za račun strank, mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne postopke
in ukrepe, ki zagotavljajo sprotno, pošteno in hitro izvrševanje
naročil posamezne stranke, v razmerju do izvrševanja naročil
drugih strank in sklepanja poslov za svoj račun.
(2) Postopki in ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo omogočati izvršitev naročil strank enake vrste po vrstnem
redu njihovega sprejema.
232. člen
(izvrševanje limitiranih naročil)
(1) Če borznoposredniška družba limitiranega naročila,
katerega predmet so delnice, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, glede na prevladujoče razmere na trgu ne more
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izvršiti takoj, mora, če ni stranka v naročilu izrecno določila
drugače, opraviti vse ukrepe, ki zagotavljajo najhitrejšo možno
izvršitev naročila z njegovo objavo na način, ki je enostavno
dostopen drugim udeležencem trga.
(2) Šteje se, da je borznoposredniška družba izpolnila
obveznost iz prvega odstavka tega člena, če je ponudbo za
sklenitev posla z vsebino naročila objavila v trgovalnem sistemu organiziranega trga oziroma MTF.
(3) Agencija borznoposredniško družbo na njeno zahtevo
oprosti obveznosti iz prvega odstavka tega člena za naročila
velike vrednosti v primerjavi z običajno tržno vrednostjo, določeno v predpisu iz 6. točke prvega odstavka 313. člena tega
zakona.
233. člen
(izvrševanje naročil s preudarkom)
(1) Borznoposredniška družba mora izvršiti naročilo s preudarkom takrat, ko z ustrezno profesionalno skrbnostjo presodi,
da je glede na stanje na trgu izvršitev naročila najugodnejša
za stranko.
(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom borznoposredniška družba ne sme vnesti nasprotne ponudbe za nakup ali
prodajo finančnih instrumentov za račun druge stranke, ki je
dala naročilo s preudarkom, za svoj račun ali za račun oseb iz
2. točke 197. člena tega zakona, razen če to dovoljujejo pravila
trgovanja na organiziranem trgu oziroma MTF, na katerem se
tako naročilo izvrši.
234. člen
(trgovanje za skupni račun)
(1) Če borznoposredniška družba sprejme več naročil s
preudarkom oziroma če hkrati prejme več naročil za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov pod enakimi pogoji, lahko
taka naročila izvrši hkrati (v nadaljnjem besedilu: trgovanje za
skupni račun).
(2) Borznoposredniška družba mora v politiki izvrševanja
naročil strank določiti podrobnejša pravila o trgovanju za skupni
račun.
235. člen
(izvrševanje naročil za primerne nasprotne stranke)
(1) Za izvršitev naročila za primerno nasprotno stranko
se ne uporabljajo sedmi odstavek 202. člena, 212. člen, 214.
do 218. člen, 226. do 229. člen in 231. člen tega zakona. Če
borznoposredniška družba primerno nasprotno stranko hkrati
v skladu z 207. do 210. členom tega zakona obravnava tudi
kot profesionalno stranko, je s pogodbo dovoljeno izključiti ali
omejiti tudi uporabo drugih določb oddelka 7.2.
(2) Primerne nasprotne stranke po prvem odstavku tega
člena so te osebe držav članic:
1. investicijsko podjetje,
2. kreditna institucija,
3. zavarovalnica oziroma pozavarovalnica,
4. kolektivni naložbeni podjemi UCITS in družbe, ki upravljajo te podjeme,
5. pokojninski skladi in družbe, ki upravljajo te sklade,
6. druge nadzorovane finančne družbe,
7. osebe iz 11. in 12. točke prvega odstavka in iz drugega
odstavka 34. člena tega zakona.
(3) Uvrstitev med primerne nasprotne stranke po drugem
odstavku tega člena ne izključuje pravice navedenih oseb, da
zahtevajo bodisi na splošno bodisi v zvezi s posameznim poslom, da jih borznoposredniška družba obravnava kot stranke,
za katere se uporabljajo določbe tega zakona, navedene v
prvem odstavku tega člena. Če navedena oseba uresniči to
pravico in če to osebo borznoposredniška družba v skladu z
207. do 210. členom tega zakona obravnava kot profesionalno
stranko, je s pogodbo dovoljeno izključiti ali omejiti tudi uporabo določb oddelka 7.2, razen določb iz prvega stavka prvega
odstavka tega člena.
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(4) Borznoposredniška družba lahko kot primerno nasprotno stranko obravnava tudi drugo družbo države članice, ki
izpolnjuje vnaprej določene sorazmerne zahteve, ki vključujejo
količinske pragove. Če namerava borznoposredniška družba
skleniti posel z nasprotno stranko, za katero se uporablja pravo
druge države članice, se za presojo in njeno obravnavo kot
primerno nasprotno stranko uporablja pravo države članice, v
kateri ima ta družba svoj sedež.
(5) Borznoposredniška družba mora pred izvršitvijo naročila za družbo iz četrtega odstavka tega člena od te družbe
pridobiti izrecno soglasje, da jo borznoposredniška družba
obravnava kot primerno nasprotno stranko. To soglasje je lahko dano bodisi kot splošno soglasje za vse posle bodisi za
posamezen posel.
(6) Borznoposredniška družba lahko kot primerno nasprotno stranko obravnava tudi:
1. osebe tretje države, ki so enakovredne osebam iz drugega odstavka tega člena, in
2. družbe tretje države, ki izpolnjujejo zahteve iz četrtega
odstavka tega člena.
236. člen
(obračun o opravljenem poslu)
(1) Borznoposredniška družba mora najpozneje naslednji
delovni dan po izpolnitvi obveznosti iz posla, ki ga je sklenila za
račun stranke, tej poslati obračun opravljenega posla, če ni v
drugem in tretjem odstavku tega člena določeno drugače.
(2) Borznoposredniška družba, ki je posredovala pri sklenitvi posla v drugi državi članici, mora obračun opravljenega posla poslati stranki najpozneje naslednji delovni dan po dnevu,
ko od investicijskega podjetja države članice, prek katerega je
zagotovila izvršitev naročila stranke, prejeme ustrezen obračun
tega posla.
(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za sklenitev posla v tretji državi.
7.2.3.3 Posebna pravila za poslovanje prek odvisnih
borznoposredniških zastopnikov
237. člen
(register odvisnih borznoposredniških zastopnikov)
(1) Agencija vodi register odvisnih borznoposredniških
zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov).
(2) V register zastopnikov se vpisujejo:
1. odvisni borznoposredniški zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji in
2. odvisni borznoposredniški zastopnik s sedežem v drugi
državi članici, katere predpisi njenim investicijskih podjetjem ne
dovoljujejo pooblastitve odvisnih borznoposredniških zastopnikov, in ki ga je pooblastila borznoposredniška družba.
(3) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če ima dobro ime ter ustrezno splošno,
poslovno in profesionalno znanje, potrebno za jasno posredovanje vseh informacij glede storitev ki jih ponuja strankam
oziroma morebitnim strankam.
(4) O zahtevi za vpis v register zastopnikov odloči agencija z odločbo.
(5) Register zastopnikov mora vsebovati najmanj te podatke o osebah iz drugega odstavka tega člena:
1. enolično identifikacijo,
2. ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe.
(6) Agencija mora borznoposredniški družbi zagotoviti vse
informacije, s katerimi razpolaga in ki jih borznoposredniška
družba potrebuje za preveritev ustreznih lastnosti odvisnega
borznoposredniškega zastopnika iz drugega odstavka tega
člena, ki ga namerava pooblastiti.
(7) Agencija mora redno vzdrževati register zastopnikov in
omogočiti javno dostopnost podatkov, ki se vpisujejo vanj.
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(8) Za vpis in izbris odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz registra zastopnikov se smiselno uporabljajo 187. člen
ter 189. do 191. člen tega zakona.
238. člen
(odgovornost borznoposredniške družbe za ravnanje
odvisnega borznoposredniškega zastopnika)
(1) Borznoposredniška družba lahko v skladu z
239. členom tega zakona odvisnega borznoposredniškega
zastopnika pooblasti, da v njenem imenu opravlja naslednja
dejanja:
1. predstavlja njene storitve,
2. pridobiva posle,
3. sprejema in posreduje naročila strank oziroma morebitnih strank,
4. prodaja finančne instrumente in
5. svetuje strankam ali morebitnim strankam v zvezi s
finančnimi instrumenti oziroma storitvami, ki jih ponuja borznoposredniška družba.
(2) Borznoposredniška družba, ki pooblasti odvisnega
borznoposredniškega zastopnika, ostane neomejeno in nepogojno odgovorna za vsa dejanja in opustitve tega zastopnika
pri opravljanju dejanj v njenem imenu.
(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da odvisni
borznoposredniški zastopnik takoj, ko vzpostavi stik, oziroma
pred začetkom poslovanja s stranko oziroma morebitno stranko
tej razkrije, da nastopa kot odvisni borznoposredniški zastopnik, in pa borznoposredniško družbo, ki jo zastopa.
(4) Borznoposredniška družba odvisnega borznoposredniškega zastopnika ne sme pooblastiti, da v njenem imenu
razpolaga s finančnimi instrumenti oziroma denarnim dobroimetjem strank.
239. člen
(obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi
z odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki)
(1) Borznoposredniška družba lahko pooblasti samo odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki je vpisan v register
zastopnikov iz 237. člena ali v javni register odvisnih borznoposredniških zastopnikov druge države članice.
(2) Borznoposredniška družba mora nadzorovati dejanja
iz prvega odstavka 238. člena tega zakona, ki jih v njenem imenu opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik, in opraviti vse
ukrepe, potrebne za zagotovitev, da ta zastopnik pri opravljanju
teh dejanj ravna v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena tega
zakona.
(3) Borznoposredniška družba mora opraviti vse ukrepe,
potrebne za zagotovitev, da drugi posli, ki jih opravlja odvisni
borznoposredniški zastopnik in za katere se ne uporabljajo
določbe tega zakona o investicijskih oziroma pomožnih investicijskih storitvah in poslih, nimajo negativnega vpliva na
opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik opravlja za borznoposredniško družbo.
7.2.4 Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank
240. člen
(pogodba o gospodarjenju s finančnimi instrumenti)
(1) Pogodba o gospodarjenju s finančnimi instrumenti je
pogodba, s katero se borznoposredniška družba zaveže, da
bo v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi, za račun
stranke nalagala njeno denarno dobroimetje v finančne instrumente in upravljala portfelj teh naložb, stranka pa se zaveže
plačati provizijo.
(2) Pogodba o gospodarjenju s finančnimi instrumenti
mora biti sklenjena v pisni obliki.
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora določati:
1. znesek denarnih sredstev, ki ga stranka izroča v gospodarjenje na podlagi pogodbe,
2. naložbeno politiko,
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3. višino provizije in način izračuna osnove oziroma osnov
za provizijo.
(4) Kadar stranka ob sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka
tega člena borznoposredniški družbi izroči v gospodarjenje finančne instrumente, mora pogodba v posebni prilogi vsebovati
tudi njihov seznam z navedbo oznake in količine.
(5) Pogodbeni stranki opredelita naložbeno politiko tako,
da določita:
1. vrste finančnih instrumentov,
2. lastnosti izdajateljev finančnih instrumentov,
3. največji dopustni delež naložb v finančne instrumente
posamezne vrste,
4. druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje
tveganosti naložb.
241. člen
(vrste naložb)
(1) Borznoposredniška družba mora s finančnimi instrumenti stranke gospodariti v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi, in tako, da dosega za stranko najugodnejše
pogoje glede vrednosti njenega portfelja finančnih instrumentov
in najprimernejše pogoje glede tveganja naložb, povezanih s
tem njenim portfeljem.
(2) Borznoposredniška družba sme za račun stranke
pridobiti te finančne instrumente samo na podlagi izrecnega
pisnega soglasja stranke:
1. finančne instrumente razen instrumentov denarnega
trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu,
2. izvedene finančne instrumente.
(3) Soglasje iz drugega odstavka tega člena je lahko
dano bodisi kot splošno soglasje v pogodbi o gospodarjenju
s finančnimi instrumenti bodisi kot posebno soglasje za posamezno naložbo.
(4) Soglasje iz drugega odstavka tega člena stranke, ki jo
mora borznoposredniška družba obravnavati kot neprofesionalno stranko, ima pravni učinek samo, če je borznoposredniška
družba preden je stranka dala to soglasje:
1. stranki dala informacije v skladu s tretjim odstavkom
212. člena tega zakona,
2. stranki v skladu s prvim odstavkom 214. člena tega zakona priporočila, kateri finančni instrumenti so primerni zanjo in
3. stranko v zvezi s finančnimi instrumenti iz drugega
odstavka tega člena, ki po skrbni presoji borznoposredniške
družbe niso primerni za stranko, opozorila na to.
242. člen
(poročilo o stanju naložb z obračunom poslov)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki, za katero
opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, najmanj enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan trimesečja
poslati poročilo o stanju njenih naložb z obračunom poslov,
ki jih je opravila pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti te
stranke.
(2) Borznoposredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja.
7.2.5 Pravila skrbnega ravnanja s finančnimi instrumenti
in denarnim dobroimetjem strank
7.2.5.1 Skupne določbe
243. člen
(uporaba pododdelka 7.2.5. in odsekov)
(1) Vsi odseki znotraj pododdelka 7.2.5 tega zakona se
uporabljajo za finančne instrumente in denarno dobroimetje
strank, s katerim borznoposredniška družba razpolaga bodisi
v svojem imenu in za račun strank bodisi v imenu in za račun
strank in ki ga je pridobila pri opravljanju investicijskih oziroma
pomožnih investicijskih storitev za stranke.
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(2) Odsek 7.2.5.2 tega zakona se uporablja za finančne
instrumente stranke, vpisane v centralnem depoju, razen za
nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralnem
registru.
(3) Odsek 7.2.5.3 tega zakona se uporablja za nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralnem registru.
(4) Odsek 7.2.5.4 tega zakona se uporablja za finančne
instrumente strank, izdane kot pisne listine, ki niso v zbirni
hrambi v centralnem depoju.
244. člen
(izročitev finančnih instrumentov stranki)
(1) Če borznoposredniška družba na organiziranem trgu
za račun stranke kupi nematerializirane vrednostne papirje,
ki so vpisani v centralnem registru, mora v skladu s pravili, ki
urejajo izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih na tem trgu,
zagotoviti, da se na dan izpolnitve posla ti vrednostni papirji
prenesejo na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev te
stranke.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi v
zvezi z nakupi teh finančnih instrumentov za račun stranke:
1. nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, ki jih borznoposredniška družba kupi za račun
stranke zunaj organiziranega trga,
2. nematerializiranih vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, vpisanih v drug centralni depo, če po
pogodbi s stranko v tem centralnem depoju borznoposredniška
družba ali drugo investicijsko podjetje vodi račun te stranke.
(3) Če borznoposredniška družba za račun stranke kupi
finančne instrumente, razen finančnih instrumentov iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena, mora zagotoviti, da
lahko stranka razpolaga s temi finančnimi instrumenti naslednji
delovni dan po dnevu, ko jih prejme borznoposredniška družba
na podlagi navedenega posla, v skladu s 247. do 252. členom
tega zakona.
245. člen
(izročitev denarnih zneskov stranki)
(1) Borznoposredniška družba mora znesek kupnine oziroma neizkoriščenega predujma nakazati stranki v dobro njenega denarnega računa naslednji delovni dan po dnevu:
1. ko prejme kupnino iz prodajnega posla, ki ga je sklenila
za račun stranke, oziroma
2. ko v skladu s tem zakonom opravi obračun nakupnega
posla oziroma prejme preklic nakupnega naročila stranke, v
zvezi s katerim je stranka plačala predujem.
(2) Borznoposredniška družba mora denarni znesek, ki
ga je prejela na podlagi uresničitve pravic iz finančnih instrumentov stranke, nakazati stranki v dobro njenega denarnega
računa naslednji delovni dan po prejemu tega zneska, razen
če je po pogodbi o gospodarjenju s temi finančnimi instrumenti
upravičena nalagati te denarne zneske v druge finančne instrumente.
(3) Borznoposredniška družba ne sme uporabljati denarnega dobroimetja strank niti za svoj račun niti za račun drugih
strank.
7.2.5.2 Skrbniške storitve v zvezi s finančnimi
instrumenti strank
246. člen
(vodenje finančnih instrumentov v centralnem depoju)
(1) Če so finančni instrumenti stranke vpisani v centralnem depoju, jih mora borznoposredniška družba voditi v skladu
s pravili, ki se uporabljajo za ta depo.
(2) Če pravila centralnega depoja omogočajo vodenje računov strank v njem, mora borznoposredniška družba stranko
na to možnost izrecno opozoriti in ji v skladu z 212. členom tega
zakona dati informacije o:
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1. manjšem tveganju in morebitnih višjih stroških, če se
finančni instrumenti v tem centralnem depoju vodijo v imenu
stranke prek računa stranke v tem depoju, in
2. večjem tveganju in morebitnih nižjih stroških, če se
finančni instrumenti v tem centralnem depoju vodijo v imenu
borznoposredniške družbe in za račun stranke prek računa
borznoposredniške družbe v tem depoju ali prek računa poddepozitarja.
(3) Če stranka v primeru iz drugega odstavka tega člena
zahteva, da se njeni finančni instrumenti vodijo prek njenega
računa v centralnem depoju, mora borznoposredniška družba:
1. če je sama član tega centralnega depoja: odpreti in
voditi račun stranke, pri katerem so vpisani ti finančni instrumenti,
2. če sama ni član tega centralnega depoja: v imenu
in za račun stranke zagotoviti, da član centralnega depoja
odpre in vodi račun stranke, pri katerem so vpisani ti finančni
instrumenti.
247. člen
(poddepo finančnih instrumentov)
(1) Če borznoposredniška družba vodi finančne instrumente strank v centralnem depoju za račun strank prek svojega računa v centralnem depoju ali prek drugega vmesnega
poddepozitarja, mora vzpostaviti in voditi poddepo teh finančnih
instrumentov (v nadaljnjem besedilu: poddepo).
(2) V poddepoju mora borznoposredniška družba za
vsako vrsto finančnih instrumentov stranke voditi naslednje
podatke:
1. skupno stanje posamezne vrste finančnih instrumentov,
ki jih vodi v poddepoju,
2. osebne podatke o stranki, za račun katere vodi te
finančne instrumente,
3. stanja in vse spremembe stanj finančnih instrumentov
posamezne stranke,
4. stanja in vse spremembe stanj pravic tretjih na finančnih instrumentih posamezne stranke,
5. zneske izplačil, ki jih je opravila stranki na podlagi uresničitve pravic iz finančnih instrumentov posamezne stranke,
in pravni temelj teh izplačil.
(3) Poddepo mora borznoposredniška družba voditi tako,
da je kadar koli mogoče preveriti:
1. vsako spremembo stanja finančnih instrumentov posamezne stranke glede količine in pravnega temelja te spremembe,
2. vsako spremembo stanja pravic tretjih na finančnih
instrumentih posamezne stranke glede količine in pravnega
temelja te spremembe,
3. vsako izplačilo posamezni stranki na podlagi uresničitve pravic iz finančnih instrumentov te stranke glede zneska in
pravnega temelja izplačila,
4. skupno stanje finančnih instrumentov posamezne vrste, ki jih vodi v poddepoju, in primerjavo tega stanja s stanjem
finančnih instrumentov borznoposredniške družbe v centralnem
depoju ali vmesnem depoju drugega poddepozitarja.
(4) Borznoposredniška družba mora omogočiti vpis in vodenje teh pravic tretjih v poddepoju:
1. zastavne pravice, vključno z
– maksimalno zastavno pravico in
– zastavno pravico, ustanovljeno tako, da se nanaša na
vsakokratno stanje vseh finančnih instrumentov, vpisanih v
dobro posameznega imetnika v poddepoju,
2. užitka,
3. odkupne pravice,
4. predkupne pravice in
5. pravice do prepovedi razpolaganja.
(5) Finančne instrumente, vpisane v poddepo, sme stranka tudi fiduciarno prenesti na borznoposredniško družbo ali
katerega koli drugega upnika za zavarovanje obstoječih ali
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bodočih obveznosti stranke ali tretje osebe. Za razmerje na
podlagi fiduciarnega prenosa iz prvega stavka tega odstavka
se smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna
razmerja, o prenosu lastninske pravice v zavarovanje, razen
zahteve za sklenitev sporazuma v obliki notarskega zapisa.
(6) Borznoposredniška družba ne sme uporabljati finančnih instrumentov posamezne stranke niti za lasten račun niti
za račun druge stranke, razen v primeru iz 2. točke prvega
odstavka 203. člena tega zakona.
(7) Za vodenje poddepoja se smiselno uporabljajo določbe odseka 7.2.5.3, razen tretjega odstavka 253. člena, prvega
odstavka 257. člena in 260. člena tega zakona. Pri smiselni
uporabi določb iz prvega stavka tega odstavka se:
1. namesto pojma »nematerializirani vrednostni papirji«
uporablja pojem »finančni instrumenti«,
2. namesto pojma »račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev« uporablja pojem »račun finančnih instrumentov v
poddepoju«,
3. namesto pojma »centralni register« uporablja pojem
»poddepo«.
248. člen
(pravila poddepoja)
(1) Borznoposredniška družba mora sprejeti in objaviti
pravila poddepoja.
(2) Pravila poddepoja morajo določati:
1. način vodenja poddepoja in način opravljanja vpisov
v poddepoju,
2. način, na katerega borznoposredniška družba uresničuje pravice iz finančnih instrumentov strank,
3. vsebino in način izdaje nalogov stranke oziroma imetnika pravice tretjega za razpolaganje s finančnimi instrumenti
stranke,
4. pogostnost in način izdaje poročil o stanju finančnih
instrumentov stranke in pravic tretjih na teh finančnih instrumentih,
5. vsebino in način predložitve zahteve za izpisek iz poddepoja.
(3) Borznoposredniška družba mora pravila poddepoja
objaviti na svojih javnih spletnih straneh.
(4) Borznoposredniška družba mora pravila poddepoja tri
delovne dni pred njihovo objavo po tretjem odstavku tega člena
predložiti agenciji.
249. člen
(splošni učinki vpisov v poddepo)
(1) Z vpisom finančnih instrumentov v poddepo v dobro
posamezne stranke nastanejo naslednje obveznosti borznoposredniške družbe v razmerju do stranke:
1. obveznost uresničevati pravice iz teh finančnih instrumentov za račun stranke,
2. obveznost da po nalogu stranke in za njen račun razpolaga s temi finančnimi instrumenti bodisi tako, da jih prenese
v dobro druge osebe bodisi tako, da pri njih vpiše pravico
tretjega.
(2) Vpis pravice tretjega na finančnem instrumentu stranke v poddepo, ki je bil opravljen po nalogu te stranke, učinkuje
v razmerju do te stranke in njenih upnikov.
(3) Z vpisom pravice tretjega na finančnem instrumentu
stranke v poddepo, ki je bil opravljen po nalogu te stranke,
nastanejo naslednje obveznosti borznoposredniške družbe do
imetnika te pravice tretjega glede na vsebino te pravice:
1. če je imetnik pravice tretjega upravičen do donosov
iz finančnega instrumenta: obveznost uresničevati te pravice iz teh finančnih instrumentov za račun imetnika pravice
tretjega,
2. če je imetnik pravice tretjega upravičen prodati finančne instrumente zaradi poplačila svoje terjatve: obveznost po
nalogu in za račun imetnika pravice tretjega opraviti ustrezen
prenos teh finančnih instrumentov v dobro druge osebe.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Učinki vpisa iz prvega do tretjega odstavka tega člena,
ki je bil opravljen v dobro dobroverne osebe, nastanejo tudi,
če je bil opravljen brez pravilnega naloga prejšnjega imetnika finančnih instrumentov oziroma imetnika pravice tretjega
na finančnih instrumentih ali drugega veljavnega pravnega
temelja.
(5) Borznoposredniška družba lahko brez posebnega
naloga imetnika finančnih instrumentov ali pravice tretjega na
finančnih instrumentih odpravi pomotni vpis, opravljen v dobro
te osebe, če s tem niso kršene pravice dobroverne tretje osebe
in če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. vpis je bil opravljen zaradi pomote ali operativne napake in ne da bi za ta vpis obstajal pravilen nalog imetnika
finančnih instrumentov oziroma imetnika pravice tretjega ali
drug veljaven pravni temelj, ali
2. vpis je bil opravljen kot pogojni vpis, pod pogojem, da
bo opravljen ustrezen vpis pri vmesnem poddepozitarju ali
centralnem depoju, in tak ustrezni vpis ni bil opravljen ali je bil
pozneje razveljavljen.
(6) Drugi do peti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vpis pravic tretjih in drugih pravnih dejstev na
podlagi odločb pristojnih državnih organov.
250. člen
(izročitev finančnih instrumentov,
vpisanih v poddepo, stranki)
(1) Stranka, v dobro katere so v poddepoju vpisani finančni instrumenti določene vrste, lahko od borznoposredniške
družbe kadar koli zahteva, da ji izroči naslednjo količino teh
finančnih instrumentov:
1. pri primanjkljajih v poddepoju: količino, ki ustreza deležu te stranke pri tej vrsti finančnih instrumentov iz drugega
odstavka 252. člena tega zakona,
2. če primanjkljajev v poddepoju ni: količino, ki ustreza
stanju te vrste finančnih instrumentov, vpisanih v njeno dobro
v poddepoju.
(2) Borznoposredniška družba mora stranki izročiti finančne instrumente iz prvega odstavka tega člena na stroške stranke in na naslednji način:
1. če so v centralnem depoju teh finančnih instrumentov ti
finančni instrumenti vpisani v dobro računa borznoposredniške
družbe: tako, da v skladu z zahtevo stranke zagotovi odprtje
računa stranke in prenos finančnih instrumentov stranke v
dobro tega računa stranke, če je taka izročitev po pravu, ki se
uporablja za ta centralni depo, dovoljena in mogoča,
2. če so v centralnem depoju teh finančnih instrumentov
ti finančni instrumenti vpisani v dobro računa vmesnega poddepozitarja, ki ga v imenu borznoposredniške družbe vodi ta
vmesni poddepozitar: tako, da v skladu z zahtevo stranke zagotovi, da ta poddepozitar prenese finančne instrumente stranke
v dobro računa stranke pri tem ali drugem poddepozitarju, če je
prenos, kakršnega zahteva stranka, dovoljen in mogoč.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta uporabe posebnih pravil o razpolaganju s finančnimi instrumenti
investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in kritnih
skladov zavarovalnic.
251. člen
(učinki vpisov v poddepo glede na upnike)
(1) Vpis finančnih instrumentov v poddepo v dobro posamezne stranke učinkuje v razmerju do njenih upnikov in
do upnikov borznoposredniške družbe tako, da se ti finančni
instrumenti štejejo za premoženje stranke.
(2) Upniki borznoposredniške družbe za izterjavo svojih
terjatev do borznoposredniške družbe niti v njenem stečaju ne
morejo s prisilnimi ukrepi segati na finančne instrumente, vpisane v dobro strank v poddepoju finančnih instrumentov strank.
(3) V primeru stečaja borznoposredniške družbe finančni
instrumenti, vpisani v dobro strank v poddepoju, ne spadajo v
stečajno maso borznoposredniške družbe in vsaka stranka lah-
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ko zahteva, da se iz stečajne mase borznoposredniške družbe
izloči in se ji na način iz drugega odstavka 250. člena tega
zakona izroči količina posameznih vrst finančnih instrumentov
iz prvega odstavka 250. člena tega zakona.
252. člen
(primanjkljaji v poddepoju)
(1) Če je stanje finančnih instrumentov na računu borznoposredniške družbe v centralnem depoju ali drugem vmesnem poddepoju, prek katerega borznoposredniška družba
vodi finančne instrumente strank, manjše od skupnega stanja
teh finančnih instrumentov, vpisanih v poddepoju, ki ga vodi
borznoposredniška družba, borznoposredniška družba odgovarja v razmerju do svojih strank odgovarja za ta primanjkljaj,
ne glede na to, ali v razmerju med borznoposredniško družbo in
katerim koli vmesnim poddepozitarjem ali centralnim depozitarjem za ta primanjkljaj odgovarja borznoposredniška družba ali
drug vmesni poddepozitar oziroma centralni depozitar.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko posamezna stranka od borznoposredniške družbe zahteva samo
izročitev količine finančnih instrumentov, ki ustreza deležu razmerja med:
1. stanjem finančnih instrumentov, vpisanih v poddepoju
finančnih instrumentov v dobro te stranke, in
2. skupnim stanjem finančnih instrumentov, vpisanih v
poddepoju v dobro vseh strank.
(3) Poleg izročitve količine finančnih instrumentov iz drugega odstavka tega člena ima stranka od borznoposredniške
družbe tudi pravico zahtevati povrnitev škode, ki ji je nastala
zaradi primanjkljaja finančnih instrumentov.
(4) Borznoposredniška družba lahko s pogodbo svojo odgovornost za primanjkljaj v poddepoju, za katerega odgovarja
drug vmesni poddepozitar oziroma centralni depozitar, omeji
ali izključi. V tem primeru mora borznoposredniška družba za
račun stranke ter na njene stroške uveljaviti ustrezne odškodninske in druge zahtevke v razmerju do odgovorne osebe ali
pa te zahtevke prenesti na stranko na zahtevo stranke.
7.2.5.3 Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev, vpisanih v centralni register
253. člen
(pogodba o vodenju računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev)
(1) Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev je pogodba, s katero se borznoposredniška
družba zaveže, da bo v centralnem registru odprla račun nematerializiranih vrednostnih papirjev in na njem v imenu in za
račun stranke vodila stanja vrednostnih papirjev stranke ter
vnašala naloge stranke o razpolaganju s temi vrednostnimi
papirji, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo.
(2) Pred odprtjem računa posamezne stranke mora borznoposredniška družba z njo skleniti splošno pogodbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v pisni
obliki.
(3) Borznoposredniška družba mora voditi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev in vnašati naloge za prenos
med računi oziroma za vpis ali izbris pravic tretjih na teh
vrednostnih papirjih v skladu z ZNVP ter pravili in navodili centralne klirinškodepotne družbe, ki urejajo vodenje centralnega
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
254. člen
(hišni račun)
(1) Borznoposredniška družba mora vse nematerializirane vrednostne papirje, katerih imetnik je, voditi na posebnem
računu nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: hišni račun).
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(2) Borznoposredniška družba na hišni račun ne sme
prenesti vrednostnih papirjev, katerih imetniki so stranke oziroma ki jih je pridobila za račun stranke, razen če za tak prenos
obstaja veljavni pravni temelj.
(3) Borznoposredniška družba vrednostnih papirjev, katerih imetnik je, ne sme voditi na računu stranke, ki ga vodi
sama.
(4) Borznoposredniška družba lahko vodi enega ali več
hišnih računov.
255. člen
(računi strank in račun gospodarjenja)
(1) Borznoposredniška družba mora nematerializirane
vrednostne papirje posamezne stranke voditi na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev te stranke (v nadaljnjem
besedilu: račun stranke).
(2) Če borznoposredniška družba za posamezno stranko
opravlja storitve gospodarjenja z njenimi finančnimi instrumenti, mora nematerializirane vrednostne papirje, ki so predmet
gospodarjenja, voditi na posebnem računu nematerializiranih
vrednostnih papirjev te stranke (v nadaljnjem besedilu: račun
gospodarjenja).
(3) Prek računa gospodarjenja mora borznoposredniška
družba opravljati vse prenose vrednostnih papirjev, ki jih kupuje
in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti.
(4) Na zahtevo stranke mora borznoposredniška družba nematerializirane vrednostne papirje te stranke voditi
na fiduciarnem računu, če ima ta stranka položaj notarja,
odvetnika, skrbnika zapuščine, skrbnika za posebne primere,
upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali druge osebe,
ki opravlja skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti
ali poklica.
(5) Fiduciarni račun iz četrtega odstavka tega člena je
vrsta računa stranke, ki ima naslednje značilnosti:
1. imetnik računa je zakoniti imetnik nematerializiranih
vrednostnih papirjev, vpisanih v dobro tega računa,
2. imetnik računa pravic iz nematerializiranih vrednostnih
papirjev, vpisanih v dobro tega računa, ne izvršuje zase, temveč za račun ene ali več drugih oseb.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko borznoposredniška družba te nematerializirane vrednostne papirje, pravice iz katerih uresničuje za račun ene ali več svojih strank, vodi
na fiduciarnem računu, katerega zakoniti imetnik je sama:
1. nematerializirane vrednostne papirje, katerih izdajatelj
je Republika Slovenija, in
2. nematerializirane vrednostne papirje, katerih izdajatelj
je druga oseba, če sta v zvezi s temi nematerializiranimi vrednostnimi papirji izpolnjena ta pogoja:
– ti nematerializirani vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali MTF v državi članici ali tretji
državi in
– poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu
ali v MTF iz prve alineje te točke se ne opravlja prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna
družba.
(7) Za nematerializirane vrednostne papirje, ki jih vodi na
svojem fiduciarnem računu iz šestega odstavka tega člena,
mora borznoposredniška družba voditi poddepo.
(8) Za poddepo iz sedmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 247. do 252. člen tega zakona.
(9) Borznoposredniška družba lahko vodi enega ali več
fiduciarnih računov iz šestega odstavka tega člena.
256. člen
(odprtje računa stranke)
Borznoposredniška družba mora pred vnosom novega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke v centralni
register (v nadaljnjem besedilu: odprtje računa stranke) na
zanesljiv način preveriti identiteto stranke.
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257. člen
(vodenje računov strank)
(1) Borznoposredniška družba sme vnesti nalog stranke za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, katerih
imetnik je stranka, z registrskega računa, ki ga vodi centralna
klirinškodepotna družba, na račun stranke pri tej borznoposredniški družbi samo na podlagi ustreznega pisnega naloga
stranke (v nadaljnjem besedilu: nalog za prenos med računi
istega imetnika).
(2) Borznoposredniška družba ne sme vnesti naloga
stranke za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na
račun drugega imetnika (v nadaljnjem besedilu: nalog za prenos med računi različnih imetnikov) oziroma naloga za vpis
pravic tretjih na nematerializiranih vrednostnih papirjih, katerih
imetnik je stranka (v nadaljnjem besedilu: nalog za vpis pravic
tretjih), brez ustreznega pisnega naloga te stranke.
(3) Kadar izdaja nalog pooblaščenec stranke, sme borznoposredniška družba opraviti ustrezen vnos iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena samo, če pooblaščenec
predloži notarsko overjeno pooblastilo stranke ali če imetnik
osebno pri borznoposredniški družbi pooblasti neko osebo za
razpolaganje z vrednostnimi papirji na njegovem računu.
258. člen
(nalogi za prenos)
(1) Pred vnosom naloga imetnika za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v dobro računa istega ali drugega
imetnika v centralni register se mora borznoposredniška družba
na zanesljiv način prepričati o identiteti nalogodajalca.
(2) Šteje se, da naročilo stranke za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev na organiziranem trgu vsebuje tudi
nalog za njihov prenos z računa stranke zaradi izpolnitve obveznosti iz borznega posla, ki ga je borznoposredniška družba
sklenila za račun stranke zaradi izvršitve tega naročila.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja pri vnosu nalogov za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev z računa
stranke, ki jih borznoposredniška družba vnaša pri opravljanju
storitev gospodarjenja s temi vrednostnimi papirji stranke.
259. člen
(vrstni red vnašanja nalogov za prenos)
Borznoposredniška družba mora vnašati naloge za prenos z računa posameznega imetnika oziroma za vpis pravic
tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika po vrstnem redu
prejema popolnih nalogov za prenos s tega računa oziroma
nalogov za vpis pravic tretjih pri tem računu.
260. člen
(oblika izpiskov)
Izpiske stanja oziroma prometa na računih mora borznoposredniška družba izdajati z izpisom podatkov, ki jih prejme iz informacijskega sistema vodenja centralnega registra iz
420. člena tega zakona.
261. člen
(izpisek o opravljenem prenosu)
(1) Borznoposredniška družba mora na zahtevo stranke
naslednji delovni dan po prejemu zahteve izdati izpisek prometa na računu te stranke za zahtevano obdobje in novega stanja
na dan izdaje izpiska.
(2) Prvi odstavek se smiselno uporablja tudi za izpisek
imetniku pravice tretjega o stanju in prometu na podračunu, pri
katerem je ta pravica vpisana.
262. člen
(izpisek o stanju in prometu na računu)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki enkrat na leto
izdati izpisek stanja in letnega prometa na računu stranke, ki
ga vodi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Borznoposredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja o stanju in prometu na
računu stranke.
7.2.5.4 Zbirna hramba vrednostnih papirjev, izdanih
kot pisnih listin
263. člen
(uporaba pravil o poddepoju)
(1) Borznoposredniška družba mora vrednostne papirje
strank, izdanih kot pisne listine, ki jih hrani za stranke, hraniti
kot zbirno hrambo:
1. če gre za prinosniške vrednostne papirje ali
2. če gre za imenske ali ordrske vrednostne papirje, ki se
glasijo na borznoposredniško družbo.
(2) Za zbirno hrambo iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo 247. do 252. člen tega zakona in splošna
pravila obligacijskega prava o mešanju nadomestnih stvari pri
skladiščni pogodbi.
264. člen
(pogodba o zbirni hrambi vrednostnih papirjev,
izdanih kot pisnih listin)
Pogodba o zbirni hrambi vrednostnih papirjev, izdanih kot
pisne listine, mora biti sklenjena v pisni obliki.
265. člen
(potrdilo o pologu oziroma dvigu)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki ob vsakem pologu oziroma dvigu vrednostnih papirjev, ki so v zbirni hrambi pri
borznoposredniški družbi, izdati potrdilo o pologu oziroma dvigu.
(2) Borznoposredniška mora stranki izdati potrdilo o pologu tudi, kadar ji vrednostne papirje, ki so v zbirni hrambi pri borznoposredniški družbi, izroči druga oseba za račun stranke.
266. člen
(knjiga pologov in dvigov)
(1) Borznoposredniška družba mora voditi knjigo pologov
in dvigov, v katero vpisuje vse pologe in dvige vrednostnih
papirjev po kronološkem zaporedju.
(2) V knjigo pologov in dvigov se vpisujejo tudi podatki o
prejemu oziroma odtujitvi vrednostnih papirjev, ki so v zbirni
hrambi pri borznoposredniški družbi in katerih imetnik je borznoposredniška družba sama.
7.2.5.5 Vodenje denarnega dobroimetja strank
267. člen
(poseben denarni račun denarnega dobroimetja strank)
(1) Borznoposredniška družba mora pri banki odpreti
poseben denarni račun, prek katerega sprejema vplačila in
opravlja izplačila iz poslov, ki jih je sklenila za račun strank,
ter vodi denarno dobroimetje strank (v nadaljnjem besedilu:
denarni račun strank).
(2) Borznoposredniška družba prek posebnega denarnega računa strank ne sme sprejemati vplačil in opravljati izplačil
iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun.
268. člen
(evidenca v zvezi z denarnim računom strank)
Borznoposredniška družba mora v zvezi z vsakim denarnim računom strank voditi evidenco.
269. člen
(smiselna uporaba pravila o poddepoju)
(1) Za denarni račun strank in evidenco v zvezi z njim se
smiselno uporabljajo 1. in 2. točka drugega odstavka, 1. do
3. točka tretjega odstavka ter druga alineja 1. točke četrtega
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odstavka 247. člena, 249. člen, prvi odstavek 250. člena,
251. člen ter prvi in drugi odstavek 252. člena tega zakona.
(2) Pri smiselni uporabi pravil o poddepoju za denarni račun strank in evidenco v zvezi z denarnim računom strank se:
1. namesto pojma »finančni instrumenti« uporablja pojem
»denarno dobroimetje«,
2. namesto besedila »izročitev finančnega instrumenta
stranki« uporablja besedilo »prenos denarnega dobroimetja v
dobro denarnega računa stranke«,
3. upošteva, da je od pravic tretjega na denarnem dobroimetju stranke, vpisanem v dobro podračuna te stranke v
evidenci denarnega računa strank, mogoče ustanoviti le zastavno pravico, ki se nanaša na vsakokratno stanje denarnega
dobroimetja na tem podračunu.
7.2.6 Varovanje zaupnih podatkov o stranki
270. člen
(zaupni podatki)
Borznoposredniška družba mora kot zaupne varovati vse
podatke, dejstva in okoliščine o posamezni stranki, s katerimi
razpolaga, ne glede na to, kako je pridobila te podatke.
271. člen
(dolžnost varovanja zaupnih podatkov)
(1) Člani organov borznoposredniške družbe, delničarji
oziroma družbeniki borznoposredniške družbe, delavci borznoposredniške družbe oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v borznoposredniški družbi oziroma pri
opravljanju storitev zanjo kakor koli dostopni zaupni podatki iz
270. člena tega zakona, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim
osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile
tretje osebe.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. če stranka izrecno pisno privoli, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,
2. če te podatke potrebuje agencija oziroma drug nadzorni organ zaradi nadzora, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
3. ob predložitvi podatkov nadrejenim družbam v zvezi z
nadzorom na konsolidirani podlagi v skladu z 8. poglavjem tega
zakona ali v skladu z ZFK,
4. v drugih primerih, določenih z drugim zakonom.
272. člen
(uporaba zaupnih podatkov)
Agencija oziroma drugi organi in osebe smejo podatke,
ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka 271. člena tega
zakona, uporabiti izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in v primerih, ki jih določa drug zakon.
273. člen
(ukrepi za varovanje zaupnih podatkov)
(1) Borznoposredniška družba mora organizirati poslovanje tako, da je zagotovljeno učinkovito varovanje zaupnih
podatkov in varovanje pred njihovo morebitno zlorabo.
(2) Borznoposredniška družba mora tekoče sestavljati seznam vrednostnih papirjev, v zvezi z izdajo ali izdajateljem katerih je pridobila zaupne podatke ali podatke, ki imajo značilnost
notranje informacije po 10. poglavju tega zakona. Z vsebino
seznama morajo biti seznanjeni vsi borzni posredniki in druge
osebe, ki za borznoposredniško družbo opravljajo posle v zvezi
z investicijskimi storitvami in posli.
(3) Vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na seznam iz
drugega odstavka tega člena, borzni posredniki ne smejo
kupovati oziroma prodajati za svoj račun, za račun borznoposredniške družbe ali za račun oseb iz 2. točke 197. člena
tega zakona.
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(4) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco o
vseh poslih z vrednostnimi papirji, uvrščenimi na seznam iz
drugega odstavka tega člena, ki jih je sklenila:
1. oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja
ali nadzora,
2. oseba, ki je zaposlena pri borznoposredniški družbi, ali
druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom pri borznoposredniški družbi oziroma pri opravljanju storitev zanjo kakor koli
dostopni zaupni podatki iz 207. člena tega zakona,
3. ožji družinski član osebe iz 1. ali 2. točke tega odstavka,
4. družba, ki je podrejena osebi iz 1., 2. ali 3. točke tega
odstavka.
(5) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti sistem
rednega poročanja o poslih iz četrtega odstavka tega člena in
izvajati ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo redno vodenje evidence o teh poslih.
7.3 Obveznosti borznoposredniških družb glede
preglednosti in celovitosti trga
7.3.1 Splošna pravila
274. člen
(načelo zagotavljanja celovitosti trga)
Borznoposredniška družba mora pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ravnati vestno, pošteno in z ustrezno
profesionalno skrbnostjo ter na način, ki podpira in spodbuja
celovitost trga.
275. člen
(poročanje o poslih s finančnimi instrumenti,
uvrščenimi v trgovanje na organiziranem trgu)
(1) Borznoposredniška družba, ki je opravila posel s katerim koli finančnim instrumentom, uvrščenim v trgovanje na
organiziranem trgu, mora o tem poslu poročati agenciji najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po sklenitvi tega
posla.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja za vse posle,
ne glede na to ali so bili sklenjeni na organiziranem trgu ali
zunaj njega.
(3) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora
vsebovati naslednje podatke:
1. vrsto in identifikacijsko številko finančnega instrumenta,
ki je bil predmet nakupa oziroma prodaje,
2. količino,
3. dan in uro sklenitve posla,
4. ceno in
5. podatke, potrebne za identifikacijo investicijskih podjetij, udeleženih pri poslu.
(4) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora
agenciji predložiti bodisi borznoposredniška družba sama bodisi oseba, ki je posel opravila za račun borznoposredniške
družbe.
(5) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena morajo
agenciji predložiti:
1. upravljavec sistema za sklepanje poslov ali za poročanje o poslih, ki ga je odobrila agencija ali pristojni nadzorni
organ druge države članice oziroma
2. upravljavec organiziranega trga ali MTF, prek katerega
je bil ta posel sklenjen.
(6) Če agencija presodi, da poročila iz petega odstavka
tega člena zajemajo vse informacije, ki jih morajo vsebovati
poročila iz četrtega odstavka tega člena, lahko s predpisom
iz 1. točke 277. člena tega zakona osebe iz četrtega odstavka
tega člena oprosti obveznosti poročanja za posle, o katerih
morajo agenciji poročati osebe iz petega odstavka tega člena.
(7) Agencija mora v okviru izmenjave informacij po tretjem
odstavku 305. člena tega zakona predložiti informacije o poslih
s posameznim finančnim instrumentom nadzornemu organu
države članice, na območju katere je upoštevni trg glede likvidnosti za ta finančni instrument.
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(8) Agencija mora v okviru izmenjave informacij po tretjem
odstavku 305. člena tega zakona predložiti poročila o poslih,
o katerih ji po prvem odstavku tega člena v zvezi s 1. točko
drugega odstavka 178. člena tega zakona poroča investicijsko
podjetje posamezne države članice, nadzornemu organu te
države članice, razen če je ta nadzorni organ obvestil agencijo,
da teh poročil ne želi prejemati.
276. člen
(razkritje informacij o poslih, sklenjenih zunaj
organiziranega trga in MTF)
(1) Če je borznoposredniška družba za svoj račun ali za
račun stranke sklenila posel z delnicami, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu, zunaj organiziranega trga in zunaj MTF,
mora razkriti količino delnic in ceno, ki je bila predmet tega
posla, ter čas sklenitve.
(2) Informacije iz prvega odstavka mora borznoposredniška družba razkriti:
1. čim hitreje po času sklenitve posla,
2. pod razumnimi poslovnimi pogoji in
3. na način, ki je enostavno dostopen drugim udeležencem trga.
(3) Za razkritje informacij iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek 367. člena tega
zakona.
277. člen
(predpisi o preglednosti in celovitosti trga)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejša pravila o vsebini in načinu poročanja o
poslih iz 275. člena tega zakona,
2. v zvezi z razkritjem informacij o poslih iz 276. člena
tega zakona:
– podrobnejša pravila o načinu razkritja teh informacij,
– podrobnejša pravila o uporabi 276. člena tega zakona
za posle, pri katerih so delnice uporabljene kot zavarovanje, za
posojilne in druge posle, pri katerih je vrednost delnic določena
na podlagi drugih dejavnikov in ne na podlagi trenutne tržne
vrednosti delnic,
3. podrobnejše organizacijske zahteve za MTF,
4. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo ponudbe in
povpraševanja v MTF iz 286. člena tega zakona:
– o razponu ponudbenih nakupnih in prodajnih cen oziroma kotacij izbranih vzdrževalcev trga in informacij o globini
interesa za trgovanje, ki jih je treba razkriti,
– o velikosti in vrsti naročil ter o tržnih modelih, v zvezi s
katerimi je lahko upravljavec MTF oproščen obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 286. člena tega zakona,
5. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo informacij o
poslih, sklenjenih v MTF iz 287. člena tega zakona:
– o obsegu in vsebini informacij, ki jih je treba javno
razkriti,
– o pogojih za odložitev teh razkritij,
6. v zvezi s sistematičnimi internalizatorji:
– podrobnejša merila sistematičnosti, organiziranosti in
pogostosti poslovanja investicijskega podjetja za lasten račun
z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF
(drugi odstavek 16. člena tega zakona),
– podrobnejša merila za uporabo 288. in 289. člena tega
zakona,
– podrobnejša merila za določitev, kdaj je ponudba sistematičnega internalizatorja objavljena redno in stalno ter tako,
da je enostavno dostopna (prvi odstavek 290. člena),
– podrobnejšo opredelitev sredstev in načina javne objave ponudb sistematičnih internalizatorjev, pri čemer morajo
ta sredstva vključevati: zmogljivosti tistega organiziranega
trga, v kotacijo katerega je bil sprejet finančni instrument,
ki je predmet ponudbe, poslovalnice drugih oseb in lastne
zmogljivosti,
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– pogoje za spremembo zavezujočih ponudb (drugi odstavek 290. člena),
– podrobnejša splošna merila za določitev izrednih tržnih
razmer in okoliščin, v katerih je dovoljen umik zavezujočih
ponudb (tretji odstavek 290. člena),
– podrobnejša splošna merila za uporabo četrtega in petega odstavka 291. člena tega zakona,
– podrobnejša merila za določitev, kdaj število naročil
strank ali skupna količina, ki je predmet teh naročil, znatno
presega običajno število oziroma količine (drugi odstavek
293. člen).
(2) Agencija mora s predpisom 4., 5. oziroma 6. točke
tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti
ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na
podlagi tretjega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 30. člena
oziroma sedmega odstavka 27. člena Direktive 2004/39/ES.
(3) Agencija mora za delnice, za katere je upoštevni
trg glede likvidnosti po drugem odstavku 27. člena Direktive
2004/39/ES na območju Republike Slovenije, najmanj enkrat
na leto določiti kategorije, v katere se razvrstijo te delnice, na
podlagi aritmetičnega povprečja vrednosti naročil, izvršenih na
trgu z delnicami posamezne kategorije, in ob upoštevanju meril
za uporabo drugega odstavka 27. člena Direktive 2004/39/ES,
določenih z izvedbenim predpisom, ki ga komisija EU izda na
podlagi sedmega odstavka 27. člena Direktive 2004/39/ES.
(4) Trg posamezne delnice po tretjem odstavku tega člena
obsega vsa naročila, izvršena s to delnico v EU, razen naročil
glede količin, ki so velike v primerjavi s standardno tržno velikostjo naročil za to delnico.
(5) Agencija mora za vsako kategorijo delnic iz tretjega
odstavka tega člena določiti standardno tržno velikost naročil
za to delnico, ki se izračuna kot aritmetično povprečje količin,
ki so bile predmet naročil, izvršenih na trgu z delnicami posamezne kategorije.
(6) Agencija mora informacije o kategorijah delnic in razvrstitvi delnic v kategorije po tretjem odstavku tega člena objaviti
tako, da so dostopne vsem udeležencem trga.
7.3.2 Posebna pravila za MTF
278. člen
(dodatne organizacijske zahteve za upravljanje MTF)
Borznoposredniška družba ali upravljavec organiziranega
trga, ki upravlja MTF, mora poleg organizacijskih zahtev, določenih v oddelku 7.1 tega zakona, izpolnjevati tudi organizacijske zahteve, določene v 279. do 284. členu tega zakona.
279. člen
(pravila MTF)
(1) Upravljavec MTF mora določiti:
1. pregledna in vnaprej določena pravila in postopke za
pošteno in urejeno trgovanje v MTF,
2. objektivna merila in zahteve za učinkovito izvrševanje
naročil v MTF,
3. pregledna pravila glede meril za določitev finančnih
instrumentov, s katerimi se lahko trguje v MTF,
4. pregledna in nediskriminacijska pravila o pristopu do
MTF.
(2) Za pravila iz 4. točke prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo drugi odstavek 357. člena ter 1. in 2. točka
prvega odstavka in drugi odstavek 358. člena tega zakona.
280. člen
(razkritje informacij o MTF)
Upravljavec MTF mora zagotoviti, da so javno dostopne
zadostne informacije, ki omogočajo uporabnikom MTF oblikovanje investicijske presoje ob upoštevanju značilnosti uporabnikov sistema, pa tudi vrst finančnih instrumentov, s katerimi
se trguje v sistemu.
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281. člen
(uporaba oddelka 7.2 za posle, sklenjene v MTF)
(1) Za posle, sklenjene v skladu s pravili MTF med člani
oziroma udeleženci tega sistema ali med tem sistemom in
njegovimi člani ali udeleženci, se ne uporablja oddelek 7.2
tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo člani ali
udeleženci MTF, če pri sklepanju poslov za račun svojih strank
izvršujejo naročila strank v tem sistemu, ravnati v skladu z
oddelkom 7.2 tega zakona.
282. člen
(izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih v MTF)
(1) Upravljavec MTF mora uporabnike tega sistema jasno
seznaniti z njihovimi odgovornostmi za izpolnitev obveznosti iz
poslov, sklenjenih v tem sistemu.
(2) Upravljavec MTF mora zagotoviti ustrezne ukrepe, ki
zagotavljajo učinkovito izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih v tem sistemu.
(3) Upravljavec MTF lahko zaradi izpolnitve obveznosti iz
drugega odstavka tega člena glede izpolnjevanja obveznosti iz
vseh ali posameznih poslov, sklenjenih v tem sistemu, vstopi v
ustrezna pravna razmerja s centralnimi nasprotnimi strankami ali
klirinškimi družbami in poravnalnimi sistemi drugih držav članic.
(4) Agencija ne sme nasprotovati izbiri centralne nasprotne stranke ali klirinške družbe in poravnalnega sistema iz
tretjega odstavka tega člena, razen če je to očitno nujno za
zagotovitev normalnega delovanja MTF ob upoštevanju zahtev
za poravnalne sisteme, določenih v 460. členu tega zakona.
(5) Da se agencija izogne nepotrebnemu podvajanju nadzora, mora glede nadzora nad centralnimi nasprotnimi strankami ali klirinškimi družbami in poravnalnimi sistemi drugih držav
članic iz tretjega odstavka tega člena upoštevati nadzor nad
temi osebami, ki ga opravlja centralna banka teh držav članic
ali drug njihov nadzorni organ, pristojen in odgovoren za nadzor
nad klirinškimi in poravnalnimi sistemi.
283. člen
(obveznosti izdajateljev finančnih instrumentov)
(1) Če je v MTF uvrščen prenosljiv vrednostni papir, s
katerim se trguje tudi na organiziranem trgu, brez soglasja
njegovega izdajatelja, se za tega izdajatelja v razmerju do tega
MTF ne uporabljajo pravila o obveznostih glede stalnega ali
občasnega razkrivanja informacij.
(2) Določba pravil MTF, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, nima pravnega učinka.
284. člen
(obveznosti glede začasnega ali trajnega umika
finančnega instrumenta iz trgovanja v MTF)
Upravljavec MTF mora na zahtevo agencije takoj začasno
ali trajno umakniti finančni instrument iz trgovanja v MTF.
285. člen
(spremljanje skladnosti ravnanja s pravili MTF)
(1) Upravljavec MTF mora vzpostaviti in vzdrževati učinkovite ukrepe in postopke za redno spremljanje skladnosti
ravnanja udeležencev tega sistema z njegovimi pravili.
(2) Upravljavec MTF mora spremljati posle, ki jih sklepajo
udeleženci v tem MTF, zaradi odkrivanja kršitev pravil tega
sistema, neurejenih pogojev trgovanja ali ravnanj, ki imajo
značilnosti zlorabe trga.
(3) Upravljavec MTF mora agenciji poročati o pomembnih
kršitvah pravil MTF, neurejenih pogojih trgovanja in ravnanjih,
ki imajo značilnosti zlorabe trga.
(4) Upravljavec MTF mora agenciji, nadzornemu organu
druge države članice, pristojnemu za nadzor nad zlorabami
trga, ali drugemu organu, pristojnemu za odkrivanje ali pregon
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dejanj, ki pomenijo zlorabo trga, na njegovo zahtevo brez
nepotrebnega odlašanja dati vse informacije, ki jih potrebuje
za izvajanje svojih pristojnosti v zvezi z zlorabami trga, ter mu
zagotoviti celovito pomoč pri preiskavi in pregonu zlorabe trga,
storjene v ali z uporabo MTF.
286. člen
(preglednost informacij o ponudbi in povpraševanju v MTF)
(1) Če so v MTF uvrščene delnice, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu, mora upravljavec tega MTF o ponudbi in
povpraševanju po teh delnicah v tem MTF razkriti:
1. trenutne ponudbene nakupne in prodajne cene ter
2. informacije o globini interesa za trgovanje pri teh cenah.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec MTF razkrivati:
1. pod razumnimi poslovnimi pogoji in
2. neprekinjeno med običajnim trgovalnim časom.
(3) Agencija upravljavca MTF na njegovo zahtevo oprosti
obveznosti iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju
tržnega modela ali vrste in obsega poslov, in še zlasti za posle
velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za
delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.
287. člen
(preglednost informacij o poslih, sklenjenih v MTF)
(1) Če so v MTF uvrščene delnice, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu, mora upravljavec tega MTF o poslih,
sklenjenih s temi delnicami v tem MTF, razkriti informacije o
ceni, količini in času sklenitve vsakega posla.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec MTF razkriti čim hitreje po času sklenitve posla in pod
razumnimi poslovnimi pogoji.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za informacije o poslih, sklenjenih z delnicami v MTF, ki se razkrivajo v
sistemu organiziranega trga.
(4) Agencija lahko upravljavcu MTF dovoli, da odloži razkritje informacij iz prvega odstavka tega člena za nekatere
posle ob upoštevanju vrste teh poslov in njihove velikosti, še
zlasti za posle velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo,
ki je običajna za delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.
(5) Upravljavec MTF mora za odložitev razkritij po četrtem
odstavku tega člena:
1. pridobiti vnaprejšnje dovoljenje agencije k pravilom
tega sistema, ki urejajo odložitve teh razkritij, in
2. jasno razkriti ureditev v zvezi z odložitvijo razkritij udeležencem trga in javnosti.
(6) Upravljavec MTF mora k svoji tarifi v delu, v katerem
ta ureja nadomestila za razkritje informacij po drugem odstavku tega člena in spremembo tarife v tem delu, pred začetkom
njene uporabe pridobiti soglasje agencije.
(7) Agencija lahko zavrne soglasje iz šestega odstavka
tega člena, če nadomestila za razkritje informacij po drugem
odstavku tega člena niso v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji ali če so ta nadomestila diskriminacijska oziroma neenaka
za posamezne uporabnike teh informacij.
7.3.3 Obveznosti sistematičnih internalizatorjev
glede objave zavezujočih ponudb
288. člen
(uporaba pododdelka 7.3.3)
(1) Pododdelek 7.3.3 tega zakona se uporablja samo za
obveznosti borznoposredniške družbe, ki ima položaj sistematičnega internalizatorja, da objavi zavezujoče ponudbe glede
teh delnic, uvrščenih v trgovanje na organiziranem trgu:
1. v zvezi s katerimi ima položaj sistematičnega internalizatorja in
2. v zvezi s katerimi obstaja likviden trg.
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(2) Če v zvezi z delnicami iz prvega odstavka tega člena
ni likvidnega trga, mora borznoposredniška družba, ki ima glede njih položaj sistematičnega internalizatorja, razkriti ponudbe
svojim strankam na njihovo zahtevo.
(3) Pododdelek 7.3.3 tega zakona se uporablja samo za
sistematičnega internalizatorja iz prvega odstavka tega člena,
ki posluje s posli do njihove standardne tržne velikosti. Za sistematičnega internalizatorja, ki posluje samo s posli, ki presegajo
standardno tržno velikost, se pododdelek 7.3.3 tega zakona
ne uporablja.
289. člen
(določitev vsebine zavezujoče ponudbe)
(1) Sistematični internalizator mora v zvezi z delnicami
iz prvega odstavka 288. člena tega zakona objavljati javne
ponudbe za nakup oziroma prodajo, ki ga zavezujejo tako, da
je z njihovim sprejemom sklenjena pogodba o nakupu oziroma
prodaji teh delnic, pod pogoji, določenimi v pododdelku 7.3.3
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezujoča ponudba).
(2) Sistematični internalizator lahko prosto določi količino
oziroma količine delnic, v zvezi s katerimi bo dal zavezujočo
ponudbo (v nadaljnjem besedilu: ponudbena količina). Te količine morajo ustrezati standardnim tržnim velikostim poslov z
delnicami iste kategorije kot delnice, ki so predmet zavezujoče
ponudbe.
(3) Zavezujoča ponudba mora vsebovati ponudbeno nakupno oziroma prodajno ceno za vsako količino, ki je predmet
te ponudbe. Cena mora odsevati prevladujoče tržne razmere
glede delnice, ki je predmet ponudbe.
(4) Sistematični internalizator mora za namen iz drugega
stavka drugega odstavka tega člena razvrstiti delnice v kategorije, ki jih določi nadzorni organ države članice upoštevnega trga v skladu z drugim odstavkom 27. člena Direktive
2004/39/ES.
290. člen
(objava, sprememba in umik zavezujočih ponudb)
(1) Sistematični internalizator mora zavezujoče ponudbe objavljati redno in neprekinjeno med običajnim trgovalnim
časom.
(2) Sistematični internalizator lahko spremeni svoje zavezujoče ponudbe, če je to potrebno za uskladitev s trenutnimi
tržnimi razmerami ali v drugih primerih, določenih s predpisom
iz 6. točke prvega odstavka 277. člena tega zakona.
(3) Sistematični internalizator lahko umakne svoje zavezujoče ponudbe, če nastopijo izredne tržne razmere ali druge
okoliščine, določene s predpisom iz 6. točke prvega odstavka
277. člena tega zakona.
(4) Sprememba oziroma umik zavezujoče ponudbe ne
učinkuje na naročila, ki jih je sistematični internalizator prejel
pred objavo spremembe oziroma umika zavezujoče ponudbe.
(5) Zavezujoče ponudbe mora sistematični internalizator
objaviti na način, ki je enostavno in na razumni poslovni podlagi
dostopen drugim udeležencem trga.
291. člen
(izvrševanje naročil strank sistematičnega internalizatorja)
(1) Pojem »izvršitev naročila stranke« je v tem členu
uporabljen v pomenu »sklenitev posla s stranko za lasten
račun sistematičnega internalizatorja kot druge pogodbene
stranke«.
(2) Če sistematični internalizator prejme naročilo svoje
neprofesionalne stranke glede delnic, v zvezi s katerimi ima položaj sistematičnega internalizatorja, mora to naročilo izvršiti za
ceno, objavljeno v njegovi zavezujoči ponudbi ob prejemu tega
naročila, če je to v skladu z njegovimi obveznostmi, določenimi
v 226. do 229. členu tega zakona.
(3) Če sistematični internalizator prejme naročilo svoje
profesionalne stranke glede delnic, v zvezi s katerimi ima položaj sistematičnega internalizatorja, mora to naročilo izvršiti
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za ceno, objavljeno v njegovi zavezujoči ponudbi ob prejemu
tega naročila.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko sistematični internalizator naročilo svoje profesionalne stranke v upravičenih primerih izvrši za ceno, ki je za stranko ugodnejša:
1. če je ta cena znotraj razpona javno objavljenih cen za
to delnico in odseva tržne razmere v zvezi s to delnico ter
2. če je naročilo večje od običajne velikosti naročil neprofesionalnih strank.
(5) Sistematični internalizator lahko izvrši naročilo svoje
profesionalne stranke za ceno, ki je drugačna od cene iz tretjega odstavka tega člena in ne da bi moral upoštevati pogoje
iz četrtega odstavka tega člena:
1. če je predmet naročila nakup oziroma prodaja košarice
različnih finančnih instrumentov, ki obsegajo tudi delnice, glede
katerih ima položaj sistematičnega internalizatorja, in če naj se
to naročilo izvrši kot en sam posel, ali
2. če naročilo nima značilnosti limitiranega naročila ali
naročila, ki se mora izvršiti po trenutni tržni ceni.
(6) Če sistematični internalizator, katerega predmet zavezujoče ponudbe je samo ena ponudbena količina delnic ali
količina, ki je manjša od standardne tržne velikosti, prejme naročilo stranke glede količine, ki je večja od njegove ponudbene
količine in nižja od standardne tržne velikosti, lahko po lastni
izbiri izvrši naročilo tudi v delu, v katerem presega njegovo
ponudbeno količino, če ga izvrši za ponudbeno ceno, razen
če ga v skladu s četrtim ali petim odstavkom tega člena lahko
izvrši za drugačno ceno.
(7) Če sistematični internalizator, katerega predmet zavezujoče ponudbe so različne ponudbene količine, prejme naročilo, katerega velikost je med velikostmi teh ponudbenih količin,
in se odloči, da ga bo izvršil, ga mora izvršiti za ponudbeno
ceno in ob spoštovanju svojih obveznosti, določenih v 231. in
232. členu tega zakona, razen če ga v skladu s četrtim ali petim
odstavkom tega člena lahko izvrši za drugačno ceno.
292. člen
(izbira naslovnikov zavezujočih ponudb)
(1) Sistematični internalizator lahko na podlagi svoje poslovne politike in objektivno nediskriminacijsko določi vlagatelje, ki bodo imeli dostop do njegovih zavezujočih ponudb in tako
položaj naslovnikov teh ponudb. S tem namenom mora sprejeti
jasne standarde o dostopu do svojih zavezujočih ponudb.
(2) Sistematični internalizator lahko odkloni vstop v poslovno razmerje ali prekine poslovno razmerje z vlagateljem
na podlagi poslovnih dejavnikov, kakršni so kreditna boniteta
vlagatelja, kreditno tveganje nasprotne stranke in dokončnost
poravnav s to stranko.
(3) Sistematični internalizator mora v splošnih pogojih poslovanja določiti pravila sprejemanja in izvrševanja naročil strank, s
katerimi mora urediti tudi politiko in način objavljanja svojih zavezujočih ponudb tako, da ustrezno upošteva profesionalno oziroma
neprofesionalno naravo strank in da vključuje najmanj:
1. sredstva in način razkritja oziroma objave zavezujočih
ponudb,
2. standarde in pogoje ter način dostopa do svojih zavezujočih ponudb, vključno z jasnimi merili dostopa,
3. pogoje, okoliščine in način oblikovanja, sprememb in
umika zavezujočih ponudb,
4. politiko omejevanja poslov, sklenjenih na podlagi njegovih zavezujočih ponudb.
293. člen
(omejitev števila poslov)
(1) Sistematični internalizator lahko zaradi omejitve tveganja izpostavljenosti pri večjem številu poslov nediskriminacijsko
omeji število poslov do posamezne stranke, ki jih je z njo zavezan skleniti pod pogoji zavezujoče ponudbe.
(2) Sistematični internalizator lahko zaradi omejitve tveganja izpostavljenosti pri večjem številu poslov nediskrimina-
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cijsko in ob spoštovanju svojih obveznosti, določenih v 231.
in 232. členu tega zakona, tudi omeji skupno število poslov, ki
jih je pod pogoji zavezujoče ponudbe zavezana skleniti z več
strankami, katerih naročila prejme ob istem času, če število
naročil strank ali skupna količina, ki je predmet teh naročil,
znatno presega običajno število oziroma količino.
7.4 Zunajsodno reševanje sporov
294. člen
(način zunajsodnega reševanja sporov)
Borznoposredniška družba mora vzpostaviti ali se vključiti v
učinkovito zunajsodno reševanje sporov med borznoposredniškimi družbami in njihovimi neprofesionalnimi strankami iz njihovih
medsebojnih pogodbenih razmerij v zvezi s storitvami borznega
posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti.
295. člen
(pojasnilne obveznosti glede zunajsodnega
reševanja sporov)
(1) Borznoposredniška družba mora v vseh prostorih, v
katerih posluje s strankami, na vidnem mestu objaviti informacijo o načinu zunajsodnega reševanja sporov in vsako neprofesionalno stranko pred sklenitvijo ustrezne pogodbe o storitvah
obvestiti o tej shemi in njenih pravicah v zvezi s tem.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena je lahko v
standardizirani obliki.
8. poglavje:
NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH
STORITEV IN POSLOV
296. člen
(pristojnost agencije za nadzor
nad borznoposredniškimi družbami)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad
borznoposredniško družbo glede vseh storitev in poslov, ki jih
opravlja v Republiki Sloveniji, državi članici in tretji državi.
(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad
borznoposredniško družbo, lahko agencija od teh oseb zahteva ustrezna poročila in informacije in opravi pregled njihovega
poslovanja:
1. od oseb, ki so z borznoposredniško družbo v razmerju
tesne povezanosti,
2. od oseb, na katere je borznoposredniška družba prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov, in
3. od imetnikov kvalificiranih deležev v borznoposredniški
družbi.
(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, agencija v
sodelovanju z njim opravi pregled poslovanja te osebe v skladu
z oddelkom 7.2 ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena
tega zakona.
(4) Za dosego namena nadzora nad borznoposredniško
družbo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor:
1. nad člani uprave borznoposredniške družbe v obsegu,
določenem v 68. do 70. člena ZBan-1 v zvezi s 157. členom
tega zakona, in
2. nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem
v oddelku 2.4 ZBan-1 v zvezi s 155. členom tega zakona.
297. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad investicijskim podjetjem
države članice in njegovo podružnico)
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad investicijskim podjetjem države članice glede storitev in poslov,
ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, in nad podružnico inve-
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sticijskega podjetja države članice, ustanovljeno v Republiki
Sloveniji, v obsegu, določenem v pododdelku 7.9.2 ZBan-1 v
zvezi z drugim odstavkom 301. člena tega zakona.
298. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad podružnico
investicijskega podjetja tretje države)
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad podružnico investicijskega podjetja tretje države, ustanovljeno v
Republiki Sloveniji.
299. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad odvisnimi
borznoposredniškimi zastopniki)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad
odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki, vpisanimi v register
odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz 237. člena tega
zakona.
(2) Agencija lahko pri nadzoru nad tem, ali odvisni borznoposredniški zastopnik izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka
237. člena tega zakona, sodeluje z borznoposredniškimi družbami in bankami, ki poslujejo prek tega odvisnega borznoposredniškega zastopnika.
300. člen
(pristojnost agencije za nadzor
nad drugimi osebami)
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v četrtem odstavku
32. člena tega zakona, opravljajo investicijske storitve in posle,
v obsegu, določenem v pododdelku 7.9.4 ZBan-1 v zvezi s
tretjim odstavkom 301. člena tega zakona.
301. člen
(uporaba določb o nadzoru in namen nadzora)
(1) Za nadzor nad borznoposredniško družbo iz prvega odstavka 296. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
222. člen, prvi odstavek in 1. do 4. točka drugega odstavka
223. člena, 224. do 252. člen ter 278. do 309. člen ZBan-1.
(2) Za nadzor iz 297., 298. in 299. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo 222. člen, prvi odstavek in 1. do 4. točka
drugega odstavka 223. člena, 224. do 252. člen ter 278. do
309. člen, za nadzor iz 297. člena tega zakona pa tudi pododdelek 7.9.2 ZBan-1.
(3) Za nadzor iz drugega do četrtega odstavka 296. člena
in iz 300. člena tega zakona se smiselno uporabljajo oddelki 7.3
in 7.4 ZBan-1, če za posamezen primer ni določeno drugače.
(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, namesto pojma »banka države članice«
oziroma »banka tretje države« pa pojem »investicijsko podjetje
države članice« oziroma »investicijsko podjetje tretje države«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. pojma »nadrejena banka« in »EU nadrejena banka«
nadomestita s pojmoma »nadrejeno investicijsko podjetje« in
»EU nadrejeno investicijsko podjetje«,
4. namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem
»investicijska skupina«,
5. namesto pojma »bančne storitve« ali »finančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«,
6. namesto pojma »zajamčena vloga« uporablja pojem
»zajamčena terjatev vlagatelja«,
7. namesto napotila na ZBan-1 uporablja napotilo na ta
zakon,
8. pri smiselni uporabi drugega odstavka 232. člena
ZBan-1 se namesto besedila »Komisijo in Evropski bančni
odbor« uporablja beseda »Komisijo«,

Uradni list Republike Slovenije
9. pri smiselni uporabi oddelka 7.9.2 ZBan-1 se namesto
napotila na drugi in tretji odstavek 97. člena ZBan-1 uporablja
napotilo na drugi in tretji odstavek 178. člena tega zakona.
(5) Poleg namena nadzora po 222. členu ZBan-1 v zvezi s
prvim in drugim odstavkom tega člena opravlja agencija nadzor
tudi zaradi preverjanja, ali borznoposredniška družba, investicijsko podjetje države članice ali investicijsko podjetje tretje
države pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ravna:
1. vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo,
2. na način, ki podpira in spodbuja celovitost trga, ter
3. v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena tega zakona.
302. člen
(dodatni nadzorni ukrepi nad opravljanjem investicijskih
storitev in poslov)
(1) Agencija odredi borznoposredniški družbi dodatne
nadzorne ukrepe nad opravljanjem investicijskih storitev in
poslov:
1. če borznoposredniška družba ni ravnala v skladu z
odredbo o odpravi kršitev,
2. če nastopi razlog iz 247. člena ZBan-1 ali
3. če borznoposredniška družba ravna v nasprotju s 7.
poglavjem tega zakona in je ta ukrep potreben za varovanje
interesov strank borznoposredniške družbe.
(2) Agencija lahko odredi naslednje dodatne nadzorne
ukrepe nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov:
1. začasno prepove borznoposredniški družbi opravljati
investicijske storitve in posle,
2. prepove borznoposredniški družbi razpolagati s finančnim instrumenti in denarnim dobroimetjem strank,
3. odredi druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da
borznoposredniška družba posluje v skladu s 7. poglavjem tega
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Z odredbo, s katero agencija odredi dodatne nadzorne
ukrepe iz drugega odstavka tega člena, določi tudi ukrepe, ki
jih mora borznoposredniška družba opraviti, da bi prenehal
dodatni nadzorni ukrep, ki ji ga je s to odredbo izrekla.
(4) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep
iz 1. točke drugega odstavka tega člena, mora agencija vročiti
borzi in centralni klirinškodepotni družbi, ki morata borznoposredniški družbi onemogočiti uresničevanje pravic člana dokler
traja ta ukrep.
(5) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep
iz 2. točke drugega odstavka tega člena, mora agencija vročiti
bankam, ki vodijo denarne račune borznoposredniške družbe,
in centralni klirinškodepotni družbi, ki morajo borznoposredniški
družbi onemogočiti razpolaganje z denarnim dobroimetjem
strank in nematerializiranimi vrednostnimi papirji strank, vpisanimi v centralni register.
303. člen
(dodatno pravilo o nadzoru nad sistematičnim
internalizatorjem)
Pri opravljanju nadzora nad sistematičnim internalizatorjem mora agencija tudi preverjati, ali sistematični internalizator:
1. objavlja zavezujoče ponudbe in oblikuje cene, ki odsevajo prevladujoče tržne razmere, v skladu z 289. in 290. členom
tega zakona,
2. ravna v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 291. člena
tega zakona.
304. člen
(dodatna pravila o sodelovanju z nadzornimi
organi držav članic)
Poleg pravil o sodelovanju z nadzornimi organi držav članic pri nadzoru nad poslovanjem borznoposredniških družb v
skladu s 4. poglavjem tega zakona in predpisi drugih držav čla-
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nic, sprejetih zaradi prenosa v pravni red Direktive 2006/48/ES
in Direktive 2006/49/ES, za katera se po prvem odstavku
301. člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe ZBan-1,
se za sodelovanje agencije z nadzornimi organi držav članic
uporabljajo tudi 305. do 308. člen tega zakona.
305. člen
(obveznost sodelovanja)
(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih
pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v
skladu s 7. in 9. poglavjem tega zakona.
(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic
dati ustrezno pomoč pri opravljanju njihovih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov, sprejetih
zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES.
(3) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic zlasti tako, da z njimi izmenjuje ustrezne informacije in sodeluje pri preiskovalnih dejanjih.
(4) Če ob upoštevanju položaja na trgih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji posli organiziranega trga druge
države članice, ki je v Republiki Sloveniji vzpostavil sistem za
dostop do tega trga iz 311. člena tega zakona, pridobijo znaten
pomen za delovanje trgov vrednostnih papirjev in varovanje
interesov vlagateljev v Republiki Sloveniji, mora agencija z
nadzornim organom te države članice skleniti ustrezen dogovor
o sodelovanju.
(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za sistem za dostop do borznega trga, ki ga vzpostavi borza
v drugi državi članici v skladu z 226. in 227. členom tega zakona.
(6) Agencija lahko v zvezi s sodelovanjem po tretjem
odstavku tega člena uporabi svoje pristojnosti tudi, če dejanje,
ki je predmet tega sodelovanja, ni bilo storjeno v Republiki
Sloveniji.
306. člen
(obvestilo nadzornega organa o sumu kršitve)
(1) Če agencija utemeljeno sumi, da je oseba, nad katero
ni pristojna opravljati nadzora, v drugi državi članici storila dejanje, ki pomeni kršitev pravil iz drugega odstavka 305. člena
tega zakona, mora o tem obvestiti pristojni nadzorni organ te
države članice in v tem obvestilu navesti vse podrobnosti, ki
so ji poznane.
(2) Če agencija prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice z vsebino iz prvega odstavka tega člena,
mora opraviti ustrezne ukrepe in nadzorni organ države članice obvestiti o izidu teh ukrepov in, če je to mogoče, tudi o
pomembnejših vmesnih korakih.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta ali
omejujeta pristojnosti in odgovornosti agencije za nadzor po
drugih določbah 8. poglavja ali oddelkov 9.7 in 9.8 tega zakona.
307. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)
(1) Če je za dosego namena nadzora nad spoštovanjem
pravil iz prvega odstavka 305. člena tega zakona treba opraviti
pregled poslovanja posamezne osebe ali druga preiskovalna
dejanja v drugi državi članici, mora agencija zahtevati, da ta
dejanja opravi nadzorni organ te države članice.
(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji nadzorni organ druge
države članice omogoči, da osebje agencije spremlja osebje
tega nadzornega organa pri opravljanju dejanj iz prvega odstavka tega člena.
(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa druge
države članice opraviti pregled poslovanja posamezne osebe
ali druga preiskovalna dejanja, če jih je treba opraviti v Re
publiki Sloveniji.
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(4) Agencija lahko na zahtevo nadzornega organa druge
države članice omogoči, da njegovo osebje spremlja osebje
agencije pri opravljanju dejanj iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko agencija,
če je to potrebno zaradi nadzora nad investicijskim podjetjem,
ki je član borze na podlagi oddaljenega dostopa, v državi članici
sama opravi pregled poslovanja ali druga preiskovalna dejanja
glede tega investicijskega podjetja, vendar mora o tem prej
obvestiti nadzorni organ te države članice.
308. člen
(zavrnitev zahteve za sodelovanje)
(1) Agencija lahko zavrne zahtevo nadzornega organa
države članice za predložitev informacij oziroma za opravo
preiskovalnih dejanj:
1. če bi preiskovalna dejanja, ki so predmet zahteve,
lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red
Republike Slovenije,
2. če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek
proti istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva
za preiskovalna dejanja,
3. če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista
dejanja, na katera se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja,
že izdana pravnomočna sodna odločba.
(2) Agencija mora obvestiti nadzorni organ države članice
o zavrnitvi zahteve za predložitev informacij oziroma za opravo
preiskovalnih dejanj po prvem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.
309. člen
(razmerja s tretjimi državami)
(1) Agencija mora obvestiti Komisijo o:
1. izdaji vsakega dovoljenja borznoposredniški družbi,
katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna
oseba s sedežem v tretji državi;
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega oseba tretje države postane nadrejena družba borznoposredniške družbe.
(2) Agencija obvešča Komisijo o vseh bistvenih ovirah, na
katere so naletele borznoposredniške družbe pri opravljanju
investicijskih storitev in poslov v tretjih državah.
(3) Če Komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav
članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb
posamezne tretje države, mora agencija s sklepom prekiniti
postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o:
1. zahtevah za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi, katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna
oseba tretje države, na katero se nanaša odločitev Komisije;
2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega oseba tretje države, na
katero se nanaša odločitev Komisije, postane nadrejena družba
borznoposredniške družbe.
(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi
tretjega odstavka tega člena, rok za odločitev iz 547. člena
tega zakona ne teče.
(5) Če Svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora agencija
s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz tretjega odstavka
tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo Sveta.
(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena se
ne uporabljajo:
1. za ustanovitev borznoposredniške družbe, ki bo imela
položaj:
– podrejene družbe investicijskega podjetja, ki je v trenutku sprejetja odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka
tega člena upravičeno opravljati investicijske storitve in posle
v državi članici, ali
– družbe, podrejene drugi podrejeni družbi investicijskega
podjetja iz prejšnje alinee,
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2. za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega de-

– investicijskemu podjetju, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičeno opravljati investicijske storitve in posle v državi članici, ali
– podrejeni družbi investicijskega podjetja iz prejšnje alinee.
(7) Agencija mora Komisijo na njeno zahtevo obvestiti
o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena, če Komisija te podatke potrebuje za ugotovitev dejstev,
pomembnih za sprejetje odločitve iz tretjega ali petega odstavka tega člena.
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5. način in vsebino obvestil iz 360. člena in prvega odstavka 362. člena tega zakona,
6. podrobnejša merila za oprostitev obveznosti razkritja
informacij iz tretjega odstavka 366. člena in iz tretjega odstavka
367. člena tega zakona.
(2) Agencija mora s predpisom iz 2. do 6. točke prvega
odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno
prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi šestega odstavka 40. člena, tretjega odstavka 44. člena oziroma tretjega odstavka 45. člena Direktive
2004/39/ES.
9.2 Borza

9. poglavje:
BORZNI TRGI

9.2.1 Statusni ustroj borze

9.1 Temeljna pravila o borznih trgih

(organiziranost kot delniška družba)

310. člen
(upravljanje borznega trga)
(1) Borzni trg lahko upravlja samo borza, ki je pridobila
dovoljenje agencije za upravljanje borznega trga (v nadaljnjem
besedilu: dovoljenje za upravljanje borznega trga).
(2) Borznega trga ne sme upravljati nihče drug razen
borze iz prvega odstavka tega člena.

314. člen
Borza mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki
delniške družbe ali evropske delniške družbe.
315. člen
(uporaba določb ZGD-1 za borzo)
Za borzo se uporabljajo določbe ZGD-1, ki se uporabljajo
za delniške družbe ali evropske delniške družbe, če v tem
zakonu ni določeno drugače.

311. člen

316. člen

(sistem za dostop do organiziranih trgov
v drugih državah članicah)

(dejavnosti borze)

Upravljavec organiziranega trga, ki je v državi članici svojega sedeža upravičen upravljati organizirani trg, lahko v Republiki Sloveniji vzpostavi ustrezen sistem, s katerim omogoči
oddaljeni dostop do trgovanja na tem trgu osebam s sedežem
v Republiki Sloveniji, ko agencija o tej nameri prejme obvestilo
nadzornega organa te države članice.
312. člen
(seznam borznih trgov)
(1) Agencija mora vzpostaviti seznam borznih trgov, za
upravljanje katerih je izdala dovoljenje, in ga poslati nadzornim
organom držav članic in Komisiji.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
vsako spremembo seznama.
313. člen
(predpisi o borzi in borznem trgu)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejše organizacijske zahteve za upravljanje borznega trga,
2. podrobnejša pravila o finančnih instrumentih, s katerimi
se trguje na borznem trgu, zlasti glede:
– značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati različne vrste finančnih instrumentov za uvrstitev v trgovanje na borznem
trgu,
– ukrepov iz tretjega odstavka 344. člena tega zakona,
– načina, na katerega mora borza svoje člane tekoče
seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij v
skladu s četrtim odstavkom 344. člena tega zakona,
3. podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v
uradno borzno kotacijo, zlasti glede:
– predvidene tržne kapitalizacije delnic,
– izjeme iz drugega odstavka 347. člena tega zakona,
– ustrezne razpršitve imetništva delnic in
– izjeme iz petega odstavka 348. člena tega zakona,
4. način in vsebino obvestil in objav iz 345. in 352. člena
tega zakona,

(1) Borza lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, za
katero je pridobila dovoljenje za upravljanje borznega trga v
skladu s pododdelkom 9.2.3 tega zakona,
2. storitve upravljanja MTF, če pridobi dovoljenje agencije za opravljanje te storitve v skladu z oddelkom 4.2 tega
zakona,
3. storitve objavljanja in obdelave informacij:
– o poslih iz 275. in 276. člena tega zakona,
– o zavezujočih ponudbah iz 290. člena tega zakona,
4. storitve upravljanja sistema za elektronsko obveščanje
in hrambo informacij, ki jih morajo v skladu s tem zakonom
objavljati izdajatelji,
5. prodajo in vzdrževanje računalniških programov, ki jih
razvije za opravljanje svojih storitev iz 1. do 4. točke tega odstavka in druge s tem povezane posle,
6. storitve organizacije in izvajanja izobraževanj v zvezi s
storitvami iz 1. do 4. točke tega odstavka, namenjenimi udeležencem trga finančnih instrumentov,
7. druge storitve in posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je borza pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot storitve in posli iz 1. do 6. točke
tega odstavka, če za opravljanje teh storitev in poslov pridobi
dovoljenje agencije.
(2) Borza ne sme opravljati nobenih drugih dejavnosti,
razen dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
(3) Storitve iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora
borza opravljati pod razumnimi poslovnimi pogoji in pod nediskriminacijskimi, enakimi pogoji za vse osebe, ki morajo
objavljati informacije iz 275. in 276. člena oziroma iz 290. člena
tega zakona.
(4) Za izdajo, prenehanje in odvzem dovoljenja agencije
za opravljanje storitev ali poslov iz 7. točke prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
dovoljenju za upravljanje borznega trga.
(5) V sodni register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje
besede »borza vrednostnih papirjev«, »borza finančnih instrumentov« ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba ne
izpolnjuje pogojev za upravljanje borznega trga.
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317. člen
(osnovni kapital borze)
Najnižji znesek
50.000 eurov.

osnovnega

kapitala

borze

je

318. člen
(delnice borze)
(1) Delnice borze se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice borze morajo biti izdane kot nematerializirani
vrednostni papir, vpisan v centralnem registru.
(3) Delnice borze je dovoljeno uvrstiti v trgovanje na borznem ali drugem organiziranem trgu, če k taki uvrstitvi agencija
izda soglasje. Agencija izda soglasje iz prvega stavka tega
odstavka, če borza izpolnjuje organizacijske zahteve, določene
v pododdelku 9.2.2 tega zakona.
319. člen
(delničarji borze)
(1) Za delničarje borze se smiselno uporabljajo 44. do
59. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza« in
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. pri smiselni uporabi drugega odstavka 48. člena ZBan-1
namesto napotila na prvi odstavek 377. člena ZBan-1 uporablja
napotilo na drugi odstavek 547. člena tega zakona in
4. pri smiselni uporabi 53. člena ZBan-1 namesto napotila na 375. člen ZBan-1 uporablja napotilo na 545. člen tega
zakona.
(3) Borza mora o vsaki pridobitvi kvalificiranega deleža
obvestiti agencijo, razen če je ta na zahtevo imetnika tega
deleža že izdala ustrezno dovoljenje.
(4) Borza mora na svojih javnih spletnih straneh objaviti:
1. vse imetnike kvalificiranih deležev s podatki o višini
teh deležev,
2. vsako spremembo imetnika kvalificiranega deleža, ki
lahko glede na višino tega deleža izvaja pomembnejši vpliv na
upravljanje borze.
320. člen
(izbira sistema upravljanja borze)
Borza lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo
in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim
odborom.
321. člen
(smiselna uporaba ZBan-1 za organe vodenja
in nadzora borze)
(1) Za člane uprave in nadzornega sveta borze z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 61. do
75. člen ZBan-1.
(2) Za upravni odbor borze z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 61. in 71. do 75. člen ZBan-1
ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borze, za izvršne
direktorje pa tudi 62. do 70. člen ZBan-1 in določbe tega zakona o upravi borze.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. pri smiselni uporabi prvega odstavka 66. člena ZBan-1
se:
– namesto besedila 2. točke uporablja besedilo »z drugimi
zakoni, ki urejajo trgovanje ali poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi«,
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– namesto besedila 3. točke uporablja besedilo »z drugimi
pravili stroke upravljanja organiziranih trgov«,
4. pri smiselni uporabi 2. točke 68. člena ZBan-1 se namesto napotila na 173. člen ZBan-1 uporablja napotilo na
325. člen tega zakona.
322. člen
(posebna pravila za upravni odbor borze)
(1) Upravni odbor borze mora imenovati najmanj dva izvršna direktorja.
(2) Za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ
polovica članov upravnega odbora borze.
(3) Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne
smejo voditi poslov borze.
9.2.2 Organizacijske zahteve za upravljanje
borznega trga
323. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)
(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za ugotavljanje nasprotij med interesi borze, članov njenih
organov vodenja ali nadzora ali njenih delničarjev in interesom,
da borzni trg deluje zanesljivo in pošteno.
(2) Borza mora vzpostaviti in uresničevati učinkovit
sistem za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov,
ki obsega vse razumne ukrepe, zaradi preprečitve, da bi
nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno
vplivala na delovanje borznega trga ali udeležence trgovanja
na njem.
324. člen
(trden in zanesljiv sistem upravljanja)
(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki mora vsebovati:
1. jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi,
preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,
2. učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma
ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je
borza izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem
poslovanju,
3. ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje ustrezne
administrativne in računovodske postopke.
(2) Organizacijski ustroj, postopki in sistemi iz prvega
odstavka tega člena morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni
in sorazmerni z značilnostmi, obsegom in zapletenostjo poslov,
ki jih opravlja borza.
325. člen
(odgovornost uprave za spoštovanje pravil
o upravljanju s tveganji)
(1) Upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, merjenje
oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj,
vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je borza izpostavljena
ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju.
(2) Uprava mora zagotoviti, da borza posluje v skladu s
pravili o upravljanju s tveganji, in mora v zvezi s tem zlasti:
1. določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna
notranja razmerja glede odgovornosti v zvezi z upravljanjem
borznega trga ter drugih storitev in poslov, ki jih opravlja
borza, ki:
– zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog v
borzi in
– preprečujejo nastanek nasprotja interesov.
2. odobriti in redno preverjati strategije in politike borze
za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje
in spremljanje tveganj, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim
lahko izpostavljena pri svojem poslovanju.
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(načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja
s tveganji)
(1) Borza mora za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki so povezana
s poslovanjem borze, določiti načrt ukrepov upravljanja s tveganji, ki obsega:
1. notranje postopke upravljanja s tveganji,
2. ukrepe za upravljanje s tveganji in notranje postopke
za izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za
upravljanje s tveganji.
(2) Ukrepi za upravljanje s tveganji in postopki za izvajanje in spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz
prvega odstavka tega člena določeni za vsako vrsto tveganja,
ki jim je borza izpostavljena pri posameznih vrstah poslov, ki jih
opravlja, in za tveganja, ki jim je izpostavljena pri vseh poslih,
ki jih opravlja.
(3) Borza mora določiti in izvajati ukrepe za upravljanje s
tveganji, določene s tem zakonom oziroma predpisom o upravljanju s tveganji, in druge ukrepe, ki so glede na značilnosti in
vrsto tveganj, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko
izpostavljena pri svojem poslovanju, potrebni za upravljanje s
temi tveganji.
327. člen
(politike in procesi upravljanja operativnega
tveganja)
(1) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube,
vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin:
1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,
2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe,
3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki
spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, ali
4. zunanjih dogodkov ali dejanj.
(2) Borza mora oblikovati in izvajati ustrezne politike in
procese za ocenjevanje in upravljanje z operativnim tveganjem,
ki morajo vključevati tudi opis pristopov k obravnavi redkih,
vendar zelo resnih dogodkov, ki pomenijo pomembno operativno tveganje.
(3) Za namen ustreznega oblikovanja in izvajanja politik
in procesov iz drugega odstavka tega člena mora borza določno in ustrezno podrobno opredeliti dejavnike operativnega
tveganja, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko
izpostavljena.
328. člen
(krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja)
Borza mora izdelati krizni načrt in načrt neprekinjenega
poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo
izgube borze zaradi teh motenj.
329. člen
(kapitalska ustreznost borze in revidiranje)
(1) Borza mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki omogoča njeno normalno delovanje glede
na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter zlasti ob upoštevanju značilnosti in obsega poslov, ki se sklepajo na borznem
trgu, in obsega ter stopnje tveganj, ki jim je izpostavljena pri
svojem poslovanju.
(2) Letno poročilo borze mora pregledati revizor.
(3) Za letno poročilo borze se smiselno uporabljajo
205. člen, drugi odstavek 210. člena, 211. člen razen 1. točke
prvega odstavka, 212. člen in 213. člen ZBan-1.
(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz tretjega odstavka tega člena se:
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1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,
2. pri smiselni uporabi 1. točke 212. člena ZBan-1 se namesto napotila na prvi odstavek 222. člena ZBan-1 uporablja
napotilo na prvi odstavek 369. člena tega zakona.
330. člen
(dolžnost varovanja zaupnih informacij)
(1) Borza mora kot zaupne varovati vse informacije o
posameznem izdajatelju, članu ali o drugi osebi ne glede na
to, kako jih je pridobila.
(2) Člani organov borze, njeni delničarji in delavci oziroma
druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom oziroma pri
opravljanju storitev za borzo kakor koli dostopne zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena, teh informacij ne smejo
sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da
bi jih uporabile tretje osebe.
(3) Za zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo drugi odstavek 271. člena, 272. člen ter
prvi, četrti in peti odstavek 273. člena tega zakona.
331. člen
(pravila in navodila borze)
(1) Borza mora sprejeti pravila (v nadaljnjem besedilu:
pravila borze) in izvedbene postopke (v nadaljnjem besedilu:
navodila borze), s katerimi mora določiti:
1. pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na
borznem trgu, s katerimi v skladu z oddelkom 9.3 tega zakona
uredi:
– pogoje za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje
na borznem trgu in način rednega preverjanja izpolnjevanja
teh pogojev,
– način izpolnjevanja obveznosti izdajateljev glede nadzorovanih informacij v razmerju do borze in ukrepe za preverjanje,
ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti glede objave nadzorovanih
informacij, določene v 3. poglavju in v 386. členu tega zakona,
– ukrepe za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za
trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu,
– način tekočega seznanjanja članov z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj,
– pogoje za začasno ustavitev trgovanja in za umik finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,
– postopek odločanja o uvrstitvi finančnih instrumentov v
trgovanje na borznem trgu ter o začasni ustavitvi trgovanja in
umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,
2. pravila o borznih članih, s katerimi v skladu z oddelkom
9.4 tega zakona uredi:
– pogoje za sprejem za borznega člana in za prenehanje
članstva,
– organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje
v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati
borzni član,
– ukrepe, ki jih v razmerju do borznega člana lahko uporabi borza, če ta krši svoje obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti borze in borznega člana,
3. pravila borznega trgovanja, s katerimi v skladu z oddelkom 9.5 tega zakona uredi:
– način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo finančnih
instrumentov na borznem trgu,
– način in pogoje za sklenitev poslov na borznem trgu in
za poravnavo obveznosti iz borznih poslov,
– druge medsebojne obveznosti borznih članov v zvezi s
posli, sklenjenimi na borznem trgu.
(2) Pravna pravila, določena s pravili in navodili borze,
in njihove vsakokratne spremembe se uporabljajo za presojo
medsebojnih pravic in obveznosti iz teh pravnih razmerij:
1. pravna pravila iz 1. točke prvega odstavka tega člena iz
pravnih razmerij med borzo in izdajatelji finančnih instrumentov,
ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu,
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2. pravna pravila iz 2. točke prvega odstavka tega člena
iz pravnih razmerij med borzo in borznimi člani ter
3. pravna pravila iz 3. točke prvega odstavka tega člena
– iz pravnih razmerij med borzo in borznimi člani in
– iz pravnih razmerij, ki nastanejo med borznimi člani na
podlagi borznega posla.
(3) Borza mora k pravilom borze in njihovim spremembam
pred njihovo objavo dobiti soglasje agencije.
(4) Borza mora pravila borze in njihove vsakokratne spremembe skupaj s soglasjem agencije iz tretjega odstavka tega
člena objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih
javnih spletnih straneh.
(5) Pravila borze in njihove spremembe začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.
(6) Borza mora navodila objaviti na svojih javnih spletnih
straneh in o spremembi po elektronski pošti hkrati obvestiti vse
borzne člane. Navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi,
razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.
332. člen
(tarifa borze)
(1) Borza s tarifo določi:
1. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za postopek
odločanja o uvrstitvi njihovih vrednostnih papirjev v trgovanje
na borznem trgu,
2. nadomestila za objavo informacij o borznem trgu po
366. in 367. členu tega zakon,
3. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Za tarifo borze se smiselno uporablja šesti odstavek
331. člena tega zakona.
(3) Borza mora k tarifi v delu, v katerem ta ureja nadomestila iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, in spremembi
tarife v tem delu pred njeno objavo pridobiti soglasje agencije.
(4) Agencija lahko zavrne soglasje iz tretjega odstavka
tega člena, če nadomestila iz 1. in 2. točke prvega odstavka
tega člena niso v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji ali če
so ta nadomestila diskriminacijska oziroma neenaka za posamezne izdajatelje ali vrste vrednostnih papirjev.
9.2.3 Dovoljenje za upravljanje borznega trga
333. člen
(dovoljenje za upravljanje borznega trga)
(1) Borza mora pred začetkom upravljanja borznega trga
pridobiti dovoljenje za upravljanje borznega trga.
(2) Borza mora pred začetkom upravljanja borznega trga
s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za upravljanje borznega trga, pridobiti dodatno dovoljenje.
334. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega
trga je treba priložiti:
1. statut borze v obliki overjenega prepisa notarskega
zapisa,
2. poslovni načrt borze za prva tri leta poslovanja, ki mora
vsebovati:
– opis poslov, ki jih namerava borza opravljati pri upravljanju borznega trga,
– opis načina uresničevanja organizacijskih zahtev iz pododdelka 9.2.2 tega zakona,
3. seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja navajati njegove osebne podatke ter podatek o številu in deležu
delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi borze,
4. druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji
za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga s finančnimi
instrumenti, na katere se nanaša zahteva.
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka
333. člena tega zakona je treba priložiti samo listine iz 2. in 4.
točke prvega odstavka tega člena glede upravljanja borznega
trga s finančnimi instrumenti, na katere se nanaša ta zahteva.
335. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)
Agencija mora hkrati odločiti o teh zahtevah za izdajo
dovoljenj:
1. o zahtevi borze za izdajo dovoljenja za upravljanje
borznega trga,
2. o zahtevah bodočih kvalificiranih imetnikov delnic borze
iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
3. o zahtevah kandidatov za člane uprave te borze iz 1.
točke tega člena za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave borze.
336. člen
(odločanje o dovoljenju za upravljanje borznega trga)
trga:

(1) Agencija izda borzi dovoljenje za upravljanje borznega

1. če je statusni ustroj borze v skladu s pododdelkom
9.2.1 tega zakona,
2. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev
kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,
3. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje
funkcije člana uprave borze vsem članom uprave te borze,
4. če je načrtovani sistem upravljanja iz drugega odstavka
324. člena tega zakona ustrezen in primeren za upravljanje
s tveganji, ki jim bo borza pri opravljanju načrtovanih poslov
izpostavljena, in
5. če borza izpolnjuje organizacijske zahteve iz pododdelka 9.2.2 tega zakona.
(2) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za upravljanje borznega trga morajo biti navedene vrste finančnih instrumentov,
na katere se dovoljenje nanaša.
337. člen
(prenehanje opravljanja storitev upravljanja
borznega trga)
(1) Če skupščina borze sprejme sklep o prenehanju borze in začetku likvidacijskega postopka ali sklep, s katerim se
dejavnost borze spremeni tako, da ta ne bo več opravljala storitev upravljanja borznega trga, se smiselno uporabljajo 76. do
80. člen ZBan-1, če v drugem do šestem odstavku tega člena
ni določeno drugače.
(2) Borza mora v osmih dneh po zasedanju skupščine, na
katerem je bil sprejet sklep iz prvega odstavka tega člena, ta
sklep objaviti in o njem obvestiti:
1. izdajatelje, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v
trgovanje na borznem trgu,
2. borzne člane in
3. agencijo.
(3) Borza mora opravljati storitve upravljanja borznega
trga še najmanj eno leto po obvestilu iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Borza mora v primeru iz prvega odstavka tega člena
zagotoviti, da druga borza ali upravljavec organiziranega trga
druge države članice prevzame:
1. celotno dokumentacijo v zvezi z borznimi posli in izdajatelji, ki jo je bila dolžna voditi borza, in
2. vse obveznosti in odgovornosti borze v zvezi z vodenjem in hranjenjem te dokumentacije ter dostopom do nje.
(5) Borza mora v osmih dneh po prenosu dokumentacije
v skladu s četrtim odstavkom tega člena agenciji predložiti
poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila za izpolnitev
obveznosti iz četrtega odstavka tega člena, in poročilu priložiti
dokaze o izpolnitvi teh obveznosti.
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(6) Dovoljenje za upravljanje borznega trga preneha:
1. če borza v skladu s prvim do petim odstavkom tega
člena preneha opravljati storitve upravljanja borznega trga, s
predložitvijo poročila iz petega odstavka tega člena, ali
2. če borza ne začne upravljati borznega trga, na katerega se dovoljenje nanaša, v enem letu od izdaje dovoljenja.
(7) Če nastopi razlog iz šestega odstavka tega člena,
izda agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
338. člen
(dovoljenje za združitev oziroma delitev)
(1) Če je borza udeležena pri združitvi ali delitvi družb,
mora pridobiti dovoljenje agencije za to združitev oziroma
delitev.
(2) Za odločanje o dovoljenju za združitev oziroma delitev
se smiselno uporabljajo 334. do 336. člen tega zakona.
(3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane
nova družba, ki bo upravljala borzni trg, mora ta nova družba
pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobiti
dovoljenje agencije za upravljanje borznega trga.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je
udeležena borza.
9.2.4 Vzpostavitev sistema za dostop do borznega trga
v drugi državi članici
339. člen
(obvestilo o nameri vzpostavitve sistema za dostop
do borznega trga v drugi državi članici)
Če namerava borza v drugi državi članici namestiti sistem, s katerimi bo omogočila oddaljeni dostop do trgovanja na
borznem trgu osebam s sedežem v tej državi članici, mora o
tem obvestiti agencijo.
340. člen
(predložitev obvestila nadzornemu organu države članice)
(1) Agencija mora obvestilo iz 339. člena tega zakona
predložiti nadzornemu organu države članice, na katero se
nanaša obvestilo, in o tem obvestiti borzo.
(2) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa države
članice iz prvega odstavka tega člena temu brez nepotrebnega odlašanja sporočiti podatke o članih oziroma udeležencih
borznega trga.
(3) Borza lahko omogoči začetek uporabe sistema iz
339. člena tega zakona v drugi državi članici, ko nadzorni
organ te države članice prejme obvestilo iz prvega odstavka
tega člena.
9.3 Finančni instrumenti, s katerimi se trguje
na borznem trgu
9.3.1 Uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje
na borznem trgu
9.3.1.1 Splošna pravila
341. člen
(splošni pogoji za uvrstitev finančnih instrumentov
v trgovanje na borznem trgu)
(1) Pravila borze morajo določati jasna in pregledna pravila o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem
trg.
(2) Ureditev v pravilih borze mora zagotavljati, da se v
trgovanje na borznem trgu lahko uvrstijo samo finančni instrumenti, katerih lastnosti omogočajo, da se z njimi trguje pošteno,
urejeno in učinkovito.
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(3) Glede izvedenih finančnih instrumentov mora ureditev v pravilih borze tudi zagotavljati, da se v trgovanje
uvrstijo samo tisti izvedeni finančni instrumenti, katerih vsebina omogoča pregledno določanje cene in učinkovite pogoje
poravnave.
(4) Borza lahko v pravilih borze poleg uradne borzne kotacije določi tudi druge posebne segmente borznega trga, za
katere lahko določi strožje pogoje za uvrstitev v trgovanje od
pogojev, določenih v pododdelku 9.3.1 tega zakona.
342. člen
(posebni pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na borznem trgu)
(1) Poleg splošnih pogojev, določenih v drugem odstavku
341. člena tega zakona, morajo vrednostni papirji za uvrstitev v
trgovanje na borznem trgu izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. pravni položaj izdajatelja je glede njegove ustanovitve
in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države
njegovega sedeža,
2. izdajatelj oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu je glede objave prospekta in drugih
informacij izpolnil obveznosti, določene v 2. poglavju tega
zakona,
3. vrednostni papirji so prosto prenosljivi,
4. vrednostni papirji so veljavno izdani in izpolnjeni so
tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi
papirji.
(2) Pogoji iz 4. točke prvega odstavka tega člena so
izpolnjeni:
1. če ima izdajatelj sedež v Republiki Sloveniji: če so
vrednostni papirji izdani kot nematerializirani vrednostni papirji,
vpisani v centralni register,
2. v drugih primerih:
– če so potrdila o deponiranju teh vrednostnih papirjev
izdana na način, določen v oddelku 11.5 tega zakona, ali
– če so vrednostni papirji izdani bodisi kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralnem depoju, bodisi kot
tiskani vrednostni papirji, ki so v zbirni hrambi v centralnem
depoju, in če so izpolnjeni pogoji za poravnavo borznih poslov
s temi vrednostnimi papirji iz 459. člena tega zakona.
343. člen
(zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na borznem trgu)
(1) Vrednostni papirji se lahko uvrstijo v trgovanje na
borznem trgu na zahtevo:
1. izdajatelja ali
2. druge osebe, če izdajatelj s tem soglaša.
(2) Če so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na drugem borznem trgu v Republiki Sloveniji ali drugem organiziranem trgu v državi članici, se vrednostni papirji lahko uvrstijo v
trgovanje na borznem trgu tudi na zahtevo druge osebe, ne da
bi bilo za to potrebno soglasje izdajatelja.
(3) Če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borznem trgu v skladu z drugim odstavkom tega člena brez soglasja izdajatelja, mora borza o tem obvestiti izdajatelja.
(4) Če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borznem trgu v skladu z drugim odstavkom tega člena brez soglasja izdajatelja, za izdajatelja v razmerju do borze ne nastanejo
obveznosti iz 344. člena tega zakona.
344. člen
(nadzorovane informacije izdajatelja
vrednostnih papirjev)
(1) Izdajatelj vrednostnih papirjev mora v rokih in na način, na katerega mora po prvem odstavku 133. člena tega
zakona o nadzorovani informaciji obvestiti agencijo oziroma
nadzorni organ druge države članice, ki je matična država
članica izdajatelja, obvestiti tudi borzo.
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(2) Za nastanek in prenehanje obveznosti izdajatelja iz
prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 100. člen
tega zakona.
(3) Borza mora v zvezi z vrednostnimi papirji, uvrščenimi
v trgovanje na borznem trgu, vzpostaviti in uresničevati:
1. učinkovite ukrepe za redno preverjanje, ali izdajatelji
izpolnjujejo obveznosti glede objave nadzorovanih informacij,
določene v 3. poglavju in 386. členu tega zakona, in
2. ukrepe, ki so potrebni za redno preverjanje izpolnjevanja
pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu.
(4) Borza mora svoje člane tekoče seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj
v skladu s 3. poglavjem in 386. členom tega zakona.
345. člen
(obveščanje agencije in objava uvrstitve finančnih
instrumentov v trgovanje na borznem trgu)
(1) Borza mora agencijo obvestiti o vsaki zahtevi za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu in o
svoji odločitvi o tej zahtevi.
(2) Borza mora objaviti informacije o uvrstitvi finančnih
instrumentov v trgovanje na borznem trgu na svojih javnih
spletnih straneh.
9.3.1.2 Uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno
borzno kotacijo
346. člen
(posebna pravila odseka 9.3.1.2)
(1) Za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno
kotacijo morajo biti poleg pogojev, določenih v odseku 9.3.1.1
tega zakona, izpolnjeni tudi dodatni pogoji glede predvidene tržne kapitalizacije in razpršitve teh vrednostnih papirjev ter drugi
dodatni pogoji, določeni v odseku 9.3.1.2 tega zakona.
(2) Če je zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu vložena hkrati ali v kratkem časovnem
obdobju pred vložitvijo zahteve za uvrstitev teh vrednostnih
papirjev v uradno kotacijo organiziranega trga druge države
članice ali po vložitvi take zahteve ali če se zahteva za uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, ki
so že uvrščeni v uradno kotacijo na organiziranem trgu druge
države članice, mora borza sodelovati z organom, ki je pristojen
za odločanje o uvrstitvi v uradno kotacijo organiziranega trga te
države članice, in skupaj s tem organ sprejeti ustrezne ukrepe,
potrebne za pospešitev postopka in v največjem možnem obsegu za poenostavitev morebitnih formalnosti in dodatnih pogojev za uvrstitev v uradno kotacijo teh vrednostnih papirjev.
(3) Če se zahteva za uvrstitev v uradno borzno kotacijo
nanaša na vrednostne papirje, ki so že uvrščeni v uradno kotacijo organiziranega trga druge države članice, lahko borza
zavrne to zahtevo tudi, če izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti
v zvezi z uvrstitvijo teh vrednostnih papirjev v uradno kotacijo
organiziranega trga druge države članice.
347. člen
(dodatni pogoji za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo)
(1) V uradno borzno kotacijo se lahko uvrstijo samo delnice, katerih izdajatelj je objavil letno poročilo za zadnja tri
poslovna leta v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v uradno
borzno kotacijo izjemoma lahko uvrstijo tudi delnice, glede
katerih pogoj iz prvega odstavka tega člena ni izpolnjen, če
so vlagateljem na drug način zagotovljene informacije, ki jih
potrebujejo za poučeno oceno izdajatelja in delnic.
(3) Za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo morata biti
izpolnjena tudi naslednja dodatna pogoja:
1. pred uvrstitvijo v uradno borzno kotacijo je potekel rok
za vpis in vplačilo delnic, če je prej potekal postopek njihove
prodaje javnosti,
2. imetništvo delnic je ustrezno razpršeno v javnosti.
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(4) Zahteva za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo
se mora nanašati na celotno količino že izdanih delnic istega
razreda.
348. člen
(dodatni pogoji za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev
v uradno borzno kotacijo)
(1) Za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev v uradno
borzno kotacijo morata biti izpolnjena tudi naslednja dodatna
pogoja:
1. pred uvrstitvijo v uradno borzno kotacijo je potekel rok
za vpis in vplačilo teh vrednostnih papirjev, če je prej potekal
postopek njihove prodaje javnosti,
2. skupni nominalni znesek izdaje, na katerega se glasijo,
ni manjši od 200.000 eurov.
(2) Pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne
uporablja za dolžniške vrednostne papirje, ki se izdajajo stalno
ali ponavljajoče se in pri katerih končni rok za vpis in vplačilo
ni določen.
(3) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne
uporablja za dolžniške vrednostne papirje, ki se izdajajo stalno ali ponavljajoče se in pri katerih skupni znesek izdaje ni
določen.
(4) Zahteva za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev
v uradno borzno kotacijo se mora nanašati na celotno količino
teh vrednostnih papirjev iste vrste.
(5) Dolžniški vrednostni papirji, ki vsebujejo opcijo do
zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, se lahko uvrstijo v
uradno borzno kotacijo samo, če so delnice, ki so predmet te
opcije, uvrščene v trgovanje na borznem ali drugem organiziranem trgu.
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena se v uradno borzno kotacijo izjemoma lahko uvrstijo tudi dolžniški vrednostni
papirji, glede katerih pogoj iz petega odstavka tega člena ni
izpolnjen, če so vlagateljem drugače zagotovljene informacije,
ki jih potrebujejo za poučeno oceno glede vrednosti delnic, ki
so predmet opcije, vsebovane v tem dolžniškem vrednostnem
papirju.
9.3.2 Začasna ustavitev trgovanja in umik finančnih
instrumentov iz trgovanja na borznem trgu
349. člen
(začasna ustavitev trgovanja)
(1) Borza mora začasno ustaviti trgovanje s finančnim instrumentom, če je ustavitev ali prepoved trgovanja kot nadzorni
ukrep odredila agencija ali drug nadzorni organ države članice
izdajatelja tega finančnega instrumenta.
(2) Borza lahko začasno ustavi trgovanje s finančnim instrumentom, če je to potrebno za zaščito interesov vlagateljev
v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu ali nadzorovane
informacije v skladu s 3. poglavjem ali 386. členom tega zakona
ali v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami.
(3) Borza lahko začasno ustavi trgovanje s finančnim
instrumentom, ki ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje s tem
instrumentov na borznem trgu, razen če bi taka ustavitev lahko
povzročila pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga.
350. člen
(umik finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu)
(1) Borza mora umakniti iz trgovanja na borznem trgu:
1. finančni instrument, v zvezi s katerim je tak umik kot
nadzorni ukrep odredila agencija ali drug nadzorni organ matične države članice izdajatelja tega finančnega instrumenta,
2. dolžniški vrednostni papir, če so zapadle vse obveznosti, vsebovane v tem vrednostnem papirju,
3. lastniški vrednostni papir naslednji delovni dan po prejemu obvestila javne družbe iz devetega odstavka 101. člena
tega zakona, vendar ne prej, kot naslednji delovni dan po

Stran

9488 /

Št.

67 / 27. 7. 2007

dnevu, ko po osmem odstavku 101. člena tega zakona začne
učinkovati sklep o umiku delnic z organiziranega trga,
4. finančni instrument, ki je bil uvrščen v trgovanje na borznem trgu brez soglasja izdajatelja, če umik zahteva oseba, na
zahtevo katere je bil ta finančni instrument uvrščen v trgovanje
na borznem trgu, s potekom odpovednega obdobja, ki je določeno v pravilih borze in ki ne sme biti daljše od treh mesecev
od prejema zahteve za umik.
(2) Borza lahko iz trgovanja na borznem trgu umakne
finančni instrument, če finančni instrument ali njegov izdajatelj
ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje s tem instrumentom na
borznem trgu, razen če bi tak umik lahko povzročil pomembne
škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga.
351. člen
(pravice delničarjev, če so delnice umaknjene
iz trgovanja na borznem trgu)
(1) Če borza po 1. točki prvega odstavka ali po drugem
odstavku 350. člena tega zakona umakne delnice iz trgovanja
na borznem trgu, mora izdajatelj v dveh mesecih po objavi
umika delnic iz trgovanja na borznem trgu sklicati skupščino in
na skupščini delničarjem ponuditi, da družba prevzame njihove
delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.
(2) Za pravico do denarne odpravnine iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporablja 603. člen ZGD-1. Rok za
vložitev predloga za določitev primerne denarne odpravnine
začne teči:
1. če je bilo opravljeno zasedanje skupščine iz prvega odstavka tega člena: od dneva predložitve zapisnika o zasedanju
skupščine sodnemu registru,
2. če skupščina iz prvega odstavka tega člena ni bila sklicana: s potekom dveh mesecev od javne objave umika delnic
iz trgovanja na borznem trgu.
(3) Če je zasedanje skupščine sklicano za dan, ki je poznejši od dveh mesecev od objave umika delnic iz trgovanja na
borznem trgu, lahko delničar predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja vloži tudi že pred zasedanjem skupščine.
(4) Borza mora v objavi umika delnic iz trgovanja na
borznem trgu delničarje poučiti o pravici do primerne denarne
odpravnine in načinu uveljavitve te pravice.
(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se ne uporabljajo,
če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu na
zahtevo druge osebe brez soglasja izdajatelja.
352. člen
(obveščanje agencije in objava začasne ustavitve
trgovanja in umika finančnih instrumentov iz trgovanja
na borznem trgu)
(1) Borza mora agencijo takoj obvestiti o vsaki začasni
ustaviti trgovanja in vsakem umiku finančnih instrumentov iz
trgovanja na borznem trgu.
(2) Borza mora objaviti informacije o začasni ustaviti trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem
trgu na svojih javnih spletnih straneh.
(3) Če se s finančnim instrumentom iz prvega odstavka
tega člena trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija o začasni ustaviti trgovanja in umiku tega
finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu obvestiti
nadzorni organ te države članice.
9.3.3 Postopek odločanja borze o uvrstitvi finančnih
instrumentov v trgovanje ter o začasni ustavitvi in umiku
iz trgovanja na borznem trgu
353. člen
(uporaba določb o postopku)
(1) Borza odloča po postopku, določenem v pododdelku
9.3.3 tega zakona, o naslednjih zadevah:
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1. o uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo,
2. o začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom
in
3. o umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu.
(2) Za postopek odločanja v zadevah iz 1. točke prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi in tretji
odstavek 496. člena, prvi odstavek 500. člena, prvi odstavek
501. člena, 503. do 505. člen, 506. člen, prvi in šesti odstavek
507. člena, 508. do 513. člen, 539. člen, 540. člen, prvi in tretji
odstavek 541. člena, prvi odstavek 542. člena, 543. člen ter prvi
do peti odstavek 544. člena tega zakona.
(3) Za postopek odločanja v zadevah iz 2. in 3. točke
prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi in
tretji odstavek 496. člena, prvi odstavek 500. člena, prvi odstavek 501. člena, 503. do 505. člen, 506. člen, prvi odstavek
507. člena, 508. do 513. člen ter prvi odstavek 524. člena tega
zakona.
(4) Ne glede na prvi odstavek 501. člena tega zakona v
zvezi s tretjim odstavkom tega člena borza pred izdajo odločbe iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena izdajatelju ni
dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi, če z izvršitvijo odločbe
zaradi zaščite vlagateljev ni mogoče odlašati. V primeru iz prvega stavka tega odstavka morajo biti razlogi za nezagotovitev
možnosti izjave vsebovani v obrazložitvi odločbe.
(5) Pri smiselni uporabi določb tega zakona iz drugega in
tretjega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »agencija« uporablja pojem »borza«,
2. namesto pojma »zahteva za izdajo dovoljenja« uporablja pojem »zahteva za uvrstitev finančnega instrumenta v
trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo«,
3. namesto pojma »taksa« uporablja pojem »nadomestilo,
določeno s tarifo borze«.
354. člen
(organ postopka)
(1) V postopku odloča uprava borze.
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi strokovni delavec
oziroma delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec), zaposlen
pri borzi, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP in ki ga za to
pooblasti uprava borze.
355. člen
(roki za odločanje)
(1) Borza mora o zadevi iz 1. točke prvega odstavka
353. člena tega zakona odločiti v 30 dneh po prejemu zahteve.
(2) Borza mora sklep o odpravi pomanjkljivosti naloga
izdati v osmih dneh po prejemu zahteve.
(3) Če je borza v roku iz drugega odstavka tega člena
izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti, rok iz prvega odstavka
tega člena ne teče od vročitve tega sklepa vlagatelju zahteve:
– do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti, določenega
s sklepom, ali
– do prejema dopolnitve oziroma poprave naloga, če je
nalog dopolnjen oziroma popravljen v roku, določenem s sklepom.
356. člen
(posebna pravila v postopku sodnega varstva
proti odločbam borze)
(1) Če sodišče v postopku sodnega varstva proti odločbi,
s katero je borza odločila o zadevi iz 1. točke prvega odstavka
353. člena tega zakona, ugotovi, da obstajajo razlogi, zaradi
katerih bi lahko po 65. členu ZUS-1 upravni akt odpravilo in
s sodbo odločilo o stvari, odločbe borze ne odpravi, temveč
s sodbo samo ugotovi, da je odločba nezakonita in da ni bilo
pogojev za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na
borznem trgu oziroma v uradno borzno kotacijo.
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(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne učinkuje na
veljavnost borznih poslov s finančnimi instrumenti, o uvrstitvi v
trgovanje na borznem trgu oziroma v uradno borzno kotacijo
katerih je borza odločila z izpodbijano odločbo.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko oseba,
katere pravice so bile z uvrstitvijo finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu oziroma v uradno borzno kotacijo na
podlagi izpodbijane odločbe kršene, uveljavi morebitne odškodninske zahtevke proti borzi oziroma proti izdajatelju v pravdi.
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbi borze, izdani v zadevi iz prvega
odstavka 353. člena tega zakona, je dovoljena pritožba, o kateri
odloča Vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov oziroma sodnic
(v nadaljevanjem besedilu: sodnik).
9.4 Borzni člani
357. člen
(dostop do borznega trga)
(1) Na borznem trgu lahko trgujejo samo borzni člani.
(2) Pravila borze morajo določati pregledna in nediskriminacijska pravila, ki temeljijo na objektivnih merilih za organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s
poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član.
(3) Borza mora borznim članom zagotoviti ustrezen neposredni ali oddaljeni dostop za uporabo informacijskega sistema
za trgovanje na borznem trgu (v nadaljnjem besedilu: trgovalni
sistem). Če se za trgovanje na borznem trgu ali posameznem
segmentu tega trga ne uporablja informacijski sistem, mora
borza borznim članom na ustrezen drug način zagotoviti ustrezen dostop do trgovalnega sistema.
358. člen
(osebe, ki lahko postanejo borzni člani)
(1) Borzni član lahko postane:
1. borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji
v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena tega
zakona upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati
investicijske storitve in posle iz 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona,
2. investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža
upravičena opravljati investicijske storitve in posle iz 2., 3. ali
4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona.
(2) Pravila borze lahko določijo, da lahko borzni član postane tudi druga oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima ustrezen ugled in dobro ime,
2. ima ustrezne trgovalne izkušnje in sposobnosti,
3. izpolnjuje druge pogoje za borznega člana, določene
v pravilih borze.
(3) Borzni članici lahko postaneta tudi Republika Slovenije
in Banka Slovenije.
359. člen
(obveščanje agencije o borznih članih)
Borza mora agencijo redno obveščati o sprejemu novih
borznih članov in prenehanju položaja borznega člana ter ji
dostaviti vsakokraten seznam borznih članov.
360. člen
(obveznosti borznih članov)
(1) Borzni člani morajo pri trgovanju na borznem trgu
ravnati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, ter s pravili in navodili borze.
(2) Borzni člani morajo zagotoviti, da vedno izpolnjujejo
organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi
s poravnavo borznih poslov, ki jih mora v skladu s pravili borze
izpolnjevati borzni član.
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(3) Za posle, sklenjene na borznem trgu v skladu s pravili
in navodili borze med borznimi člani, se ne uporablja oddelek
7.2 tega zakona.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena morajo borzni
člani, če pri sklepanju poslov za račun svojih strank izvršujejo
naročila strank na borznem trgu, ravnati v skladu z oddelkom
7.2 tega zakona.
361. člen
(nadzor borze nad borznimi člani)
(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati učinkovite ukrepe in postopke za redno spremljanje, ali borzni člani izpolnjujejo
obveznosti, določene s pravili in navodili borze.
(2) Borza mora spremljati posle, ki jih na borznem trgu
sklepajo njeni člani, zaradi ugotavljanja kršitev pravil borze,
neurejenih trgovalnih razmer ali ravnanj, ki imajo značilnosti
zlorabe trga.
362. člen
(obveščanje agencije in sodelovanje z nadzornimi organi
glede nadzora nad borznimi člani)
(1) Borza mora agencijo obveščati o pomembnih kršitvah
pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga.
(2) Borza mora brez nepotrebnega odlašanja na zahtevo
agencije ali drugega organa Republike Slovenije ali druge države članice, ki je pristojen za preiskavo in pregon prepovedanih
ravnanj zlorabe trga, predložiti vse informacije in mu zagotoviti
drugo pomoč v zvezi s preiskavo in pregonom prepovedanih
dejanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na borznem trgu ali
prek informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu.
9.5 Pravila borznega trgovanja
363. člen
(sklepanje borznih poslov)
(1) Vnos ponudbe za prodajo ali nakup finančnih instrumentov v trgovalni sistem ima za borznega člana, ki je vnesel
to ponudbo, učinek objave zavezujoče ponudbe, s sprejemom
katere je sklenjen posel o prodaji ali nakupu tega finančnega
instrumenta.
(2) Pravila borze morajo določati:
1. časovni trenutek, ko se šteje, da je v trgovalni sistem
vnesena ponudba iz prvega odstavka tega člena,
2. pogoje in način za preklic te ponudbe,
3. merila za določitev:
– vnos katere ponudbe ima pravni učinek sprejema druge
vnesene ponudbe in
– drugih pogojev glede količine in cene finančnih instrumentov, pod katerimi je s tem sprejemom ponudbe sklenjen
borzni posel.
(3) Pravila borze lahko določijo pravico borznega člana,
da v soglasju z drugim borznim članom, ki je nasprotna stranka borznega posla, odstopi od tega posla. Rok za uresničitev
odstopne pravice iz prvega stavka tega odstavka mora biti v
pravilih borze določen ob upoštevanju pravil poravnalnega
sistema, prek katerega se opravlja poravnava tega posla.
(4) Za medsebojne pravice in obveznosti borznih članov
na podlagi borznega posla se uporablja pravo Republike Slovenije.
(5) Če se za trgovanje na borznem trgu ali posameznem
segmentu tega trga ne uporablja informacijski sistem, se za
sklepanje borznih poslov prvi in drugi odstavek tega člena
uporabljata smiselno.
(6) Ureditev borznega trgovanja v pravilih borze mora
vključevati:
1. pravila, ki omogočajo pošteno in urejeno trgovanje in
določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov, ter
2. pravila, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje
tržnih manipulacij.
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364. člen
(poravnava borznih poslov)
Borza mora zagotoviti pogoje za poravnavo borznih poslov v skladu z 11. poglavjem tega zakona.
365. člen
(postopek zaradi insolventnosti nad borznim članom)
(1) Postopek zaradi insolventnosti po tem členu je postopek prisilne poravnave, stečaja, neprostovoljne likvidacije
ali drug postopek, katerega začetek ima pravne posledice za
posle, sklenjene pred njegovim začetkom, ali za obveznosti
dolžnika iz teh poslov.
(2) Začetek postopka zaradi insolventnosti nad borznim
članom ne vpliva na veljavnost borznih poslov glede ponudb,
ki jih je v trgovalni sistem vnesel ta član do poteka dneva, na
katerega je bil začet ta postopek. Veljavni so tudi posli, ki so bili
sklenjeni glede ponudb, ki jih je borzni član vnesel v trgovalni
sistem po dnevu začetka postopka zaradi insolventnosti, če
borza ni vedela in tudi ni mogla vedeti za začetek postopka
zaradi insolventnosti.
(3) Od poslov iz drugega odstavka tega člena ni dovoljeno
odstopiti, tudi če tako pravico daje poseben predpis, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti.
(4) Za obveznosti, ki so za insolventnega borznega člana
nastale na podlagi posla iz drugega odstavka tega člena, se
ne uporabljajo morebitna posebna pravila predpisa, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti, o prepovedi pobota ali o prepovedi izpolnitve v breme denarnega dobroimetja ali finančnih
instrumentov, ki jih je borzni član zagotovil v okviru poravnalnega sistema za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti iz
borznih poslov.
9.6 Objava informacij o borznem trgu
366. člen
(preglednost informacij o ponudbi in povpraševanju
na borznem trgu)
(1) Borza mora o ponudbi in povpraševanju po delnicah,
ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razkriti:
1. trenutne ponudbene nakupne in prodajne cene in
2. informacije o globini interesa za trgovanje pri teh cenah.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora borza
razkriti:
1. pod razumnimi poslovnimi pogoji in
2. neprekinjeno med običajnim trgovalnim časom.
(3) Agencija borzo na njeno zahtevo oprosti obveznosti
iz prvega odstavka tega člena ob upoštevanju tržnega modela
ali vrste in obsega naročil, zlasti za naročila velike vrednosti v
primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za delnice oziroma
vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.
367. člen
(preglednost informacij o borznih poslih)
(1) Borza mora o borznih poslih, katerih predmet so delnice, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razkriti informacije o ceni, količini in času sklenitve vsakega posla.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora borza
razkriti čim hitreje po sklenitvi posla in pod razumnimi poslovnimi pogoji.
(3) Agencija lahko borzi dovoli, da odloži razkritje informacij iz prvega odstavka tega člena za določene posle ob upoštevanju vrste teh poslov in njihove velikosti, še zlasti za posle
velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za
delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.
(4) Borza mora za odložitev razkritij po četrtem odstavku
tega člena:
1. pridobiti vnaprejšnje dovoljenje agencije k navodilom
borze, ki urejajo odložitve teh razkritij, in
2. jasno razkriti ureditev v zvezi z odložitvijo razkritij borznim članom in javnosti.
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9.7 Nadzor agencije nad poslovanjem borze
368. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad poslovanjem borze)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad borzo glede vseh storitev in poslov, ki jih opravlja borza.
(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad
borzo, lahko agencija od teh oseb zahteva ustrezna poročila in
informacije ter opravi pregled njihovega poslovanja:
1. od oseb, ki so z borzo v razmerju tesne povezanosti,
2. od oseb, na katere je borza prenesla pomemben del
svojih poslovnih procesov, in
3. od imetnikov kvalificiranih deležev v borzi.
(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi
agencija pregled poslovanja te osebe v sodelovanju s tem
nadzornim organom.
(4) Za dosego namena nadzora nad borzo je agencija
pristojna in odgovorna tudi za nadzor:
1. nad člani uprave borze v obsegu, določenem v 68. do
70. členu ZBan-1 v zvezi s 321. členom tega zakona, in
2. nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem
v 44. do 59. členu ZBan-1 v zvezi s 319. členom tega zakona.
(5) Agencija je pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad
upravljavcem organiziranega trga države članice iz 311. člena
tega zakona v obsegu, določenem v šestem do osmem odstavku 369. člena tega zakona.
(6) Peti odstavek tega člena in šesti do osmi odstavek
369. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za nadzor
nad upravljavcem MTF iz 181. člena tega zakona.
369. člen
(namen nadzora in način opravljanja nadzora nad borzo)
(1) Agencija opravlja nadzor nad borzo zaradi preverjanja,
ali borza posluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, in drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje s
finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Agencija opravlja nadzor nad borzo:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil borze in drugih oseb, ki morajo
po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja borze in oseb iz
drugega odstavka 368. člena tega zakona,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov.
(3) Agencija lahko borzi pod pogoji, določenimi v tem
zakonu, izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. opozorilo,
2. odreditev odprave kršitve, ki lahko obsega tudi zahtevo
za ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze,
3. odvzem dovoljenja.
(4) Za nadzor nad borzo se smiselno uporabljajo oddelki
7.3, 7.4 in 7.6 ZBan-1, razen 5., 7. in 8. točke prvega odstavka
250. člena ZBan-1.
(5) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz četrtega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. namesto napotila na predpise iz prvega odstavka
222. člena ZBan-1 uporablja napotilo na predpise iz prvega
odstavka tega člena.
(6) Če ima agencija utemeljene razloge za oceno, da
upravljavec organiziranega trga iz 311. člena tega zakona krši
ta zakon ali predpise države članice svojega sedeža, sprejete
zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES v pravni red te države
članice, mora o teh ugotovitvah obvestiti nadzorni organ države
članice sedeža tega upravljavca organiziranega trga.
(7) Če upravljavec organiziranega trga iz 311. člena tega
zakona kljub ukrepom nadzornega organa države članice svojega sedeža ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v
državi članici ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega
odstavka tega člena tako, da so očitno ogroženi interesi vla-
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gateljev v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga, lahko
agencijo temu upravljavcu organiziranega trga po predhodnem
obvestilu nadzornega organa države članice izreče kateri koli
ukrep, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno
delovanje trga, vključno s prepovedjo nadaljnjega omogočanja
oddaljenega dostopa iz 311. člena tega zakona.
(8) Agencija mora o ukrepu iz sedmega odstavka tega
člena brez odlašanja obvestiti Komisijo.
9.8 Nadzor agencije nad trgovanjem na borznem trgu
370. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad trgovanjem
na borznem trgu)
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad trgovanjem na borznem trgu.
371. člen
(namen nadzora in način opravljanja nadzora
nad trgovanjem na borznem trgu)
(1) Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na borznem
trgu zaradi preverjanja, ali trgovanje poteka na pošten in urejen
način, in ugotavljanja morebitnih ravnanj, ki pomenijo zlorabo
trga.
(2) Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na borznem
trgu:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil borze in drugih oseb, ki morajo
po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja:
– borze in oseb iz drugega odstavka 368. člena tega
zakona,
– borznoposredniških družb in drugih oseb v skladu z
določbami 8. poglavja tega zakona o nadzoru nad opravljanjem
investicijskih storitev in poslov ter določbami 10. poglavja tega
zakona o nadzoru nad kršitvami prepovedi zlorabe trga,
– iz prvega odstavka 95. člena tega zakona,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov.
(3) Poleg nadzornih ukrepov, ki jih je agencija upravičena
izreči po drugih določbah tega zakona, lahko agencija, če je
to potrebno za varovanje interesov vlagateljev ali zagotovitve
poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu, odredi
začasno ustavitev trgovanja ali umik finančnega instrumenta
iz trgovanja na borznem trgu.
(4) Če se s finančnim instrumentom iz tretjega odstavka
tega člena trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija o odreditvi ustavite trgovanja ali umika tega
finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu obvestiti
nadzorni organ te države članice.
(5) Če se s finančnim instrumentom trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija nadzorni
ukrep iz tretjega odstavka tega člena izreči tudi, če je tak
nadzorni ukrep izrekel nadzorni organ te druge države članice,
razen če bi začasna ustavitev ali umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu lahko povzročil pomembne
škodljive posledice za interese vlagateljev ali za normalno
delovanje borznega trga.
10. poglavje:
PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA
TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE
IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA
10.1 Temeljna pravila o prepovedi zlorabe trga
372. člen
(prepovedani ravnanji zlorabe trga)
Prepovedani ravnanji zlorabe trga sta:
1. trgovanje na podlagi notranjih informacij in
2. tržna manipulacija.
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373. člen
(notranja informacija)
(1) Notranja informacija je vsaka informacija, ki ima naslednje značilnosti:
1. je natančna,
2. ni bila objavljena,
3. se neposredno ali posredno nanaša:
– na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali
– na enega ali več finančnih instrumentov in
4. bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na
cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih
izvedenih finančnih instrumentov.
(2) V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago je
notranja informacija vsaka natančna informacija:
1. ki ni bila objavljena,
2. ki se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več
izvedenih finančnih instrumentov na blago in
3. za katero uporabniki trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago pričakujejo, da jo bodo prejeli ob upoštevanju
priznanih tržnih običajev na teh trgih.
(3) Za osebo, ki opravlja posle v zvezi z izvrševanjem
naročil strank je notranja informacija tudi informacija, ki jo je
tej osebi dala stranka v zvezi z njenim neizvršenim naročilom
in ki ima značilnosti iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena.
(4) Domneva se, da je informacija natančna po prvem
odstavku tega člena:
1. če označuje:
– sklop okoliščin, ki obstajajo, ali je mogoče razumno
pričakovati, da bodo nastopile, ali
– dogodek, ki se je zgodil, ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil, in
2. če je zadosti podrobna, da je na njeni podlagi mogoče
sklepati o mogočih učinkih teh okoliščin ali dogodka na cene
finančnih instrumentov ali z njimi povezanih izvedenih finančnih
instrumentov.
(5) Informacija z značilnostmi iz 4. točke prvega odstavka
tega člena je informacija, ki bi jo razumen vlagatelj uporabil kot
del podlage za svojo naložbeno odločitev.
374. člen
(tržna manipulacija)
(1) Tržna manipulacija je:
1. sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje:
– ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačno ali zavajajočo predstavo udeležencem trga glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta, ali
– s katerim oseba ali več oseb, ki delujejo povezano,
zagotovijo ceno enega ali več finančnih instrumentov na nenormalni ali umetni ravni,
razen če oseba, ki je sklenila ta posel oziroma dala to naročilo
za trgovanje, dokaže, da je bil poslovni razlog za tako ravnanje
zakonit in da so ti posli oziroma naročila za trgovanje v skladu
s priznanimi tržnimi običaji na trgu, na katerem so bili sklenjeni
oziroma dani;
2. sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje z uporabo fiktivnih sredstev ali katere koli druge oblike prevare ali
zavajanja;
3. razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko
daje napačen ali zavajajoč znak glede finančnega instrumenta, vključno z razširjanjem govoric in napačnih ali zavajajočih
novic, prek medijev, vključno s svetovnim spletom ali kakor
koli drugače, če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi morala
vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča.
(2) Pri presoji ali je novinar oziroma novinarka (v nadaljnjem besedilu: novinar), ki deluje v tej svoji poklicni vlogi, storil
dejanje tržne manipulacije iz 3. točke prvega odstavka tega
člena, je treba ustrezno upoštevati pravila novinarske stroke,
razen če je novinar z razširjanjem informacije neposredno

Stran

9492 /

Št.

67 / 27. 7. 2007

ali posredno pridobil določeno prednost ali dosegel določeno
korist.
375. člen
(domneve in kazalniki tržne manipulacije)
(1) Domneva se, da imajo značilnost tržne manipulacije iz
prvega odstavka 374. člena tega zakona naslednja ravnanja:
1. ravnanja posamezne osebe ali več oseb, ki delujejo
povezano:
– ki so opravljena zato, da bi se zagotovil prevladujoč
položaj nad ponudbo ali povpraševanjem po finančnem instrumentu, in
– katerih posledica je neposredna ali posredna utrditev
prodajne ali nakupne cene ali oblikovanje drugih nepoštenih
tržnih pogojev,
2. nakupi ali prodaje finančnih instrumentov, opravljeni ob
koncu trgovanja, katerih posledica je zavajanje vlagateljev, ki
ravnajo na podlagi zaključnih cen,
3. uporaba prednosti, ki jo daje možnost občasnega ali
rednega dostopa do tradicionalnih ali elektronskih medijev,
za izražanje mnenja o finančnem instrumentu ali posredno
o izdajatelju finančnega instrumenta, pri čemer je oseba, ki
izraža mnenje:
– prej pridobila ta finančni instrument ali ustrezno pozicijo
v tem finančnem instrumentu in dosegla korist od učinka, ki
ga je imelo izraženo mnenje na ceno tega finančnega instrumenta, in
– hkrati s tem, ko je izrazila mnenje, ni razkrila nasprotja
interesov iz prejšnje alineje javnosti na pravilen in učinkovit
način.
(2) Kazalniki tržne manipulacije so okoliščine, ki same po
sebi še ne ustvarjajo nujno domneve tržne manipulacije ter jih
morajo udeleženci trga in agencija upoštevati pri presoji poslov
in naročil za trgovanje.
(3) Kazalniki tržne manipulacije iz 1. točke prvega odstavka 374. člena so zlasti naslednje okoliščine:
1. obseg, do katerega dana naročila za trgovanje ali sklenjeni posli pomenijo pomemben delež skupne dnevne količine
poslov s finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, na
upoštevnem organiziranem trgu, še zlasti, če je posledica teh
ravnanj pomembna sprememba cene finančnih instrumentov,
2. obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so jih dale
osebe, ki imajo pomembno nakupno ali prodajno pozicijo v
finančnem instrumentu, ali posli, ki so jih sklenile te osebe,
povzročijo pomembno spremembo cene tega finančnega instrumenta ali cene s tem finančnim instrumentom povezanega
izvedenega finančnega instrumenta ali cene osnovnega instrumenta, povezanega s tem finančnim instrumentom,
3. ali je izpolnitev sklenjenih poslov povzročila spremembo beneficiarnega (končnega) imetnika finančnih instrumentov,
ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu,
4. obseg, do katerega imajo dana naročila za trgovanje ali
sklenjeni posli vse naslednje značilnosti:
– povzročijo zamenjavo pozicij v finančnem instrumentu,
ki je predmet presoje, za kratko obdobje,
– so pomemben delež skupne dnevne količine poslov s
finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, na upoštevnem
organiziranem trgu, in
– jih je mogoče povezati s pomembno spremembo cen
finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu,
5. obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so dana,
ali posli, ki so opravljeni v kratkem časovnem razponu znotraj
trgovalnega časa na posamezen trgovalni dan na organiziranem trgu, povzročijo spremembo cene, ki se nato spremeni v
obratno smer,
6. obseg, do katerega dana naročila za trgovanje:
– spremenijo predstavitev najboljše nakupne ali prodajne
cene finančnega instrumenta, ki je uvrščen v trgovanje na
organiziranem trgu, ali na splošno spremenijo predstavitev
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knjige oziroma seznama naročil za trgovanje, dostopnega udeležencem trga, in
– so umaknjena, preden so izvršena,
7. obseg, do katerega naročila za trgovanje, dana v času,
ko se izračunavajo referenčne cene, poravnalne cene ali vrednotenja, ali posli, sklenjeni v tem času, povzročijo spremembo
tistih cen, ki vplivajo na spremembo referenčne cene, poravnalne cene ali vrednotenja.
(4) Kazalniki tržne manipulacije iz 2. točke prvega odstavka 374. člena tega zakona so zlasti:
1. če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena
oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga je sklenila ta oseba,
ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega
odstavka 377. člena tega zakona, razširi lažne ali zavajajoče
informacije,
2. če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena
oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga je sklenila ta oseba,
ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega
odstavka 377. člena tega zakona, izdela ali razširi raziskavo
ali naložbeno priporočilo, ki je napačno, pristransko ali je nanj
očitno vplival pomemben interes.
376. člen
(priznani tržni običaji)
Priznani tržni običaji so običajna ravnanja, ki se razumno
pričakujejo na enem ali več finančnih trgov in jih je priznala
agencija v skladu s smernicami, določenimi v 2. in 3. členu
Direktive 2004/72/ES.
377. člen
(oseba, ki opravlja vodstvene naloge,
in z njo povezana oseba)
(1) Oseba, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je:
1. član organa vodenja ali nadzora izdajatelja in
2. izvršni direktor ali drug vodstveni delavec izdajatelja:
– ki ni član organa vodenja ali nadzora izdajatelja,
– ki ima običajno dostop do notranjih informacij, neposredno ali posredno povezanih z izdajateljem, in
– ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki
vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti izdajatelja.
(2) Oseba, povezana z osebo, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je:
1. ožji družinski član te osebe,
2. oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla, ki je
predmet presoje, s to osebo živela v skupnem gospodinjstvu,
in
3. vsaka pravna oseba:
– v kateri oseba iz prvega odstavka tega člena ali iz 1. ali
2. točke tega odstavka opravlja vodstvene naloge,
– ki jo oseba iz prve alineje te točke neposredno ali posredno obvladuje na enega od načinov iz tretjega odstavka
104. člena tega zakona,
– ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe iz
prve alineje te točke ali
– katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni
interesom osebe iz prve alineje te točke.
378. člen
(naložbeno priporočilo)
cija:

(1) Naložbeno priporočilo je raziskava ali druga informa-

1. ki izrecno ali predpostavljeno priporoča ali predlaga
naložbeno strategijo glede enega ali več finančnih instrumentov enega ali več izdajateljev, vključno z mnenjem o sedanji ali
prihodnji vrednosti ali ceni teh finančnih instrumentov, in
2. ki je namenjena distribucijskim kanalom ali javnosti.
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(2) Pojem »raziskava ali druga informacija, ki priporoča
ali predlaga naložbeno strategijo« iz prvega odstavka tega
člena, pomeni:
1. informacijo:
– ki jo je izdelal neodvisni analitik oziroma analitičarka (v
nadaljnjem besedilu: analitik), investicijsko podjetje, kreditna
institucija ali druga oseba, katere osrednja dejavnost je izdelava priporočil, ali fizična oseba, ki dela za navedene osebe na
podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, in
– ki neposredno ali posredno izraža določeno naložbeno
priporočilo glede finančnega instrumenta ali izdajatelja finančnega instrumenta, in
2. informacijo:
– ki jo je izdelala druga oseba, razen osebe iz prve alineje
1. točke tega odstavka, in
– ki neposredno priporoča določeno naložbeno odločitev
glede finančnega instrumenta.
(3) Pojem »distribucijski kanal« iz prvega odstavka tega
člena pomeni kanal, prek katerega informacija postane ali bi
lahko postala dostopna javnosti. Pojem »informacija, ki bi lahko
postala dostopna javnosti« iz prvega stavka tega odstavka pomeni informacijo, do katere ima dostop veliko število oseb.
379. člen
(uporaba 10. poglavja)
(1) 10. poglavje tega zakona se uporablja glede vsakega finančnega instrumenta, ki je bil uvrščen v trgovanje na
organiziranem trgu vsaj ene države članice, in finančnega
instrumenta, ki je predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na
organiziranem trgu vsaj ene države članice, ne glede na to, ali
je bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali zunaj njega.
(2) 382., 383. in 384. člen tega zakona se uporabljajo
tudi glede finančnih instrumentov, ki niso uvrščeni v trgovanje
na organiziranem trgu nobene države članice, če je njihova
vrednost odvisna od vrednosti finančnih instrumentov iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Prvi, peti in šesti odstavek 386. člena in 387. člen tega
zakona se ne uporabljajo za izdajatelja, ki ni vložil zahteve in
tudi ni dal soglasja za uvrstitev svojih finančnih instrumentov v
trgovanje na organiziranem trgu.
(4) Prepovedi in obveznosti, določene v 10. poglavju tega
zakona, se uporabljajo:
1. za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki se nanašajo na finančne
instrumente, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, in finančne
instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na
borznem trgu, in
2. za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici,
in finančne instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v
trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici.
380. člen
(izjeme od uporabe 10. poglavja)
(1) 10. poglavje tega zakona se ne uporabljajo za posle,
ki jih zaradi uresničevanja monetarne ali tečajne politike ali politike upravljanja javnega dolga sklepajo države članice, ESCB,
centralne banke držav članic ali drug organ ali oseba, ki deluje
za njihov račun.
(2) Prepovedi, določene v 10. poglavju tega zakona, se ne
uporabljajo za posle trgovanja z lastnimi delnicami v okviru reodkupnih programov in posle stabilizacije finančnih instrumentov, če so ti posli opravljeni v skladu z Uredbo 2273/2003.
381. člen
(predpisi o prepovedi zlorab trga in obveznostih
glede preprečavanja teh zlorab)
(1) Agencija predpiše:
1. podrobnejša merila za opredelitev predpostavk ter podrobnejše ali dodatne kazalnike notranje informacije in tržne
manipulacije,

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

9493

2. podrobnejše zahteve glede ustrezne objave notranje
informacije po prvem in petem odstavku 386. člena tega zakona,
3. podrobnejše pogoje glede odložitve objave notranje
informacije po drugem odstavku 386. člena tega zakona,
4. podrobnejše zahteve glede obvestitve agencije o odložitvi objave notranje informacije po četrtem odstavku 386. člena
tega zakona,
5. podrobnejša pravila o vsebini in načinu vodenja seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije iz 387. člena
tega zakona,
6. v zvezi s poročanjem o poslih iz 388. člena tega zakona:
– kategorije oseb, ki so zavezane poročati o poslih,
– značilnosti poslov, ki so predmet te obveznosti, vključno
s količino, ki je predmet posla, pri kateri nastane obveznost
poročanja,
– podrobnejše pogoje za zagotovitev javne informacije
o teh poslih,
7. podrobnejša pravila o obveznostih posameznih kategorij oseb iz 389. člena tega zakona v zvezi z naložbenimi
priporočili,
8. podrobnejši pravila o obveščanju o sumljivih poslih iz
389. člena tega zakona.
(2) Agencija mora s predpisi iz prvega odstavka tega
člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev v Direktivi 2003/124/ES, Direktivi 2003/125/ES in Direktivi
2004/72/ES ter v drugih izvedbenih predpisih, ki jih izda Komisija na podlagi Direktive 2003/6/ES.
10.2 Prepovedana ravnanja zlorab trga
382. člen
(prepoved trgovanja na podlagi
notranjih informacij)
(1) Oseba, ki je notranjo informacijo pridobila na enega
od naslednjih načinov:
1. kot član organa vodenja ali nadzora izdajatelja,
2. kot imetnik deleža v kapitalu izdajatelja,
3. ker ima dostop do informacij pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog, ali
4. s kaznivim dejanjem
te notranje informacije ne sme uporabiti za neposredno ali
posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma za poskus pridobitve ali
odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun
niti za račun druge osebe.
(2) Če je oseba iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, se prvi odstavek tega člena uporablja tudi za fizično
osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju
poslov za račun te pravne osebe.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za posel, ki je
opravljen zaradi izpolnitve zapadle obveznosti glede pridobitve
ali odtujitve finančnih instrumentov, če je ta obveznost nastala
na podlagi pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je oseba,
ki je subjekt prepovedi, pridobila notranjo informacijo.
383. člen
(druge prepovedi glede notranjih
informacij)
Oseba, ki je subjekt prepovedi iz prvega oziroma drugega
odstavka 382. člena tega zakona, tudi ne sme:
1. razkriti notranje informacije nobeni drugi osebi, razen
če to stori pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, poklica
ali nalog,
2. na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi
ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na
katere se ta informacija nanaša.
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(druge osebe, za katere se uporabljajo določbe o prepovedih
glede notranjih informacij)
382. in 383. člen tega zakona se uporabljata tudi za vsako
drugo osebo:
1. ki ni oseba iz prvega oziroma drugega odstavka
382. člena tega zakona,
2. ki je pridobila notranjo informacijo in
3. ki ve ali bi morala vedeti, da gre za notranjo informacijo.
385. člen
(prepoved tržne manipulacije)
Nihče ne sme trgovati, dajati naročil za trgovanje, posredovati pri trgovanju s finančnimi instrumenti ali kakor koli
drugače sodelovati pri tržni manipulaciji.
10.3 Druge obveznosti za preprečevanje
in odkrivanje zlorab trga
386. člen
(obveznosti izdajatelja glede objave notranjih informacij)
(1) Izdajatelj mora takoj, ko je to mogoče, objaviti notranjo informacijo, ki se neposredno nanaša nanj ali na finančni
instrument, katerega izdajatelj je, in zagotoviti, da ta notranja
informacija ustrezno obdobje ostane dostopna na njegovih
javnih spletnih straneh.
(2) Izdajatelj lahko na lastno odgovornost odloži objavo
notranje informacije iz prvega odstavka tega člena, da zaščiti
svoj upravičeni interes, če sta izpolnjeni naslednji zahtevi:
1. če ni verjetno, da bi taka odložitev objave notranje
informacije lahko zavajala javnost, in
2. če zagotovi ustrezno zaupnost te informacije.
(3) Upravičeni interes iz drugega odstavka tega člena
se lahko nanaša zlasti, vendar ne izključno, na naslednje
okoliščine:
1. pogajanja, ki že potekajo, ali s tem povezane okoliščine, če je verjetno, da bi javno razkritje lahko vplivalo na izid ali
normalen potek teh poganja; zlasti se javno razkritje informacij
javnosti lahko odloži za določeno obdobje, če je resno in
neposredno ogrožen finančni obstoj izdajatelja, čeprav niso
izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka, in če bi javno
razkritje teh informacij lahko resno ogrozilo interese sedanjih
ali morebitnih delničarjev izdajatelja s tem, da bi povzročilo
prekinitev pogajanj, namenjenih zagotovitvi dolgoročnega finančnega prestrukturiranja izdajatelja,
2. odločitev o sklenitvi pogodbe, ki jo je sprejelo poslovodstvo izdajatelja in jo mora, da bi začela pravno učinkovati,
odobriti drug organ izdajatelja, če statusni ustroj izdajatelja
zahteva tako ločitev med tema organoma in če bi razkritje
informacije o sklenitvi pogodbe pred odločitvijo o odobritvi te
pogodbe in hkratno razkritje informacije, da pristojni organ o
odobritvi še ni odločal, lahko ogrozilo pravilno oceno te informacije v javnosti.
(4) Izdajatelj mora agencijo nemudoma obvestiti o odložitvi objave notranje informacije po drugem odstavku tega člena
in informacijo objaviti takoj, ko prenehajo razlogi za odložitev
njene objave.
(5) Če izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu
ali za njegov račun, razkrije katero koli notranjo informacijo
tretji osebi pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog iz
3. točke drugega odstavka 382. člena tega zakona, mora izdajatelj opraviti celovito in učinkovito javno razkritje te informacije,
in sicer:
1. če se notranja informacija tretji osebi razkrije namenoma, hkrati z razkritjem te informacije tretji osebi,
2. če je bila informacija tretji osebi razkrita nenamerno,
takoj po razkritju te informacije tretji osebi.
(6) Peti odstavek tega člena se ne uporablja, če je bila
informacija razkrita osebi, ki jo zavezuje obveznost zaupnosti,
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ne glede na to, ali je podlaga za nastanek te obveznosti zakon,
drug predpis, statut ali pogodba.
387. člen
(seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije)
(1) Izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za
njegov račun, mora sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo na
podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop
do notranjih informacij.
(2) Izdajatelj oziroma oseba, ki deluje v njegovem imenu
ali za njegov račun, mora redno dopolnjevati seznam iz prvega
odstavka tega člena in ga predložiti agenciji, kadar koli ta to
zahteva.
388. člen
(posli oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti,
in z njimi povezanih oseb)
(1) Osebe, ki izvršujejo vodstvene odgovornosti v določenem izdajatelju, in z njimi povezane osebe morajo agencijo
obveščati o vseh poslih, ki so jih sklenile za svoj račun in
katerih predmet so delnice tega izdajatelja, izvedeni finančni
instrumenti, katerih osnovni finančni instrument so te delnice,
ali drugi finančni instrumenti, ki so povezani s temi delnicami
ali izvedenimi finančnimi instrumenti.
(2) Agencija mora zagotoviti javno dostopnost informacij o
posameznih poslih iz prvega odstavka tega člena.
389. člen
(obveznosti glede naložbenih priporočil)
Osebe, ki izdelujejo ali razširjajo naložbena priporočila,
morajo z ustrezno skrbnostjo zagotoviti, da so informacije v
naložbenem poročilu predstavljene pošteno in da so v naložbenem priporočilu razkriti njihovi interesi ali navedena nasprotja
interesov glede finančnih instrumentov, na katere se naložbeno
priporočilo nanaša.
390. člen
(obveznosti glede objave statistik)
Javna institucija, ki razširja statistične podatke, ki bi lahko
pomembno vplivali na finančne trge, mora te podatke razširjati
na pošten in pregleden način.
391. člen
(obveznost obveščanja o sumljivih poslih)
(1) Investicijsko podjetje, kreditna institucija ali druga oseba, ki na profesionalni podlagi sodeluje pri pripravi ali izvedbi
poslov s finančnimi instrumenti in ki na podlagi kazalnikov ali
drugih okoliščin, ki opredeljuje predpostavke trgovanja na podlagi notranje informacije ali tržne manipulacije, presodi, da obstaja utemeljen sum, da posel pomeni prepovedano trgovanje
na podlagi notranje informacije ali dejanje tržne manipulacije,
mora o tem poslu brez odlašanja obvestiti agencijo.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja za fizične in
pravne osebe s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki
Sloveniji in za podružnice pravnih oseb države članice ali tretje
države v Republiki Sloveniji.
(3) Oseba o poslu, o katerem mora obvesti agencijo po
prvem odstavku tega člena, ne sme obvestiti nobene druge
osebe, še zlasti pa ne strank tega posla ali oseb, ki so povezane s strankami tega posla.
(4) Agencija ne sme nikomur razkriti identitete osebe, ki jo
je obvestila o sumljivem poslu po prvem odstavku tega člena,
če bi tako razkritje lahko škodovalo tej osebi. Prvi stavek tega
odstavka ne izključuje uporabe določb tega zakona o izrekanju
nadzornih ukrepov in sankcij za prekrške ter predpisov o varovanju osebnih podatkov.
(5) Če oseba v dobri veri obvesti agencijo o poslu iz
prvega odstavka tega člena, to obvestilo oziroma opustitev
obvestila iz drugega odstavka tega člena nima značilnosti
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kršitve nobene obveznosti glede omejitve razkritja informacij,
določene z zakonom, drugim predpisom ali pogodbo, in zaradi
tega za osebo, ki ravna v dobri veri, ne nastane nobena oblika
odgovornosti.
10.4 Nadzor agencije nad ravnanji na trgu
392. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)
Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad spoštovanjem prepovedi in obveznosti, določenih v 10. poglavju
tega zakona.
393. člen
(namen nadzora)
Agencija opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z 10. poglavjem tega zakona.
394. člen
(način opravljanja nadzora)
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem 10. poglavja
tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov
poslovanja v skladu s 395. členom tega zakona,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 396. člena tega
zakona.
395. člen
(pridobivanje informacij in opravljanje pregledov poslovanja)
(1) Če je to potrebno za dosego namena nadzora iz
393. člena tega zakona, lahko agencija od katere koli osebe
zahteva:
1. da ji omogoči dostop do katerega koli dokumenta v
kakršni koli obliki ali da ji izroči kopijo tega dokumenta,
2. da ji omogoči, da opravi pregled njenega poslovanja,
3. da ji izroči zapise telefonskih pogovor ali drugih podatkov, ki jih hrani.
(2) Agencija lahko od katere koli osebe, vključno z osebo,
ki sodeluje pri posredovanju naročil ali opravlja druge posle
pri sklepanju poslov, ki so predmet preiskave agencije, in od
osebe, ki je nadrejena ali podrejena tej osebi, zahteva, da ji
predloži vse informacije, potrebne za nadzor. Če je to potrebno
za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona, lahko
agencija osebo iz prvega stavka tega odstavka tudi povabi na
zaslišanje.
396. člen
(nadzorni ukrepi agencije)
Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev 10. poglavja tega
zakona, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene
kršitve,
2. odredi začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu,
3. prepove posamezni osebi razpolaganje z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim premoženjem,
4. začasno prepove posamezni osebi opravljanje dejavnosti oziroma poklica.
397. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi)
(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih
pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v
skladu z 10. poglavjem tega zakona.
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(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic
zagotoviti ustrezno pomoč pri izvajanju njihovih pristojnosti
in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov,
sprejetih zaradi prenosa Direktive 2003/6/ES in izvedbenih
predpisov EU v pravni red države članice.
(3) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih
držav članic zlasti tako, da si z njimi izmenjuje ustrezne informacije in z njimi sodeluje pri preiskovalnih dejanjih.
398. člen
(predložitev informacij nadzornim organom
držav članic)
(1) Agencija mora nadzornemu organu druge države članice na njegovo zahtevo predložiti vse informacije, ki jih ta
potrebuje za namen iz drugega odstavka 397. člena tega
zakona.
(2) Če je to potrebno, mora agencija takoj po prejemu
zahteve iz prvega odstavka tega člena opraviti ustrezne ukrepe
za pridobitev zahtevanih informacij.
(3) Če agencija ne more takoj predložiti zahtevanih informacij, mora o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ države
članice, ki je te informacije zahteval.
(4) Agencija lahko zavrne zahtevo za predložitev informacij iz prvega odstavka tega člena:
1. če bi predložitev informacij lahko negativno vplivala na
suverenost, varnost ali javni red Republike Slovenije,
2. če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek
proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva
za predložitev informacij,
3. če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista
dejanja, na katera se nanaša zahteva za predložitev informacij,
že izdana pravnomočna sodna odločba.
(5) Agencija mora nadzorni organ države članice obvestiti
o zavrnitvi zahteve za predložitev informacij po četrtem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.
399. člen
(posebno pravilo o varovanju zaupnosti
informacij)
(1) Zaposleni pri agenciji, revizorji in drugi strokovnjaki
oziroma strokovnjakinje (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak), ki
so delali po pooblastilu agencije, morajo vse informacije, ki so
jih pridobili pri opravljanju nadzora iz 393. člena tega zakona,
varovati kot zaupne, razen če drug zakon določa drugače.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za informacije, ki jih agencija oziroma osebe iz prvega odstavka tega
člena pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, razen če nadzorni organ države članice, ki je
informacije predložil, izrecno soglaša, da se informacije uporabijo za druge namene ali predložijo drugim pristojnim organom
Republike Slovenije.
400. člen
(sodelovanje pri opravljanju preiskovalnih dejanj)
(1) Če agencija ugotovi, da so bila dejanja, ki so v nasprotju z 10. poglavjem tega zakona oziroma Direktivo 2003/6/ES,
opravljena ali se opravljajo v drugi državi članici ali da ta dejanja vplivajo na finančne instrumente, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu druge države članice, mora o tem obvestiti
nadzorni organ te države članice in v tem obvestilu navesti vse
podrobnosti, ki so ji znane.
(2) Če agencija prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice z vsebino iz prvega odstavka tega člena,
mora takoj opraviti ustrezne ukrepe in nadzorni organ države
članice obvestiti o izidu teh ukrepov, in če je to mogoče, tudi o
pomembnejših vmesnih korakih.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta ali
omejujeta pristojnosti in odgovornosti agencije za nadzor po
drugih določbah oddelka 10.4 tega zakona.
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(4) Agencija se mora pri opravljanju nadzora glede dejanj
iz četrtega odstavka 379. člena tega zakona z nadzornimi organi drugih držav članic, udeleženimi pri tem nadzoru, posvetovati
o nameravanih nadzornih ukrepih.
401. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)
(1) Če je za dosego namena nadzora iz 393. člena tega
zakona treba opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali
druga preiskovalna dejanja v drugi državi članici, mora agencija zahtevati, da ta dejanja opravi nadzorni organ te države
članice.
(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji nadzorni organ druge
države članice omogoči, da osebje agencije spremlja osebje
tega nadzornega organa pri opravljanju dejanj iz prvega odstavka tega člena.
(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa druge
države članice opraviti pregled poslovanja posamezne osebe
ali druga preiskovalna dejanja, če je ta dejanja treba opraviti v
Republiki Sloveniji.
(4) Agencija lahko na zahtevo nadzornega organa druge
države članice omogoči, da osebje tega nadzornega organa
spremlja osebje agencije pri opravljanju dejanj iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Agencija lahko zavrne zahtevo za opravo preiskovalnih dejanj iz tretjega odstavka tega člena ali zahtevo za sodelovanje osebja nadzornega organa države članice iz četrtega
odstavka tega člena:
1. če bi preiskovalna dejanja, ki so predmet zahteve,
lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red
Republike Slovenije,
2. če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek
proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva
za preiskovalna dejanja,
3. če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista
dejanja, na katere se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja,
že izdana pravnomočna sodna odločba.
(6) Agencija mora obvestiti nadzorni organ države članice
o zavrnitvi zahteve po petem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.
11. poglavje:
PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI
11.1 Temeljna pravila o poravnavi poslov
s finančnimi instrumenti
402. člen
(poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov
z vrednostnimi papirji)
(1) Poravnava borznih poslov, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register, se
mora opravljati prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna družba, razen če borza sklene ustrezen
dogovor z drugim upravljavcem poravnalnega sistema v skladu
z oddelkom 11.6 tega zakona.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za potrdila
o deponiranju vrednostnih papirjev, ki so zaradi zagotovitve
poravnave borznih poslov izdana na način, določen v oddelku
11.5 tega zakona.
403. člen
(poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov
z drugimi finančnimi instrumenti)
Borza mora za zagotovitev poravnave borznih poslov z
drugimi finančnimi instrumenti, razen z vrednostnimi papirji
iz 402. člena tega zakona, skleniti ustrezen dogovor z upravljavcem poravnalnega sistema v skladu z oddelkom 11.6 tega
zakona.
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404. člen
(predpis o poravnavi)
Agencija predpiše:
1. podrobnejše organizacijske zahteve za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema,
2. podrobnejša pravila za poravnavo borznih poslov in
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec poravnalnega sistema za prevzemanje položaja centralne nasprotne
stranke in opravljanjem drugih poslov, pri katerih prevzema
kreditno tveganje nasprotne stranke.
11.2 Centralna klirinškodepotna družba
11.2.1 Statusni ustroj centralne klirinškodepotne družbe
405. člen
(organiziranost kot delniška družba)
Centralna klirinškodepotna družba mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske
delniške družbe.
406. člen
(uporaba določb ZGD-1 za centralno
klirinškodepotno družbo)
Za centralno klirinškodepotno družbo se uporabljajo določbe ZGD-1, ki se uporabljajo za delniške družbe ali evropske
delniške družbe, če v tem zakonu ni določeno drugače.
407. člen
(dejavnosti centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Centralna klirinškodepotna družba lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev in skrbniške storitve v zvezi s korporacijskimi dejanji izdajateljev nematerializiranih vrednostnih papirjev
v skladu z XI. poglavjem ZNVP,
2. storitve upravljanja poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov, če pridobi dovoljenje agencije za opravljanje
teh storitev v skladu s pododdelkom 11.2.3 tega zakona,
3. skrbniške storitve v zvezi s prevzemom v skladu z
ZPre-1,
4. storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve
pri poravnavi drugih poslov, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji,
5. storitve v zvezi z izplačilom donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev,
6. druge storitve v zvezi s poslovanjem z nematerializiranimi vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem obveznosti ter
uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev,
7. prodajo in vzdrževanje računalniških programov, ki jih
razvije za opravljanje svojih storitev iz 1. do 6. točke tega odstavka in druge s tem povezane posle.
(2) Vodenje centralnega registra pomeni opravljanje naslednjih vpisov v centralnem registru:
1. vpisov v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev,
2. vpisov v zvezi s prenosi nematerializiranih vrednostnih
papirjev med računi nematerializiranih vrednostnih papirjev in
3. vpisov v zvezi z vpisom, spremembo oziroma izbrisom pravic tretjih na nematerializiranih vrednostnih papirjih ali
drugih pravnih dejstev, katerih predmet so nematerializirani
vrednostni papirji.
(3) Centralna klirinškodepotna družba ne sme opravljati
nobenih drugih dejavnosti, razen dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Storitve iz 4. do 6. točke prvega odstavka tega člena
mora centralna klirinškodepotna družba opravljati pod razumnimi poslovnimi pogoji in pod nediskriminatornimi, enakimi
pogoji za vse osebe.
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(5) Centralna klirinškodepotna družba mora pred začetkom opravljanja storitev in poslov iz 6. ali 7. točke prvega
odstavka tega člena dobiti dovoljenje agencije, za katero se
smiselno uporablja pododdelek 11.2.3 tega zakona.

3. pri smiselni uporabi 2. točke 68. člena ZBan-1 namesto
napotila na 173. člen ZBan-1 uporablja napotilo na 416. člen
tega zakona.

408. člen

(posebna pravila za upravni odbor centralne
klirinškodepotne družbe)

(osnovni kapital centralne klirinškodepotne družbe)
Najnižji znesek osnovnega kapitala centralne klirinškodepotne družbe je 125.000 eurov.
409. člen
(delnice centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Delnice centralne klirinškodepotne družbe se lahko
glasijo le na ime.
(2) Delnice centralne klirinškodepotne družbe morajo biti
izdane kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru.
(3) Delnic centralne klirinškodepotne družbe ni dovoljeno uvrstiti v trgovanje na borznem ali drugem organiziranem
trgu.
410. člen
(delničarji centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Za delničarje centralne klirinškodepotne družbe se
smiselno uporabljajo 44. do 59. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »centralna
klirinškodepotna družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. pri smiselni uporabi drugega odstavka 48. člena ZBan-1
namesto napotila na prvi odstavek 377. člena ZBan-1 uporablja
napotilo na drugi odstavek 547. člena tega zakona in
4. pri smiselni uporabi 53. člena ZBan-1 namesto napotila na 375. člen ZBan-1 uporablja napotilo na 545. člen tega
zakona.
411. člen
(izbira sistema upravljanja centralne
klirinškodepotne družbe)
Centralna klirinškodepotna družba lahko izbere dvotirni
sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni
sistem upravljanja z upravnim odborom.
412. člen
(smiselna uporaba ZBan-1 za organe vodenja in nadzora
centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Za člane uprave in nadzornega sveta centralne klirinškodepotne družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se
smiselno uporabljajo 61. do 75. člen ZBan-1.
(2) Za upravni odbor centralne klirinškodepotne družbe z
enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 61. in
71. do 75. člen ZBan-1 in določbe tega zakona o nadzornem
svetu centralne klirinškodepotne družbe, za izvršne direktorje
pa tudi 62. do 70. člen ZBan-1 in določbe tega zakona o upravi
centralne klirinškodepotne družbe.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »centralna
klirinškodepotna družba«,
2. pri smiselni uporabi prvega odstavka 66. člena
ZBan-1:
– namesto besedila 2. točke uporablja besedilo »z ZNVP
in drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi«,
– namesto besedila 3. točke uporablja besedilo »z drugimi
pravili stroke vodenja centralnih depojev in opravljanja poravnave z vrednostnimi papirji«,

413. člen

(1) Upravni odbor centralne klirinškodepotne družbe mora
imenovati najmanj dva izvršna direktorja.
(2) Za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ
polovica članov upravnega odbora centralne klirinškodepotne
družbe.
(3) Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne
smejo voditi poslov centralne klirinškodepotne družbe.
11.2.2 Organizacijske zahteve za vodenje
centralnega registra in upravljanje poravnalnega
sistema
414. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora vzpostaviti
in uresničevati ustrezne ukrepe za ugotavljanje nasprotij med
interesi centralne klirinškodepotne družbe, članov njenih organov vodenja ali nadzora ali njenih delničarjev in interesom, da
centralna klirinškodepotna družba storitve vodenja centralnega
registra, upravljanja sistema za poravnavo borznih poslov in
druge storitve opravlja zanesljivo, pošteno in pod nediskriminacijskimi pogoji.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora vzpostaviti in uresničevati učinkovit sistem za preprečevanje in za
upravljanje z nasprotji interesov, ki vključuje vse razumne
ukrepe, zaradi preprečitve, da bi nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno vplivala na uresničitev
interesov za varno, zanesljivo in učinkovito poravnavo poslov
z vrednostnimi papirji.
415. člen
(trden in zanesljiv sistem upravljanja)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora vzpostaviti
in uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki mora
vključevati:
1. jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi,
preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,
2. učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma
ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je
centralna klirinškodepotna družba izpostavljena ali bi jim bila
lahko izpostavljena pri svojem poslovanju,
3. ustrezen sistem notranjih kontrol, ki zajema ustrezne
administrativne in računovodske postopke.
(2) Organizacijski ustroj, postopki in sistemi iz prvega
odstavka tega člena morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni
in sorazmerni z značilnostmi, obsegom in zapletenostjo poslov,
ki jih opravlja centralna klirinškodepotna družba.
416. člen
(odgovornost uprave za spoštovanje pravil
o upravljanju s tveganji)
(1) Upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, merjenje
oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj,
vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je centralna klirinškodepotna družba izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena
pri svojem poslovanju.
(2) Uprava mora zagotoviti, da centralna klirinškodepotna
družba posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji, in
mora v zvezi s tem zlasti:
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1. določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna
notranja razmerja glede odgovornosti v zvezi z vodenjem centralnega registra, upravljanjem poravnalnega sistema in drugimi storitvami in posli, ki jih opravlja centralna klirinškodepotna
družba, ki:
– zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog v centralni klirinškodepotni družbi in
– preprečujejo nastanek nasprotja interesov,
2. odobriti in redno preverjati strategije in politike centralne klirinškodepotne družbe za ugotavljanje, merjenje oziroma
ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki jim je
centralna klirinškodepotna družba izpostavljena ali bi jim bila
lahko izpostavljena pri svojem poslovanju.
417. člen
(načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja s tveganji)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj, ki so povezana s poslovanjem centralne klirinškodepotne družbe, določiti načrt ukrepov upravljanja s tveganji, ki
vključuje:
1. notranje postopke za upravljanje s tveganji,
2. ukrepe za upravljanje s tveganji in notranje postopke
za izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za
upravljanje s tveganji.
(2) Ukrepi za upravljanje s tveganji in postopki za izvajanje in spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz
prvega odstavka tega člena določeni za vsako vrsto tveganja,
ki jim je centralna klirinškodepotna družba izpostavljena pri
posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja, in za tveganja, ki jim
je izpostavljena pri vseh poslih, ki jih opravlja.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora določiti in
izvajati ukrepe za upravljanje s tveganji, določene s tem zakonom oziroma predpisom o upravljanju s tveganji, in druge
ukrepe, ki so glede na značilnosti in vrsto tveganj, ki jim je
centralna klirinškodepotna družba izpostavljena ali bi jim bila
lahko izpostavljena pri svojem poslovanju, potrebni za upravljanje s temi tveganji.
418. člen
(politike in procesi upravljanja z operativnim tveganjem)
(1) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube,
vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin:
1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,
2. drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo
poslovno sfero pravne osebe,
3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki
spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, ali
4. zunanjih dogodkov ali dejanj.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora oblikovati in
izvajati ustrezne politike in procese za ocenjevanje in upravljanje z operativnim tveganjem, ki morajo vključevati tudi opis
pristopov k obravnavi redkih, vendar zelo resnih dogodkov, ki
pomenijo pomembno operativno tveganje.
(3) Za ustrezno oblikovanje in izvajanje politik in procesov
iz drugega odstavka tega člena mora centralna klirinškodepotna družba določno in ustrezno podrobno opredeliti dejavnike operativnega tveganja, ki jim je centralna klirinškodepotna
družba izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena.
419. člen
(oslabitve in rezervacije)
Centralna klirinškodepotna družba mora oblikovati ustrezne oslabitve in rezervacije glede na posebna tveganja, ki
izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih
poslov.
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420. člen
(informacijski sistem centralnega registra)
Informacijski sistem centralnega registra je računalniški
program in skupek postopkov, ki omogočajo:
1. vodenje centralnega registra,
2. upravljanje poravnalnega postopka in
3. podporo upravljanju drugih storitev in poslov iz 1. do 4.
točke prvega odstavka 407. člena tega zakona.
421. člen
(varnost in operativna zanesljivost informacijskega sistema)
(1) Informacijski sistem centralnega registra mora temeljiti
na dvostavnih vpisih in mora biti zasnovan tako, da je vedno
zanesljivo mogoče preveriti, v breme in v dobro katerega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev je bil opravljen
posamezen vpis.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora uveljaviti in
uresničevati ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo, da informacijski
sistem centralnega registra izpolnjuje naslednje zahteve:
1. je varen in zanesljiv,
2. temelji na razumnih tehničnih rešitvah,
3. razvija in vzdržuje se po ustrezno dokumentiranih in
splošno uveljavljenih postopkih ter
4. ima ustrezne in merljive zmogljivosti.
422. člen
(druge zahteve glede informacijskega sistema)
Centralna klirinškodepotna družba mora uveljaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za redno spremljanje in ocenjevanje
učinkovitosti, stroškov in ravni svojih storitev ob upoštevanju
poslovnih potreb v zvezi s poravnavo poslov z nematerializiranimi vrednostnimi papirji.
423. člen
(krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja)
Centralna klirinškodepotna družba mora izdelati krizni
načrt in načrt neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja ustrezne
pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo izgube centralne klirinškodepotne
družbe zaradi teh motenj.
424. člen
(kapitalska ustreznost centralne klirinškodepotne družbe)
Centralna klirinškodepotna družba mora zagotoviti, da
vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki omogoča njeno normalno delovanje glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja,
in obseg ter stopnje tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem
poslovanju.
425. člen
(druga pravila o upravljanju s tveganji)
(1) Centralna klirinškodepotna družba ne sme prevzemati
položaja centralne nasprotne stranke.
(2) Centralna klirinškodepotna družba v zvezi s poravnavo
borznih in drugih poslov z vrednostnimi papirji ali izplačilom obveznosti iz vrednostnih papirjev ne sme kreditirati poravnalnih
članov, izdajateljev ali drugih oseb ali opravljati drugih poslov,
pri katerih bi prevzela kreditno tveganje nasprotne stranke.
426. člen
(revidiranje)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora organizirati
službo notranje revizije.
(2) Za notranje revidiranje se smiselno uporabljajo
197. do 202. člen ZBan-1.
(3) Letno poročilo centralne klirinškodepotne družbe mora
pregledati revizor.
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(4) Za letno poročilo centralne klirinškodepotne družbe
se smiselno uporabljajo 205. člen, drugi odstavek 210. člena,
211. člen razen 1. točke prvega odstavka, 212. člen in 213. člen
ZBan-1.
(5) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz drugega in četrtega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »centralna
klirinškodepotna družba«,
2. pri smiselni uporabi 1. točke 212. člena ZBan-1 namesto napotila na prvi odstavek 222. člena ZBan-1 uporablja
napotilo na prvi odstavek 438. člena tega zakona.
427. člen
(dolžnost varovanja zaupnih informacij)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora kot zaupne
varovati vse informacije o posameznem izdajatelju, imetniku,
članu ali o drugi osebi ne glede na to, kako je pridobila te
informacije.
(2) Člani organov centralne klirinškodepotne družbe, njeni
delničarji in delavci oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z
njihovim delom oziroma pri opravljanju storitev za centralno
klirinškodepotno družbo kakor koli dostopne zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena, teh informacij ne smejo
sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da
bi jih uporabile tretje osebe.
(3) Za zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporablja drugi odstavek 271. člena, 272. člen ter
prvi, četrti in peti odstavek 273. člena tega zakona.
428. člen
(objava informacij o nematerializiranih vrednostnih papirjih)
Centralna klirinškodepotna družba mora na svojih javnih
spletnih straneh objaviti informacije:
1. o izdaji, zamenjavi oziroma izbrisu nematerializiranih
vrednostnih papirjev v centralnem registru,
2. o evidenci izdanih nematerializiranih vrednostnih papirjev iz 90. člena ZNVP.
429. člen
(pravila in navodila centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora sprejeti pravila (v nadaljnjem besedilu: pravila centralne klirinškodepotne
družbe) in izvedbene postopke (v nadaljnjem besedilu: navodila
centralne klirinškodepotne družbe), s katerimi mora določiti:
1. pravila o članih, s katerimi v skladu z oddelkom 11.3
tega zakona uredi:
– pogoje za sprejem za ustrezno vrsto članstva in za
prenehanje članstva,
– organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje, ki jih
mora izpolnjevati član,
– ukrepe, ki jih v razmerju do člana lahko uporabi centralna klirinškodepotna družba, če ta krši svoje obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti centralne klirinškodepotne družbe in člana,
2. pravila o vodenju centralnega registra, s katerimi v
skladu z ZNVP in odsekom 7.2.5.3 tega zakona uredi:
– vrste računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in
način vodenja teh računov,
– uporabo mednarodnih standardov za določanje enolične identifikacijske številke vrednostnih papirjev in določanje
klasifikacije vrednostnih papirjev,
– način opravljanja storitev v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev,
skrbniških storitev v zvezi s korporacijskimi dejanji izdajateljev in
storitev v zvezi z vodenjem registra imetnikov za izdajatelje,
– način vnosa in izvrševanja nalogov ter opravljanja drugih vpisov v centralnem registru,
– postopke v zvezi z vpisom in vzdrževanjem osebnih
podatkov o imetnikih in upravičencih,
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– vsebino in način javne objave informacij iz 428. člena
tega zakona,
3. pravila poravnave borznih poslov, s katerimi v skladu z
oddelkom 11.4 tega zakona uredi:
– način izračuna, izravnave in zagotovitve pogojev za
pravilno in pravočasno poravnavo borznih poslov,
– pravila oblikovanja in uporabe jamstvenega sklada in
druga pravila o upravljanju s tveganjem neizpolnitve posameznega poravnalnega člana,
– druge medsebojne pravice in obveznosti poravnalnih
članov v zvezi s poravnavo borznih poslov,
4. pravila o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo, s
katerimi v skladu z ZPre-1 uredi podrobnejše postopke in način
opravljanja skrbniških storitev v zvezi s prevzemom,
5. pravila o deponiranju oziroma izdaji vrednostnih papirjev izdajateljev drugih držav, s katerimi v skladu z oddelkom
11.5 tega zakona podrobneje uredi postopke v zvezi s tem.
(2) Pravna pravila, določena s pravili in navodili centralne
klirinškodepotne družbe, in njihove vsakokratne spremembe
se uporabljajo za presojo medsebojnih pravic in obveznosti iz
teh pravnih razmerij
1. pravna pravila iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno družbo in
njenimi člani,
2. pravna pravila iz tretje alineje 2. točke prvega odstavka
tega člena: iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno
družbo in izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev,
3. pravna pravila iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
– iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno družbo in poravnalnimi člani in
– iz pravnih razmerij, ki nastanejo med poravnalnimi člani
v zvezi s poravnavo borznih poslov,
4. pravna pravila iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
– iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno družbo in prevzemnikom oziroma prevzemnico (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik) glede storitev v zvezi s prevzemom,
– iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno družbo, prevzemnikom in pooblaščenim članom glede storitev, ki jih
za prevzemnika opravlja pooblaščeni član, in
– iz pravnih razmerij med centralno klirinškodepotno
družbo, prevzemnikom, pooblaščenim članom, imetnikovim
registrskim članom in akceptantom oziroma akceptantko (v
nadaljnjem besedilu: akceptant) glede pravnih dejanj v zvezi
s sprejemom prevzemne ponudbe ter izpolnitve medsebojnih
obveznosti prevzemnika in akceptanta, nastalih s sprejemom
prevzemne ponudbe.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora k pravilom
centralne klirinškodepotne družbe in njihovim spremembam
pred njihovo objavo pridobiti soglasje agencije.
(4) Centralna klirinškodepotna družba mora pravila centralne klirinškodepotne družbe in njihove vsakokratne spremembe skupaj s soglasjem agencije iz tretjega odstavka tega
člena objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih
javnih spletnih straneh.
(5) Pravila centralne klirinškodepotne družbe in njihove spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, razen če centralna klirinškodepotna družba
v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok.
(6) Centralna klirinškodepotna družba mora navodila objaviti na svojih javnih spletnih straneh in o spremembi po elektronski pošti hkrati obvestiti vse svoje člane. Navodila začnejo
veljati petnajsti dan po objavi, razen če centralna klirinškodepotna družba v posameznem primeru iz resnih razlogov določi
krajši rok.
430. člen
(tarifa centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Centralna klirinškodepotna družba s tarifo določi:
1. nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za opravljanje vpisov
v centralnem registru,
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2. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v
zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo nematerializiranih
vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja,
3. nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi in
4. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Za tarifo centralne klirinškodepotne družbe se smiselno uporablja šesti odstavek 429. člena tega zakona.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora k tarifi v delu,
v katerem ta ureja nadomestila iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, in spremembi tarife v tem delu pred njeno
objavo pridobiti soglasje agencije.
(4) Agencija lahko zavrne soglasje iz tretjega odstavka
tega člena, če nadomestila iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka
tega člena niso v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji ali če
so ta nadomestila diskriminacijska oziroma neenaka za posamezne imetnike, izdajatelje, prevzemnike ali vrste vrednostnih
papirjev.
(5) Za uveljavitev tarife centralne klirinškodepotne družbe
je v delu, v katerem ta ureja nadomestila iz 2. točke prvega
odstavka tega člena za delnice družb, ki so zavezane izdati
delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi
ZGD-1, potrebno tudi soglasje ministra oziroma ministrice (v
nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za gospodarstvo. Za
zavrnitev soglasja iz prvega stavka tega odstavka se smiselno
uporablja četrti odstavek tega člena.
11.2.3 Dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema
ter nadzor agencije in Banke Slovenije
431. člen
(dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora pred začetkom upravljanja poravnalnega sistema pridobiti dovoljenje
agencije za upravljanje poravnalnega sistema.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora pred začetkom upravljanja poravnalnega sistema s finančnimi instrumenti,
ki niso zajeti v že izdanem dovoljenju za upravljanje poravnalnega sistema, pridobiti dodatno dovoljenje.
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3. zahtevah kandidatov za člane uprave te centralne klirinškodepotne družbe za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave centralne klirinškodepotne družbe.
434. člen
(odločanje o dovoljenju za upravljanje
poravnalnega sistema)
(1) Agencija izda centralni klirinškodepotni družbi dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema:
1. če je statusni ustroj centralne klirinškodepotne družbe
v skladu s pododdelkom 11.2.1 tega zakona,
2. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev
kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,
3. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje
funkcije člana uprave centralne klirinškodepotne družbe vsem
članom uprave te centralne klirinškodepotne družbe in
4. če je načrtovani sistemi upravljanja iz drugega odstavka 415. člena tega zakona ustrezen in primeren za upravljanje
s tveganji, ki jim bo centralna klirinškodepotna družba pri opravljanju načrtovanih poslov izpostavljena,
5. če centralna klirinškodepotna družba izpolnjuje organizacijske zahteve iz pododdelka 11.2.2 tega zakona.
(2) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za upravljanje
poravnalnega sistema morajo biti navedene vrste finančnih
instrumentov, na katere se dovoljenje nanaša.
(3) Agencija mora o dovoljenju za upravljanje poravnalnega sistema obvestiti Komisijo.
435. člen
(prenehanje dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema)
(1) Dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema preneha, če centralna klirinškodepotna družba ne začne upravljati
poravnalnega sistema, na katerega se dovoljenje nanaša, v
enem letu od izdaje dovoljenja.
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena,
izda agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje pre
nehalo.
436. člen

432. člen

(dovoljenje za združitev oziroma delitev)

(zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje
poravnalnega sistema)

(1) Če je centralna klirinškodepotna družba udeležena pri
združitvi ali delitvi družb, mora pridobiti dovoljenje agencije za
to združitev oziroma delitev.
(2) Za odločanje o dovoljenju za združitev oziroma delitev
se smiselno uporabljajo 432. do 434. člen tega zakona.
(3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane
nova družba, ki bo upravljala poravnalni sistem, mora pred
vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobiti dovoljenje agencije za upravljanje poravnalnega sistema.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je
udeležena centralna klirinškodepotna družba.

Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje poravnalnega
sistema je treba priložiti:
1. statut centralne klirinškodepotne družbe v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa,
2. poslovni načrt centralne klirinškodepotne družbe za
prva tri leta poslovanja, ki mora vključevati:
– opis poslov, ki jih namerava centralna klirinškodepotna
družba opravljati pri upravljanju borznega trga,
– opis načina uresničevanja organizacijskih zahtev iz pododdelka 11.2.2 tega zakona,
3. seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja navajati njegove osebne podatke ter podatek o številu in deležu
delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi centralne klirinškodepotne
družbe,
4. druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji
za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga s finančnimi
instrumenti, na katere se nanaša zahteva.
433. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)
Agencija mora hkrati odločiti o naslednjih zahtevah za
izdajo dovoljenj:
1. zahtevi centralne klirinškodepotne družbe za izdajo
dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema,
2. zahtevah bodočih kvalificiranih imetnikov delnic centralne klirinškodepotne družbe za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža,

437. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad poslovanjem
centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo glede vseh storitev in poslov, ki
jih opravlja centralna klirinškodepotna družba.
(2) Če je to potrebno zaradi nadzora nad centralno klirinškodepotno družbo, lahko agencija od naslednjih oseb zahteva
ustrezna poročila in informacije in opravi pregled njihovega
poslovanja:
1. oseb, ki so s centralno klirinškodepotno družbo v razmerju tesne povezanosti,
2. oseb, na katere je centralna klirinškodepotna družba
prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov, in
3. imetnikov kvalificiranih deležev v centralni klirinškodepotni družbi.
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(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi
agencija pregled poslovanja te osebe v sodelovanju z njim.
(4) Zaradi nadzora nad centralno klirinškodepotno družbo
je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor:
1. nad člani uprave centralne klirinškodepotne družbe
v obsegu, določenem v 68. do 70. členu ZBan-1 v zvezi s
412. členom tega zakona, in
2. nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem
v oddelku 2.4 ZBan-1 v zvezi s 410. členom tega zakona.
438. člen
(namen nadzora in način opravljanja nadzora
nad centralno klirinškodepotno družbo)
(1) Agencija opravlja nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo zaradi preverjanja, ali centralna klirinškodepotna
družba posluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, in ZNVP ter drugimi zakoni, ki urejajo
poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na
njihovi podlagi.
(2) Agencija opravlja nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil centralne klirinškodepotne
družbe in drugih oseb, ki ji po tem ali drugem zakonu morajo
poročati,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja centralne klirinškodepotne družbe in oseb iz drugega odstavka 437. člena
tega zakona,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov.
(3) Agencija lahko centralni klirinškodepotni družbi pod
pogoji, določenimi v tem zakonu, izreče naslednje nadzorne
ukrepe:
1. opozorilo,
2. odreditev odprave kršitve, ki lahko vključuje tudi zahtevo za ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralne
klirinškodepotne družbe,
3. odvzem dovoljenja.
(4) Za nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo se
smiselno uporabljajo oddelki 7.3, 7.4 in 7.6 ZBan-1, razen 5.,
7. in 8. točke prvega odstavka 250. člena ZBan-1.
(5) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz četrtega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »centralna
klirinškodepotna družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«,
3. namesto napotila na predpise iz prvega odstavka
222. člena ZBan-1 uporablja napotilo na predpise iz prvega
odstavka tega člena.
439. člen
(centralnobančni nadzor nad sistemskim tveganjem
poravnalnega sistema)
(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor
nad centralno klirinškodepotno družbo v obsegu, potrebnem za
upravljanje s sistemskim tveganjem poravnalnega sistema.
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporablja 7. poglavje ZBan-1.
(3) Zaradi ustreznega upravljanja s sistemskim tveganjem poravnalnega sistema morata Banka Slovenije in
agencija sodelovati pri opravljanju nadzora nad poslovanjem
centralne klirinškodepotne družbe in se medsebojno posvetovati glede nameravane odločitve o zahtevi za dovoljenje ali
soglasje, ki se izdaja po 11. poglavju tega zakona, o nadzornem ukrepu ali o izdaji predpisov o poravnavi iz 404. člena
tega zakona.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad drugim upravljavcem poravnalnega
sistema.
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11.2.4 Postopek odločanja centralne klirinškodepotne
družbe v postopkih izdaje, zamenjave in izbrisa vrednostnih
papirjev
440. člen
(uporaba določb o postopku)
(1) Centralna klirinškodepotna družba odloča o izdajah,
zamenjavah in izbrisih nematerializiranih vrednostnih papirjev
po postopku, določenem v pododdelku 11.2.4 tega zakona.
(2) Za postopek iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi in tretji odstavek 496. člena, prvi odstavek
500. člena, prvi odstavek 501. člena, 503. do 506. člen, prvi
in šesti odstavek 507. člena, 508. do 513. člen, 539. člen,
540. člen, prvi in tretji odstavek 541. člena, prvi odstavek
542. člena, 543. člen ter prvi do peti odstavek 544. člena tega
zakona.
(3) Pri smiselni uporabi določb tega zakona iz drugega
odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »agencija« uporablja pojem »centralna
klirinškodepotna družba«,
2. namesto pojma »zahteva za izdajo dovoljenja« uporablja pojem »nalog za izdajo, zamenjavo ali izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev«,
3. namesto pojma »vlagatelj zahteve« uporablja pojem
»izdajatelj«,
4. namesto pojma »taksa« uporablja pojem »nadomestilo
za storitve izdaje, zamenjave oziroma izbrisa nematerializiranih
vrednostnih papirjev«,
5. namesto pojma »postopek odločanja o izdaji dovoljenj«
uporablja pojem »postopek odločanja o izdaji, zamenjavi ali
izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev«.
441. člen
(organ postopka)
(1) V postopku odloča uprava centralne klirinškodepotne
družbe.
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi strokovni delavec,
zaposlen pri centralni klirinškodepotni družbi, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP in ga za to pooblasti uprava centralne
klirinškodepotne družbe.
442. člen
(poziv za sklenitev pogodbe in plačilo nadomestila)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora v treh delovnih dneh po prejemu izdajateljevega naloga za izdajo, zamenjavo ali izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: nalog izdajatelja) izdajatelju poslati:
1. dva izvoda pogodbe o storitvah v zvezi z izdajo, zamenjavo ali razveljavitvijo nematerializiranih vrednostnih papirjev,
ki so predmet izdajateljevega naloga, ki ju je podpisal zakoniti
zastopnik centralne klirinškodepotne družbe oziroma njegov
pooblaščenec,
2. poziv za plačilo nadomestila za storitve centralne klirinškodepotne družbe, ki so predmet izdajateljevega naloga, in
3. če so predmet izdajateljevega naloga novi nematerializirani vrednostni papirji, ki še niso vpisani v centralni register,
tudi dva izvoda pogodbe o vodenju registra teh vrednostnih
papirjev, ki ju je podpisal zakoniti zastopnik centralne klirinškodepotne družbe oziroma njegov pooblaščenec.
(2) Izdajatelj mora v osmih dneh po prejemu listin iz prvega odstavka tega člena:
1. centralni klirinškodepotni družbi vrniti izvod pogodbe
iz 1. oziroma 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena, ki ga
je podpisal tudi njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, in
2. plačati nadomestilo iz 2. točke prvega odstavka tega
člena.
(3) Če izdajatelj v osmih dneh po prejemu listin iz prvega
odstavka tega člena ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka
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tega člena, centralna klirinškodepotna družba njegov nalog
zavrže.
(4) Na pravno posledico iz tretjega odstavka tega člena
mora centralna klirinškodepotna družba izdajatelja opozoriti v
pozivu iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
443. člen
(roki za odločanje)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora o izdaji, zamenjavi oziroma izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev
odločiti v naslednjih rokih:
1. če se izdajateljev nalog nanaša na izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, razen na izdajo delnic na podlagi
povečanja osnovnega kapitala izdajatelja iz sredstev družbe, v
osmih dneh po prejemu izdajateljevega naloga,
2. če se nalog nanaša na izvedbo združitve oziroma delitve, v zvezi s katero centralna klirinškodepotna družba opravlja
storitve zastopnika iz drugega odstavka 591. člena ZGD-1, v 15
dneh po prejemu obvestila izdajatelja o vpisu združitve oziroma
delitve v sodni register,
3. v drugih primerih v 15 dneh po prejemu izdajateljevega
naloga.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora sklep o odpravi pomanjkljivosti naloga izdati v treh delovnih dneh po
prejemu izdajateljevega naloga.
(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče:
1. če je centralna klirinškodepotna družba v roku iz drugega odstavka tega člena izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti
naloga od vročitve tega sklepa izdajatelju:
– do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti, določenega
s sklepom, ali
– do prejema dopolnitve oziroma poprave naloga, če je
nalog dopolnjen oziroma popravljen v roku, določenem s sklepom,
2. če je centralna klirinškodepotna družba v roku iz prvega
odstavka 442. člena tega zakona izdajatelju poslala listine iz
prvega odstavka 442. člena tega zakona:
– do poteka roka iz drugega odstavka 442. člena tega
zakona ali
– do takrat, ko izdajatelj izpolni obveznosti iz drugega
odstavka 442. člena tega zakona, če te obveznosti izpolni
pravočasno.
444. člen
(posebna pravila v postopku sodnega varstva proti
odločbam centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Če sodišče v postopku sodnega varstva proti odločbi,
s katero je centralna klirinškodepotna družba odločila o izdaji,
zamenjavi oziroma izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev, ugotovi, da obstajajo razlogi, zaradi katerih bi lahko po
65. členu ZUS-1 upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo o
stvari, odločbe centralne klirinškodepotne družbe ne odpravi,
temveč s sodbo samo ugotovi, da je odločba nezakonita in da
ni bilo pogojev za izdajo, zamenjavo oziroma izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne učinkuje na
pravice zakonitih imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev, izdaja, zamenjava oziroma izbris katerih je bila opravljena na podlagi izpodbijane odločbe centralne klirinškodepotne
družbe.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko oseba,
katere pravice so bile z vpisi na podlagi izpodbijane odločbe kršene, uveljavi morebitne odškodninske zahtevke proti centralni
klirinškodepotni družbi oziroma proti izdajatelju v pravdi.
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbi, s katero je centralna klirinškodepotna
družba odločila o izdaji, zamenjavi oziroma izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev, je dovoljena pritožba, o kateri
odloča Vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov.
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11.3 Člani centralne klirinškodepotne družbe
445. člen
(vrste članov)
(1) Člani centralne klirinškodepotne družbe so registrski
in poravnalni člani.
(2) Registrski član je član, ki mu centralna klirinškodepotna družba omogoča uporabo informacijskega sistema centralnega registra za vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Registrsko članstvo je mogoče z neomejenim ali omejenim dostopom do vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(4) Registrski član z neomejenim dostopom je član, ki mu
centralna klirinškodepotna družba omogoča uporabo informacijskega sistema centralnega registra v celotnem obsegu, potrebnem
za vodenje njegovega hišnega računa in računov njegovih strank,
katerih imetnik je lahko katera koli fizična ali pravna oseba.
(5) Registrski član z omejenim dostopom je član, ki mu
centralna klirinškodepotna družba omogoča uporabo informacijskega sistema centralnega registra v omejenem obsegu, potrebnem samo za vodenje njegovega hišnega računa oziroma
računov nekaterih drugih imetnikov.
(6) Poravnalni član je član, ki pristopi k poravnalnemu
sistemu za poravnavo borznih poslov, ki ga upravlja centralna
klirinškodepotna družba.
(7) Centralna klirinškodepotna družba lahko v svojih pravilih uredi tudi druge vrste članstev.
(8) Za medsebojne pravice in obveznosti centralne klirinškodepotne družbe v razmerju do njenih članov in za medsebojne pravice in obveznosti poravnalnih članov v zvezi s poravnavo borznih poslov se uporablja pravo Republike Slovenije.
446. člen
(dostop do članstva v centralni klirinškodepotni družbi)
Pravila centralne klirinškodepotne družbe morajo določati
pregledna in nediskriminatorna pravila, ki temeljijo na objektivnih merilih za organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter
pogoje glede kapitalske ustreznosti in likvidnosti, ki jih morajo
izpolnjevati člani.
447. člen
(osebe, ki lahko postanejo člani)
(1) Registrski član z neomejenim dostopom in poravnalni
član lahko postane:
1. borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji v
skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena tega zakona upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke
in investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka
8. člena tega zakona ter v zvezi s tem pomožne investicijske
storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona,
2. investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža
upravičena opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil
za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun
iz 3. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona ter v zvezi s
tem pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka
10. člena tega zakona.
(2) Registrski član z omejenim dostopom lahko postanejo
naslednje osebe glede vodenja naslednjih računov:
1. Banka Slovenije, centralna banka druge države članice in Evropska centralna banka glede vodenja računov bank
in posebnih finančnih institucij v zvezi s centralnobančnimi
operacijami,
2. oseba, ki upravlja skupek premoženja, ki ima omejeno
pravno sposobnost, glede vodenja računov tega premoženja,
3. družba za upravljanje, ki v skladu z ZISDU-1 opravlja
storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev,
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glede vodenja računov oseb, za katere opravlja navedene
storitve,
4. oseba, ki je po ZISDU-1 pridobila dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev, glede vodenja računov investicijskih
skladov, vzajemnih pokojninskih skladov oziroma kritnih skladov pokojninskih družb, ki jih upravlja,
5. vsaka oseba glede vodenja svojega hišnega računa in
računov svojih podružnic ali drugih organizacijskih enot.

formacijski sistem in vsebina medsebojnih pravic in obveznosti
članov tega sistema zagotavljajo uresničitev načela sočasnosti
prenosa vrednostnih papirjev in denarnega dobroimetja zaradi
izpolnitve posameznega borznega posla na način, da nobena
stranka posla ni izpostavljena tveganju izgube vrednosti predmeta posla zaradi neizpolnitve nasprotne stranke (v nadaljnjem
besedilu: kreditno tveganje nasprotne stranke).

448. člen

(poravnalna obdobja)

(obveščanje agencije o članih)
Centralna klirinškodepotna družba mora agencijo redno
obveščati o sprejemu novih članov in prenehanju položaja
člana in ji dostaviti vsakokraten seznam članov.
449. člen
(nadzor centralne klirinškodepotne družbe
nad poravnalnimi člani)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora vzpostaviti
in uresničevati učinkovite ukrepe in postopke za redno spremljanje, ali poravnalni člani izpolnjujejo pogoje za poravnalno
članstvo zlasti glede likvidnosti.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora agencijo in
borzo nemudoma obvestiti o vsaki neizpolnitvi poravnalnega
člana v zvezi s poravnavo borznih poslov in o drugi pomembnejši kršitvi poravnalnega člana.
(3) Če Banka Slovenije banki, ki je poravnalni član, zaradi kapitalske neustreznosti ali zaradi druge kršitve pravil o
upravljanju s tveganji izreče nadzorni ukrep, ki lahko vpliva
na sposobnost banke pravočasno in v celoti izpolniti svoje
obveznosti na podlagi poravnave borznih poslov, mora o tem
obvestiti centralno klirinškodepotno družbo.
(4) Tretji odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
v naslednjih primerih:
1. če Banka Slovenije prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice o ukrepu iz tretjega odstavka tega
člena, ki ga je ta nadzorni organ izrekel poravnalnemu članu,
2. za ukrep iz tretjega odstavka tega člena, ki ga agencija
izreče borznoposredniški družbi, ki je poravnalni član, in za obvestilo o ukrepu iz 1. točke tega odstavka, ki ga agencija prejme
od nadzornega organa druge države članice.
450. člen
(postopek zaradi insolventnosti nad poravnalnim članom)
(1) Postopek zaradi insolventnosti po tem členu je postopek prisilne poravnave, stečaja, neprostovoljne likvidacije
ali drug postopek, katerega začetek ima pravne posledice za
posle, sklenjene pred njegovim začetkom, ali obveznosti dolžnika iz teh poslov.
(2) Začetek postopka insolventnosti nad poravnalnim članom ne vpliva na obveznosti tega člana v poravnalnem sistemu
za poravnavo borznih poslov.
(3) Za obveznosti, ki so za insolventnega borznega člana
nastale v poravnalnem sistemu v zvezi s poravnavo borznih
poslov, se ne uporabljajo morebitna posebna pravila predpisa,
ki ureja postopek zaradi insolventnosti, o prepovedi pobota
ali o prepovedi izpolnitve v breme denarnega dobroimetja ali
finančnih instrumentov, ki jih je poravnalni član zagotovil v
okviru poravnalnega sistema za zavarovanje izpolnitve svojih
obveznosti iz borznih poslov.
11.4 Upravljanje poravnalnega sistema za poravnavo
borznih poslov z vrednostnimi papirji
451. člen
(načelo sočasnosti prenosa vrednostnih papirjev
in denarnega dobroimetja)
Poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov z vrednostnimi papirji mora biti organiziran tako, da poravnalni in-

452. člen
(1) Poravnava borznih poslov z vrednostnimi papirji mora
potekati v zaporednih poravnalnih obdobjih, tako da se vsi borzni posli, sklenjeni na posamezen dan (v nadaljnjem besedilu:
trgovalni dan), poravnajo hkrati na zadnji dan poravnalnega
obdobja (v nadaljnjem besedilu: poravnalni dan).
(2) Poravnave borznih poslov, sklenjenih na določen trgovalni dan, ni dovoljeno združiti s poravnavo borznih poslov,
sklenjenih na drug trgovalni dan.
(3) Poravnalno obdobje določi borza v pravilih borze in ne
sme biti daljše od dveh delovnih dni po trgovalnem dnevu.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata
za poravnavo borznih poslov, ki se opravlja kot dvostranska
poravnava neposredno med strankama borznega posla, ne da
bi bila opravljena izravnava medsebojnih terjatev strank iz več
borznih poslov.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena poravnalno
obdobje za poravnavo borznih poslov iz četrtega odstavka tega
člena ne sme biti daljše od treh delovnih dni po trgovalnem
dnevu.
453. člen
(denarna poravnava prek denarnih računov,
ki jih vodi Banka Slovenije)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora za poravnavo
borznih poslov odpreti denarni račun (v nadaljnjem besedilu:
poravnalni denarni račun):
1. ki se vodi v plačilnem sistemu bruto poravnave v realnem času, in
2. dobroimetje na katerem ima značilnosti denarnega depozita pri Banki Slovenije ali drugi članici ESCB.
(2) Centralna klirinškodepotna družba mora sprejemati
denarna vplačila in opravljati denarna izplačila za poravnavo
borznih poslov samo v dobro in v breme poravnalnega denarnega računa.
(3) V razmerju do upnikov centralne klirinškodepotne
družbe se dobroimetje na poravnalnem denarnem računu šteje
za dobroimetje poravnalnih članov.
454. člen
(jamstveni sklad in drugi ukrepi upravljanja tveganja
zaradi neizpolnitve poravnalnega člana)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora v svojih pravilih urediti jamstveni sklad in druge ukrepe na način, ki omogoča
učinkovito upravljanje likvidnostnega in drugih tveganj, ki so
jim poravnalni člani lahko izpostavljeni v primeru neizpolnitve
obveznosti posameznega člana.
(2) Jamstveni sklad je premoženje, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna družba v svojem imenu in za račun
poravnalnih članov in s katerim razpolaga:
1. v dobro poravnalnih članov, kadar uresničuje pravice
iz tega premoženja ali pravice v razmerju do posameznega
poravnalnega člana, ki je kršil svojo obveznost v zvezi s poravnavo borznih poslov,
2. v breme poravnalnih članov zaradi kritja njihove obveznosti na podlagi odgovornosti iz drugega odstavka 455. člena
tega zakona.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora za vodenje
denarnega dobroimetja jamstvenega sklada odpreti denarni
račun, ki ga vodi Banka Slovenije ali druga članica ESCB (v
nadaljnjem besedilu: denarni račun jamstvenega sklada).
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(4) Centralna klirinškodepotna družba mora sprejemati
denarna vplačila v jamstveni sklad in opravljati denarna izplačila iz jamstvenega sklada v dobro in v breme denarnega računa
jamstvenega sklada.
(5) V razmerju do upnikov centralne klirinškodepotne
družbe se dobroimetje na denarnem računu jamstvenega sklada in drugo premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad, šteje za
dobroimetje poravnalnih članov.
455. člen
(odgovornost za poravnavo borznih poslov)
(1) Poravnalni člani polno odgovarjajo za izpolnitev svojih obveznosti iz borznih poslov in za izpolnitev obveznosti
iz borznih poslov borznega člana, za katerega so v skladu s
pravili centralne klirinškodepotne družbe prevzeli odgovornost
za poravnavo njegovih poslov.
(2) Poravnalni člani odgovarjajo tudi za izpolnitev obveznosti drugih poravnalnih članov, ki so nastale na podlagi borznih poslov, v obsegu in na način, določen v pravilih centralne
klirinškodepotne družbe.
(3) Za kritje obveznosti na podlagi odgovornosti iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo poravnalni člani v
jamstveni sklad vplačati ustrezne vložke v skladu s pravili in
navodili centralne klirinškodepotne družbe.
(4) Centralna klirinškodepotna družba ne odgovarja za
obveznosti poravnalnih članov na podlagi poravnave borznih
poslov v breme svojega kapitala, temveč samo v breme premoženja jamstvenega sklada in drugega premoženja, ki ga prejme
kot kritje za obveznosti na podlagi odgovornosti poravnalnih
članov iz prvega in drugega odstavka tega člena.
11.5 Izdaja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev
izdajateljev drugih držav
456. člen
(uporaba oddelka 11.5)
Oddelek 11.5 tega zakona se uporablja za izdajo potrdil o
deponiranju vrednostnih papirjev izdajateljev s sedežem zunaj
Republike Slovenije.
457. člen
(potrdilo o deponiranju vrednostnih papirjev)
(1) Potrdilo o deponiranju vrednostnega papirja je vrednostni papir, ki vsebuje pravico imetnika tega potrdila od
izdajatelja tega potrdila:
1. bodisi zahtevati izpolnitev obveznosti iz drugega vrednostnega papirja, na katerega se to potrdilo nanaša (v nadaljnjem besedilu: osnovni vrednostni papir),
2. bodisi zahtevati, da za račun imetnika tega potrdila uresničuje pravice iz osnovnega vrednostnega papirja v razmerju
do izdajatelja osnovnega vrednostnega papirja.
(2) Izdajatelj potrdila o deponiranju je lahko:
1. bodisi izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja,
2. bodisi borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki
Sloveniji v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena
tega zakona upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve izvedbe prve in nadaljnje prodaje
finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa iz 7. točke
prvega odstavka 8. člena tega zakona.
458. člen
(izdaja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev
kot nematerializiranih vrednostnih papirjev)
(1) Za izdajo potrdil o deponiranju kot nematerializiranih
vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, se uporabljajo določbe ZNVP in tega zakona o izdaji nematerializiranih
vrednostnih papirjev, če v drugem odstavku tega člena ni
določeno drugače.
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(2) Poleg splošnih pogojev za izdajo nematerializiranih
vrednostnih papirjev, določenih v ZNVP in tem zakonu, morajo
biti za izdajo potrdil o deponiranju izpolnjeni tudi naslednji
pogoji:
1. osnovni vrednostni papirji so:
– bodisi izdani kot nematerializirani vrednostni papirji,
vpisani v centralnem depoju države članice,
– bodisi v zbirni hrambi v takem centralnem depoju,
2. osnovni vrednostni papirji so v centralnem depoju iz
1. točke tega člena vpisani v dobro računa izdajatelja potrdil
o deponiranju,
3. izdajatelj potrdila o deponiranju je zagotovil, da se v
breme njegovega računa iz 2. točke tega člena vpiše pravica
do prepovedi razpolaganja v dobro centralne klirinškodepotne
družbe.
11.6 Drug poravnalni sistem za poravnavo
borznih poslov
459. člen
(upravljanje poravnalnega sistema za poravnavo
borznih poslov)
(1) Borza lahko za zagotovitev poravnave borznih poslov
izbere kateri koli poravnalni sistem, ki ga upravlja:
1. borznoposredniška družba, banka ali druga pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za upravljanje tega
poravnalnega sistema dobi dovoljenje agencije, ali
2. investicijsko podjetje, banka ali druga pravna oseba
druge države članice, ki je na podlagi dovoljenja nadzornega
organa te države članice upravičena upravljati tak poravnalni
sistem.
(2) Za upravljavca poravnalnega sistema iz 1. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo pododdelki
11.2.1, 11.2.2 in 11.2.3 ter oddelek 11.3 tega zakona.
(3) Za poravnalni sistem, ki ga upravlja upravljavec iz
prvega odstavka tega člena, se smiselno uporablja oddelek
11.4 tega zakona.
(4) Ne glede na 425. člen tega zakona v zvezi z drugim
odstavkom tega člena lahko upravljavec poravnalnega sistema iz 1. točke prvega odstavka tega člena prevzema položaj
centralne nasprotne stranke ali opravlja druge posle, pri katerih
prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke, če za opravljanje teh poslov pridobi dovoljenje agencije.
(5) Za izbiro upravljavca sistema iz prvega odstavka tega
člena mora borza dobiti dovoljenje agencije.
(6) Agencija lahko zavrne zahtevo za dovoljenje za izbiro
poravnalnega sistema samo v enem od naslednjih primerov:
1. če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena,
2. če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne zagotovi povezav in drugih pogojev za opravljanje poravnave
borznih poslov v skladu z oddelkom 11.4 tega zakona ali
3. v drugih primerih, ko je to očitno potrebno za zagotovitev normalnega delovanja borznega trga.
(7) Za poravnalni sistem iz 2. točke prvega odstavka tega
člena se smiselno uporablja peti odstavek 282. člena tega
zakona.
460. člen
(pravica borznega člana do izbire
poravnalnega sistema)
(1) Borza mora borznemu članu na njegovo zahtevo
omogočiti, da poravnavo svojih obveznosti na podlagi borznih
poslov opravlja prek drugega poravnalnega sistema države
članice od tistega, ki ga je izbrala borza, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če med poravnalnim sistemom, ki ga je izbrala borza v
skladu s 403. členom tega zakona, in poravnalnim sistemom, ki
ga je izbral borzni član, obstajajo ustrezne povezave, ki omogočajo učinkovito in ekonomično poravnavo borznih poslov, in
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2. če je agencija izdala dovoljenje za poravnavo prek
poravnalnega sistema, ki ga je izbral borzni član.
(2) Agencija izda dovoljenje iz 2. točke prvega odstavka
tega člena, če tehnični pogoji za poravnavo prek poravnalnega
sistema, ki ga je izbral borzni član, omogočajo nemoteno in
urejeno delovanje finančnih trgov.
(3) Za poravnalni sistem, ki ga je izbral borzni član, se
smiselno uporablja peti odstavek 282. člena tega zakona.
12. poglavje:
SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV
461. člen
(zajamčena terjatev vlagatelja)
(1) Terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do borznoposredniške družbe na podlagi
pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih investicijskih
storitev.
(2) Neto stanje terjatve posamezne osebe je stanje terjatve te osebe, zmanjšano za obveznosti te osebe do borznoposredniške družbe.
(3) Zajamčena terjatev vlagatelja po tem zakonu je neto
stanje terjatve do višine 22.000 eurov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene
terjatve vlagateljev naslednjih oseb:
1. terjatve oseb iz prvega odstavka 207. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih borznoposredniška družba
obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih borznoposredniška družba v skladu
z 208. in 209. členom tega zakona obravnava kot profesionalne
stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora borznoposredniške družbe ter njihovih ožjih družinskih članov,
5. terjatve delničarjev borznoposredniške družbe, ki imajo
najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe
ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih
oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih
članov,
8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri
izračunu kapitala borznoposredniške družbe,
9. terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje
družbe po ZGD-1.
462. člen
(objava in oglaševanje informacij o sistemu jamstva
za terjatve vlagateljev)
(1) Borznoposredniška družba mora v vseh prostorih, v
katerih posluje s strankami, na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev.
(2) Pri oglaševanju svojih storitev sme borznoposredniška
družba v zvezi z jamstvom za terjatve vlagateljev navesti le,
kateremu sistemu jamstva pripada brez navedbe drugih podrobnosti (na primer ravni in obsega jamstva). Za oglaševanje
po prejšnjem stavku se ne šteje oglaševanje v poslovnih prostorih borznoposredniške družbe in na javnih spletnih straneh
borznoposredniške družbe.
463. člen
(predpis o zajamčenih terjatvah vlagateljev)
Banka Slovenije na predlog agencije predpiše:
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 465. člena tega
zakona in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so
predmet teh naložb,
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2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev
jamstva,
3. način obravnavanja:
– skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih
oseb, in
– terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več
oseb,
4. način vključitve podružnice v sistem jamstva za terjatve
vlagateljev v Republiki Sloveniji.
464. člen
(jamstvo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev)
(1) Borznoposredniške družbe jamčijo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi, nad
katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu in na način,
določen s tem zakonom.
(2) Posamezna borznoposredniška družba jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugi borznoposredniški
družbi v obsegu, ki je enak deležu, ki ga glede na vsoto zajamčenih terjatev vlagateljev pri vseh borznoposredniških družbah,
zmanjšano za vsoto zajamčenih terjatev vlagateljev, ki so predmet jamstva, pomeni vsota zajamčenih terjatev vlagateljev pri
tej borznoposredniški družbi.
465. člen
(likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih terjatev
vlagateljev)
Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev, mora borznoposredniška družba sredstva v višini, sorazmerni z njenim deležem iz
drugega odstavka 464. člena tega zakona, ki se izračuna na
način, določen s predpisom o zajamčenih terjatvah vlagateljev,
naložiti v finančne instrumente, ki imajo lastnosti, določene s
tem predpisom.
466. člen
(prevzem obveznosti izplačila zajamčenih
terjatev vlagateljev)
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb iz prvega odstavka
464. člena tega zakona obveznost izplačila zajamčenih terjatev
vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju.
(2) Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev opravi banka
prevzemnica, ki jo določi Banka Slovenije.
(3) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna
sredstva za izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev iz prvega
odstavka tega člena z aktiviranjem jamstva po 467. členu tega
zakona.
(4) Banka prevzemnica sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabiti samo za izplačilo zajamčenih terjatev
vlagateljev.
467. člen
(aktiviranje jamstva)
(1) Banka Slovenije naloži borznoposredniškim družbam
iz prvega odstavka 464. člena tega zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev
vlagateljev.
(2) Kritje za aktiviranje jamstva lahko Banka Slovenije
zagotovi tudi z unovčenjem ali drugačnim razpolaganjem v
breme naložb iz 465. člena tega zakona. Pravne posle za zagotovitev kritja za aktiviranje jamstva sklepa Banka Slovenije v
svojem imenu in za račun borznoposredniških družb iz prvega
odstavka 464. člena tega zakona.
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468. člen
(vrnitev vplačanih sredstev)
Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih
terjatev vlagateljev iz stečajne mase prenakaže sredstva, ki jih
je prejela, borznoposredniškim družbam v sorazmerju z višino
sredstev, ki so jih vplačale v skladu s 467. členom tega zakona.
13. poglavje:
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
13.1 Položaj agencije
469. člen
(položaj agencije)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.
(2) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je agencija
samostojna in neodvisna. Agencija in člani njenih organov pri
opravljanju nalog agencije, določenih s tem ali drugim zakonom, niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali
katerih koli drugih organov.
(3) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
(4) Sedež agencije je v Ljubljani.
470. člen
(poslovnik agencije)
Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo
organizacijo in poslovanje agencije.
471. člen
(pečat)
Agencija ima pečat, na katerem sta ime »Agencija za trg
vrednostnih papirjev« in grb Republike Slovenije.
472. člen
(poročanje o stanju na trgu finančnih instrumentov)
(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vključevati podatke o javnih ponudbah finančnih instrumentov, trgovanju na borznih trgih s podatki o obsegu in sestavi prometa
s finančnimi instrumenti, uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borzne trge in trgovanju s finančnimi instrumenti
zunaj njih.
(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora
agencija predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije do
30. junija tekočega leta.
473. člen
(letno poročilo o delu)
(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije o svojem delu.
(2) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora
agencija predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije do
30. junija tekočega leta.
13.2 Organi agencije
474. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet in direktor oziroma direktorica
agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije).
475. člen
(sestava sveta)
(1) Svet sestavlja pet članov oziroma članic (v nadaljnjem
besedilu: člani sveta), od katerih je eden predsednik oziroma
predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) sveta.
(2) Direktor agencije je po funkciji tudi predsednik sveta.
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476. člen
(nezdružljivost opravljanja funkcij)
(1) Direktor in člani sveta morajo svojo funkcijo opravljati
poln delovni čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo.
(2) Funkcija člana ali direktorja agencije ni združljiva:
1. s funkcijo člana organa vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje, izdajatelja, s
finančnimi instrumenti katerega se trguje na borznem trgu, ali
druge osebe, ki mora za opravljanje svojih storitev ali poslov po
tem ali drugem zakonu pridobiti dovoljenje agencije,
2. če ima oseba skupaj z osebami, ki so z njo povezane
na način iz drugega odstavka 377. člena tega zakona, kvalificirani delež v pravni osebi iz 1. točke tega člena,
3. s funkcijami v organih političnih strank, državnih organih, organih lokalnih skupnosti,
4. z opravljanjem druge pridobitne dejavnosti, razen znanstvenoraziskovalnega dela, če je ta dejavnost v nasprotju z
interesi agencije,
5. z opravljanjem drugega dela ali dejavnosti, ki bi lahko
vplivala na njeno neodvisnost ali bi lahko bila v nasprotju z
interesi agencije.
(3) Član sveta ali direktor agencije lahko po imenovanju
nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj položaj uskladi s prvim in
drugim odstavkom tega člena. Usklajenost in nastop funkcije
ugotavlja svet na predlog direktorja agencije.
(4) Član sveta ali direktor agencije mora svoj položaj uskladiti s prvim in drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po
imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep
Vlade Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati.
477. člen
(imenovanje in razrešitev članov sveta
in direktorja agencije)
(1) Člane sveta in direktorja agencije imenuje in razrešuje
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
finance.
(2) Člani sveta in direktor agencije se imenujejo za pet let
in so lahko ponovno imenovani.
478. člen
(pogoji za člana sveta)
Za člana sveta je lahko imenovana samo oseba:
1. ki je državljan Republike Slovenije,
2. ki ima univerzitetno izobrazbo in
3. ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
479. člen
(predčasna razrešitev članov sveta)
Član sveta se sme predčasno razrešiti:
1. če to sam zahteva,
2. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje funkcije,
4. če krši obveznost varovanja zaupnih informacij, določeno v tem ali drugem zakonu,
5. če krši obveznosti iz 489. člena tega zakona,
6. če stori prepovedano ravnanje zlorabe trga,
7. če se pozneje izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za
imenovanje,
8. če mu preneha zaposlitev pri agenciji ali če nastopi
položaj nezdružljivosti iz drugega odstavka 476. člena tega
zakona ali
9. če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v
tem zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno
ali nestrokovno.
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480. člen

487. člen

(uporaba nekaterih določb zakonov, ki urejajo
preprečavnje korupcije)

(razlogi za predčasno razrešitev direktorja agencije)

Za člane sveta agencije se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije oziroma zakona, ki ureja
nezdružljivost opravljanje javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki se nanašajo na sankcijo predčasnega prenehanja
mandata.
481. člen

Direktor agencije se sme predčasno razrešiti, če obstaja
ali nastopi razlog za predčasno razrešitev iz 479. člena tega
zakona.
13.3 Varovanje zaupnih informacij in preprečevanje
nasprotij interesov
488. člen

(pristojnosti sveta)

(obveznost varovanja zaupnih informacij)

Svet:
1. odloča o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih
zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča agencija, če v
tem ali drugem zakonu ni določeno drugače,
2. sprejema predpise, kadar zakon določa, da tak akt
sprejme agencija,
3. sprejema poslovnik agencije,
4. sprejema poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov,
5. sprejema letni načrt dela strokovnih služb agencije in
letno poročilo o delu agencije,
6. opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v
zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.

(1) Člani sveta agencije, direktor agencije, zaposleni pri
agencij, revizorji in drugi strokovnjaki morajo kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje
funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za agencijo,
razen informacij, ki so po tem ali drugem zakonu javno do
stopne.
(2) Zaupnih informacij iz prvega odstavka tega člena ne
smejo razkriti nobeni drugih osebi ali državnemu organu, razen
v primerih, določenih z zakonom. Ne glede na prejšnji stavek
lahko agencija javno objavi podatke o izdanih dovoljenjih in soglasjih, ki jih je pristojna zbirati in obdelovati po tem ali drugem
zakonu, če presodi, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev
na trgu finančnih instrumentov.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za
informacije, ki jih agencija oziroma osebe iz prvega odstavka
tega člena pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi
nadzornimi organi.
(4) Za razkritje zaupnih informacij iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporablja 231. člen ZBan-1.
(5) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi pravila o dodatni obveznosti varovanja zaupnih informacij,
ki se po tem ali drugem zakonu uporabljajo za agencijo v zvezi
s posamezno vrsto nadzora.
(6) Za razkritje naslednjih informacij in podatkov se ne
uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja:
1. informacije in podatke iz prvega odstavka tega člena
ter
2. informacije in podatke iz registrov, ki jih v skladu z
zakonom vodi agencija, če zakon v zvezi z vodenjem posameznega registra določa, da se smejo informacije in podatki iz
tega registra dati samo določenim osebam.

482. člen
(odločanje sveta o izdaji predpisov)
(1) Svet veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je agencija pristojna izdajati, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(2) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih
članov sveta.
483. člen
(objava predpisov)
Predpisi agencije se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
484. člen
(pogoji za direktorja agencije)
Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba:
1. ki je državljan Republike Slovenije,
2. ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
3. ki ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske
smeri,
4. ki aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
5. ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
485. člen
(javni natečaj za imenovanje direktorja)
(1) Minister, pristojen za finance, predlaga Vladi Republike Slovenije kandidata za direktorja agencije, ki ga izbere na
podlagi javnega natečaja.
(2) Javni natečaj iz prvega odstavka tega člena mora biti
objavljen najmanj šest mesecev pred potekom mandata trenutnega direktorja agencije.
486. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi
poslovanje agencije in organizira njeno delo.
(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:
1. pravilno opravlja svoje pristojnosti in odgovornosti, ki
jih ima po tem ali drugem zakonu, in
2. posluje v skladu s tem zakonom in svojim poslovnikom.

489. člen
(poročanje o poslih)
(1) Osebe iz prvega odstavka 488. člena tega zakona,
razen direktorja agencije, morajo direktorju agencije prijaviti
vsak posel s finančnimi instrumenti, ki so ga sklenili za svoj
račun, in vsak posel s finančnimi instrumenti, ki ga je za svoj
račun sklenila oseba, ki je z njo povezana na enega od načinov
iz drugega odstavka 377. člena tega zakona.
(2) Direktor agencije mora posle iz prvega odstavka tega
člena prijaviti članu sveta, ki ga določi svet.
490. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)
(1) Agencija mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne
ukrepe za ugotavljanje nasprotij med interesi zaposlenih pri
agenciji in javnim interesom, da agencija izvaja svoje naloge
in pristojnosti v skladu s tem in drugimi zakoni.
(2) Agencija mora vzpostaviti in uresničevati učinkovit
sistem za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov,
ki obsega vse razumne ukrepe, zaradi preprečitve, da bi
nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno vplivala na uresničitev javnega interesa, da agencija
izvaja svoje naloge in pristojnosti v skladu s tem in drugimi
zakoni.
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(3) Zaposleni pri agenciji ne smejo biti člani organa vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe, banke, družbe za
upravljanje, izdajatelja, s finančnimi instrumenti katerega se
trguje na borznem trgu ali druge osebe, ki mora za opravljanje
svojih storitev ali poslov po tem ali drugem zakonu pridobiti
dovoljenje agencije.
13.4 Sredstva za delo

Uradni list Republike Slovenije
495. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito rabo sredstev agencije opravlja računsko sodišče.
14. poglavje:
POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH
ZADEVAH

491. člen
(tarifa agencije)
(1) Agencija izda tarifo, v kateri določi:
1. višino taks:
– za odločanje o posamičnih zadevah in
– za vpise v registre, ki jih vodi po tem ali drugem zakonu,
in za izpise iz teh registrov.
2. višino letnih nadomestil, ki jih morajo za nadzor agencije po tem ali drugem zakonu plačevati:
– izdajatelji iz 99. člena in iz drugega odstavka 117. člena
tega zakona in
– osebe, ki jim je agencija izdala dovoljenje za opravljanje
storitev in poslov po tem ali drugem zakonu,
3. nadomestila za opravljanje drugih nalog, ki jih mora po
tem ali drugem zakonu opravljati agencija.
(2) Agencija mora določiti letna nadomestila iz 2. točke
prvega odstavka tega člena v taki višini, da vsota letnih nadomestil, ki jih morajo plačevati subjekti nadzora za posamezno
vrsto nadzora, ne preseže stroškov agencije, povezanih s to
vrsto nadzora.
(3) Tarifa agencije oziroma njene spremembe se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija mora pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije k tarifi oziroma
njenim spremembam.
492. člen
(viri sredstev)
(1) Sredstva za delo agencije se zagotavljajo:
1. iz taks in nadomestil,
2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija s svojim
poslovanjem.
(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki, realiziranega v
preteklem letu, se del izloči v rezerve agencije v višini, določeni
s finančnim načrtom agencije za leto, v katerem je bil presežek realiziran, ostanek pa se usmeri v proračun Republike
Slovenije.
493. člen
(presežek odhodkov nad prihodki)
(1) Presežek odhodkov nad prihodki agencije se krije iz
rezerv agencije, če pa rezerve ne zadostujejo, se presežek
odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog
agencije.
494. člen
(finančni načrt in letni obračun)
(1) Svet mora do 31. marca vsakega leta sprejeti letni
obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega leta.
(2) Do soglasja Vlade Republike Slovenije k finančnemu
načrtu agencije se financiranje agencije izvaja po sklepu o
začasnem financiranju, ki ga sprejme svet.
(3) Letni obračun agencije mora pregledati pooblaščeni
revizor.
(4) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v desetih dneh po sprejemu, dostaviti letni obračun z revizorjevim
poročilom in finančni načrt. K letnemu obračunu in finančnemu
načrtu da soglasje Vlada Republike Slovenije.

14.1 Splošne določbe
496. člen
(uporaba določb o postopku)
(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je
pristojna po tem ali drugem zakonu, po postopku, določenem
v tem poglavju, razen če zakon za posamezno vrsto postopka
določa drugače.
(2) Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za postopek
odločanja agencije uporablja ZUP.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena v postopku odločanja agencije ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje
niti vložiti izrednih pravnih sredstev.
497. člen
(organi postopka)
(1) Organa postopka sta senat in predsednik senata.
(2) Predsednik in člani senata ter strokovni delavci agencije, ki opravljajo posamezna dejanja v postopkih odločanja o
posamičnih zadevah, za katere je pristojna agencija po tem
ali drugem zakonu, ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo
strankam ali drugim osebam pri opravljanju dejanj v teh postopkih, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude
malomarnosti.
498. člen
(pristojnosti in sestava senata)
(1) Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden
predsednik senata.
(2) Senat odloča:
1. o vseh posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z
odločbo, razen če zakon za posamezen primer določa pristojnost predsednika senata, in
2. o ugovorih proti odredbam predsednika senata.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi predsednik senata
ali strokovni delavec agencije, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena
ZUP in ga za to pooblasti predsednik senata.
499. člen
(pristojnosti predsednika senata)
(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka
in odločanju o posamezni zadevi opravlja član sveta agencije,
določen z razporedom dela agencije.
(2) Predsednik senata odloča:
1. o vseh posamičnih zadevah, o katerih se odloča z
odredbo ali s sklepom,
2. o zahtevah za vpis v registre, ki jih po zakonu vodi
agencija, in
3. o drugih posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti
z odločbo, če za posamezen primer tako določa zakon.
500. člen
(izjave strank)
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.
(2) V primeru iz drugega odstavka 502. člena tega zakona
lahko stranke dajejo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.

Uradni list Republike Slovenije
501. člen
(možnost izjave)
(1) Agencija mora pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora, stranko pozvati, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev,
če zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega
načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se
stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo,
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni,
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se nanje sklicuje, in da po poteku roka za izjavo ne
bo imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega
odstavka tega člena, ne obstajajo, in predlaga dokaze, s
katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v
izjavi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti izjavi.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne
uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč agencija
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so priloženi
izjavi.
(5) Po poteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(6) Prvi do peti odstavek tega člena se ne uporabljajo
za ugotovitvene odločbe agencije.
502. člen
(odločanje)
(1) Agencija odloča brez naroka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija razpiše
ustno obravnavo:
1. če je treba zaslišati priče ali izvedence,
2. če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi,
3. če je treba opraviti predstavitev vodenja poslov borznoposredniške družbe po tretjem odstavku 65. člena ZBan-1
v zvezi s 157. členom tega zakona ali
4. v drugih primerih, če presodi, da je to koristno za razjasnitev zadeve.
503. člen
(vrste odločb)
(1) Agencija izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in
odredb.
(2) Proti odločbam agencije ni pritožbe.
504. člen
(odločba)
(1) Z odločbo agencija odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj in o drugih zadevah, razen o tistih, za katere zakon določa,
da o njih odloča s sklepom ali z odredbo.
(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa
drugače. V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi,
proti katerim ni posebnega postopka sodnega varstva.
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14.2 Postopek sodnega varstva
14.2.1 Skupne določbe
506. člen
(postopek sodnega varstva)
(1) Sodno varstvo proti odločbam agencije se zagotavlja
v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu:
postopek sodnega varstva).
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporablja ZUS-1, če v tem zakonu ni določeno drugače.
507. člen
(pravica do sodnega varstva)
(1) Proti odločbam agencije je dovoljeno začeti postopek
sodnega varstva.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ni posebnega
postopka sodnega varstva:
1. proti odločbi, s katero agencija odloči o ugovoru proti
odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo,
2. proti odločbi, s katero agencija začne postopek za
odvzem dovoljenja.
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena
se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi, ki jo je agencija izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v
skladu z odredbo agencije.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se
lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o odvzemu dovoljenja.
(5) Ne glede na 1. točko drugega odstavka tega člena
je postopek sodnega varstva dovoljeno začeti proti odločbi,
s katero agencija odloči o ugovoru proti odredbi, s katero je
agencija odredila enega od naslednjih nadzornih ukrepov:
1. nadzorni ukrep iz 93. člena ali iz drugega odstavka
95. člena tega zakona,
2. nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz
146. člena tega zakona,
3. dodatni nadzorni ukrep iz 3. točke prvega odstavka
248. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona,
4. dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,
5. nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega
zakona ali
6. nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona.
(6) Postopek sodnega varstva je dovoljeno začeti tudi
proti sklepu, s katerim se konča postopek odločanja agencije,
začet na zahtevo stranke.
508. člen
(pristojnost in sestava sodišča)
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v
senatu treh sodnikov.
509. člen
(prednostno odločanje)
Zadeve v postopku sodnega varstva po tem zakonu so
nujne in o njih sodišče odloča prednostno.
510. člen
(tožba in odgovor na tožbo)

505. člen
(sklep)
(1) S sklepom odloča agencija o vprašanjih, ki se tičejo
postopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom.
(2) Sklep mora biti obrazložen in mora vsebovati pouk o
pravnem sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben
postopek sodnega varstva.

(1) Tožbo je treba vložiti v osmih dneh.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
511. člen
(nova dejstva in dokazi)
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
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512. člen

519. člen

(meje preizkusa)

(odločanje)

Sodišče preizkusi odločbo agencije v mejah tožbenega
zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa
po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve določb postopka iz
tretjega odstavka 27. člena ZUS-1.

(1) Če sodišče ugotovi, da obstajajo razlogi, zaradi katerih
bi lahko po 65. členu ZUS-1 upravni akt odpravilo in s sodbo
odločilo o stvari, odločbe ne odpravi, temveč s sodbo samo
ugotovi, da je odločba nezakonita.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko izdajatelj, vlagatelji, akceptanti oziroma prevzemnik uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti agenciji v pravdi.
(3) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva, je ne glede na 514. člen tega zakona dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče v senatu treh
sodnikov.

513. člen
(seja)
Sodišče odloča praviloma brez obravnave.
514. člen
(pravna sredstva)
Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega
varstva, ni pritožbe.
14.2.2 Postopek sodnega varstva proti odločbam o potrditvi
prospekta in odločbam v postopku po ZPre-1
515. člen
(uporaba pododdelka 14.2.2)
(1) Pododdelek 14.2.2 tega zakona se uporablja v postopku sodnega varstva proti naslednjim odločbam agencije:
1. odločbi iz prvega odstavka 72. člena tega zakona, s
katero agencija potrdi prospekt,
2. odločbi, s katero agencija izda dovoljenje za prevzemno ponudbo iz 32. člen ZPre-1,
3. odločbi o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1
in
4. odločbi o razveljavitvi postopka s prevzemno ponudbo
iz tretjega odstavka 555. člena tega zakona.
(2) Če v pododdelku 14.2.2 tega zakona ni določeno drugače, se v postopku sodnega varstva iz prvega odstavka tega
člena uporablja pododdelek 14.2.1 tega zakona.

14.3 Postopek nadzora
14.3.1 Splošne določbe
520. člen
(uporaba oddelka 14.3)
(1) Oddelek 14.3 tega zakona o postopku nadzora se
uporablja v vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja agencija
po tem ali drugem zakonu, če zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.
(2) V postopku nadzora se uporabljajo oddelki 14.1 in
14.2 tega zakona, če v oddelku 14.3 tega zakona ni določeno
drugače.
(3) V postopku nadzora se uporabljajo tretji odstavek
20. člena ter drugi in tretji odstavek 23. člena ZIN.
521. člen
(stranka postopka nadzora)
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero agencija opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: subjekt nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad borznoposredniško
družbo so tudi člani uprave borznoposredniške družbe.

516. člen

522. člen

(začetek teka roka za tožbo)

(vročanje)

Rok za tožbo proti odločbi iz prvega odstavka 515. člena
tega zakona začne teči z objavo prospekta, prevzemne ponudbe oziroma odločbe o izidu prevzemne ponudbe.

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma
samostojni podjetnik posameznik, vroči tako, da se izroči osebi,
ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni
oziroma poslovnem prostoru.
(2) Vročitve se članom uprave borznoposredniške družbe
opravljajo z vročanjem borznoposredniški družbi. Šteje se, da
je z vročitvijo borznoposredniški družbi opravljena tudi vročitev
članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik
oziroma odvetnica (v nadaljnjem besedilu: odvetnik), se šteje,
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da
se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri
kateri je zaposlen.

517. člen
(nova dejstva in dokazi)
(1) Ne glede na 511. člen tega zakona lahko tožnik v tožbi
navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na
listinske dokaze, jih mora priložiti tožbi.
(2) Agencija lahko v odgovoru na tožbo navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo sklicuje na
listinske dokaze, jih mora priložiti odgovoru na tožbo.
(3) Če tožnik oziroma agencija tožbi oziroma odgovoru
na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere se sklicuje, se
ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč sodišče
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so priloženi tožbi
oziroma odgovoru nanjo.
(4) Po poteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora
na tožbo stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
518. člen
(glavna obravnava in seja)
(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v
postopku izdaje odločbe popolno in pravilno ugotovljeno ali da
to ni sporno.

523. člen
(nadomestna osebna vročitev)
Za nadomestno osebno vročitev se uporabljata tretji in
četrti odstavek 87. člena ZUP, le da se rok »15 dni« nadomesti
z rokom »osem dni«.
524. člen
(vodenje postopka in izrekanje nadzornih ukrepov)
(1) Agencija vodi postopek nadzora in izreka nadzorne
ukrepe po uradni dolžnosti.
(2) Agencija lahko izreče ukrep borznoposredniški družbi
tudi na predlog člana uprave ali nadzornega sveta borznopo-

Uradni list Republike Slovenije
sredniške družbe ali delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala borznoposredniške
družbe.
(3) Agencija začne postopek nadzora nad drugo osebo iz
300. člena tega zakona na podlagi prijave tržnega inšpektorja
oziroma drugega pristojnega državnega organa, po uradni
dolžnosti pa takrat, kadar iz informacij, ki jih pridobi pri opravljanju nadzora nad borznoposredniškimi družbami ali v zvezi
z izpolnjevanjem drugih svojih pristojnosti izhaja, da obstajajo
razlogi za tak nadzor.
525. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-1 o opravljanju
nadzora)
(1) V drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, se smiselno uporabljajo 234. do
240. člen in 242. do 246. člen ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka
tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »subjekt
nadzora«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija« in
3. pri smiselni uporabi prvega odstavka 242. člena ZBan-1
namesto besedila »kršitev predpisov iz 222. člena tega zakona« uporablja besedilo »kršitve predpisov v zvezi s spoštovanjem katerih se opravlja nadzor«.
14.3.2 Odredba o odpravi kršitev
526. člen
(uporaba pododdelka 14.3.2)
(1) Pododdelek 14.3.2 tega zakona se uporablja za postopek z odredbo o odpravi kršitev iz 242. člena ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 301. člena tega zakona in drugo odredbo o
odpravi kršitev, ki jo agencija izda v postopku nadzora po tem
ali drugem zakonu.
(2) Pododdelek 14.3.2 tega zakona se smiselno uporablja
tudi za postopek z odredbo, s katero je agencija odredila enega
od naslednjih nadzornih ukrepov:
1. nadzorni ukrep iz 93. člena ali iz drugega odstavka
95. člena tega zakona,
2. nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz
146. člena tega zakona,
3. dodatni nadzorni ukrep iz 248. člena ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 301. člena tega zakona,
4. dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,
5. nadzorni ukrep iz sedmega odstavka 369. člena tega
zakona,
6. nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega
zakona ali
7. nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona.
(3) Pri smiselni uporabi določb iz drugega odstavka tega
člena se namesto pojma »odprava kršitve« uporablja pojem
»izvršitev nadzornega ukrepa«.
527. člen
(vsebina odredbe)
(1) Izrek odredbe mora vsebovati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena,
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve
in predložiti poročilo o njihovi odpravi,
3. način odprave kršitve, kadar agencija subjektu nadzora
naloži, da kršitve odpravi na določen način,
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar agencija
subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene
listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.
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528. člen
(ugovor proti odredbi)
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora pravico vložiti ugovor v osmih dneh od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se
rok za odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od
vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena ugovor ne
zadrži izvršitve:
1. odredbe o ukrepih nadzora iz drugega odstavka
526. člena tega zakona in
2. druge odredbe, če zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati in tako v tej odredbi odloči agencija.
(4) Pravico vložiti ugovor proti odredbi, s katero je agencija odredila dodatni ukrep iz 3. točke prvega odstavka 248. člena
ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona,
ima tudi član uprave borznoposredniške družbe, na katerega
se nanaša.
529. člen
(razlogi za ugovor)
Ugovor proti odredbi je dopusten:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo
odredbe,
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ne
obstaja,
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo
odredbe, nima znakov kršitve,
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti
na način, določen z odredbo,
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je
v nasprotju s prisilnimi predpisi,
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi,
nad katero agencija ni pristojna opravljati nadzora,
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev,
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.
530. člen
(vsebina ugovora)

delu,

(1) Ugovor mora vsebovati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga,
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem

3. razloge za ugovor,
4. druge podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo
naložena, ne obstajajo, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje
obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč
agencija pri odločanju upošteva le tiste dokaze, ki so priloženi
ugovoru.
(4) Po poteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
531. člen
(meje preizkusa odredbe)
Agencija preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se
izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in razloženih v njem.
532. člen
(odločanje o ugovoru)
(1) O ugovoru odloča agencija z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko agencija ugovor zavrže
ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo odpravi.
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(3) Agencija ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je
prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če agencija ugotovi, da obstaja razlog iz 1., 2., 3. ali
6. točke 529. člena tega zakona, odpravi odredbo.
(5) Če agencija ugotovi, da obstaja razlog iz 4., 5., 7. ali
8. točke 529. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Agencija pri odločanju o ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.
14.3.3 Odvzem dovoljenja
533. člen
(začetek postopka za odvzem dovoljenja)
(1) Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga
je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da obstaja kateri od razlogov za odvzem dovoljenja,
določen z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja odloči
agencija z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o začetku
postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja
mora vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanja ali okoliščin, ki naj bi bile
razlog za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih
je agencija ugotovila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja
agencija določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne
daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za
začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: izjava o razlogih za
odvzem dovoljenja).
534. člen
(izjava o razlogih za odvzem dovoljenja)
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt
nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja
ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, jih mora priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe
tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po poteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
535. člen
(odločanje o odvzemu dovoljenja)
(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v 30
dneh od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od poteka roka za tako izjavo.
(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo
zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v
odločbi o začetku postopka ali jih je izjavi o razlogih za odvzem
dovoljenja priložil subjekt nadzora.
536. člen
(ustavitev postopka)
Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 535. člena
tega zakona ugotovi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine,
zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem
dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
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2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 535. člena
tega zakona ugotovi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora
storil dejanje oziroma da obstajajo okoliščine, zaradi katerih je
izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
537. člen
(odločba o odvzemu dovoljenja)
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora vsebovati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja z navedbo številke in
datuma izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva
subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanja ali okoliščin, ki so razlog
za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
538. člen
(uporaba določb za preklic pogojnega
odvzema dovoljenja in za opomin)
Pododdelek 14.3.3 tega zakona se smiselno uporablja
tudi za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja in za
postopek izreka opomina.
14.4 Postopek odločanja o izdaji dovoljenj
539. člen
(uporaba oddelka 14.4)
(1) Oddelek 14.4 tega zakona se uporablja v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj in soglasij (v nadaljnjem besedilu:
dovoljenje), o katerih odloča agencija, če zakon za posamezen
postopek izdaje dovoljenja ali soglasja ne določa drugače.
(2) V postopku odločanja o izdaji dovoljenj se uporabljata
oddelka 14.1 in 14.2 tega zakona, če v oddelku 14.4 tega zakona ni določeno drugače.
540. člen
(taksa za odločanje)
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj morajo vložniki oziroma vložnice (v nadaljnjem besedilu: vložnik) plačati
takso, določeno s tarifo agencije.
541. člen
(stranka v postopku)
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes
utegne biti z odločbo agencije prizadet, če svojo udeležbo v
postopku prijavi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka pokriva svoje stroške postopka.
542. člen
(začetek postopka)
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne agencija postopek samo, kadar tako določa
zakon.
543. člen
(vsebina zahteve)
(1) Zahteva mora vsebovati:
1. osebne podatke vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je treba priložiti listine, določene z zakonom, in
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi.
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544. člen

547. člen

(procesne predpostavke za odločanje)

(rok za odločitev)

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve agencija
preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva vsebuje podatke, ki jih mora,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo agencije,
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) Če agencija ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene, in pomanjkljivosti ni mogoče
odpraviti, s sklepom zavrže zahtevo.
(3) Če agencija ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče
odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi
(v nadaljnjem besedilu: sklep o odpravi pomanjkljivosti). V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od
osem in ne daljši kot 15 dni.
(4) Če vložnik pomanjkljivosti v roku, določenem s sklepom o odpravi pomanjkljivosti, ne odpravi, agencija s sklepom
zavrže zahtevo.
(5) Proti sklepu o odpravi pomanjkljivosti ni posebnega
postopka sodnega varstva.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali za združitev oziroma
delitev, mora agencija izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti v
dveh mesecih od prejema zahteve, v vseh drugih primerih pa
v enem mesecu od prejema zahteve.

(1) Agencija mora o zahtevi za izdajo teh dovoljenj odločiti
v šestih mesecih od prejema zahteve:
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev
in poslov,
2. za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev in
3. za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na
zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi 5. poglavja tega
zakona ali predpisa o upravljanju s tveganji.
(2) O zahtevi za izdajo drugih dovoljenj mora agencija
odločiti v dveh mesecih od prejema zahteve, če zakon za posamezen primer ne določa drugače.
(3) Če je agencija izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti v
roku iz šestega odstavka 544. člena tega zakona, rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od vročitve
sklepa do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do
prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena
v roku, določenem s sklepom.
(4) Če je agencija pred potekom roka iz prvega odstavka
tega člena po 546. členu tega zakona vložnika pozvala, da se
izjasni o razlogih za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja,
rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od
vročitve poziva do poteka roka za izjavo oziroma do prejema
izjave, če je bila poslana v roku, določenem s pozivom.
(5) Borznoposredniška družba mora šest mesecev pred
vložitvijo zahteve iz 3. točke prvega odstavka tega člena obvestiti agencijo o tej nameri. Če borznoposredniška družba
ne ravna v skladu s prvim stavkom tega odstavka, se rok iz
prvega odstavka tega člena za odločitev o tej zahtevi podaljša
za šest mesecev.

545. člen

14.5 Izvršitev odločb agencije

(izvajanje dokazov in odločanje)
(1) V postopku odločanja o zahtevi lahko agencija izvede
tudi dokaze, ki jih vložnik ni predlagal, če so potrebni za ugotovitev dejstev, pomembnih za odločitev o zahtevi. Pri tem lahko
agencija od vložnika zahteva:
1. da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, predloži
dodatne podatke oziroma listine,
2. da ji omogoči, da opravi pregled njegovega poslovanja
oziroma poslovanja z njim povezanih oseb.
(2) Za pregled poslovanja iz 2. točke prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe ZBan-1 iz 525. člena
tega zakona.
(3) Agencija zavrne zahtevo:
1. če vložnik v roku, določenem v zahtevi iz 1. točke
prvega odstavka tega člena, agenciji ne predloži zahtevanih
podatkov oziroma listin ali
2. če vložnik odkloni zahtevo agencije iz 2. točke prvega
odstavka tega člena oziroma kako drugače ovira izvedbo pregleda poslovanja.
546. člen
(možnost za izjavo o zavrnitvi zahteve
za izdajo dovoljenja)
(1) Pred izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo
dovoljenja mora agencija vložniku dati možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev:
1. če oceni, da je zahteva neutemeljena na podlagi dejstev, ugotovljenih po prvem odstavku 545. člena tega zakona,
2. če namerava zahtevo zavrniti po tretjem odstavku
545. člena tega zakona ali
3. če namerava zavrniti zahtevo za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža.
(2) Za možnost izjave iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo prvi do peti odstavek 501. člena tega
zakona, le da se rok za izjavo »osem dni« nadomesti z rokom
»15 dni«.

548. člen
(odločbe)
(1) Odločbe agencije postanejo izvršljive z njihovo dokončnostjo, če v drugem in tretjem odstavku tega člena ni
določeno drugače.
(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oseba, ki ji je bilo
odvzeto dovoljenje, preneha izpolnjevati pogoje za opravljanje
funkcije člana uprave.
(3) Pravnomočne odločbe agencije, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog agencije.
549. člen
(odredba)
Odredbe agencije ni mogoče prisilno izvršiti, če zakon za
posamezno vrsto odredbe ne določa drugače.
550. člen
(posebna pravila za odredbe o nadzornih ukrepih)
(1) Ne glede na 549. člen tega zakona je mogoče prisilno
izvršiti odredbo, s katero je agencija odredila enega od naslednjih nadzornih ukrepov:
1. nadzorni ukrep iz 93. člena ali iz drugega odstavka
95. člena tega zakona,
2. nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz
146. člena tega zakona,
3. dodatni nadzorni ukrep iz 5. točke prvega odstavka
248. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona,
4. dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,
5. nadzorni ukrep iz sedmega odstavka 369. člena tega
zakona,
6. nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega
zakona,
7. nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona ali
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8. drug nadzorni ukrep, katerega vsebina je začasna ali
trajna prepoved opravljanja posameznih ali vseh storitev ali
poslov.
(2) Za postopek izvršitve odredb iz prvega odstavka tega
člena se uporabljajo določbe ZUP o upravni izvršbi in 35. člen
ZIN, če v tretjem odstavku tega člena ni določeno drugače.
(3) V postopku izvršitve odredb iz prvega odstavka tega
člena na prvi stopnji odloča predsednik senata, o pritožbi pa
senat.

(3) Ugovor iz prvega odstavka je dopusten:
1. če je odločbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo
te odločbe,
2. če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo,
3. če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.
(4) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo 530., 531. in 532. člen tega zakona.

14.6 Posebna pravila za postopek odločanja
v posamičnih zadevah po ZPre-1

(posebna pravila za postopek s prevzemno ponudbo)

551. člen
(uporaba oddelka 14.6)
(1) Oddelek 14.6 tega zakona se uporablja v postopkih
odločanja v posamičnih zadevah po ZPre-1.
(2) Za postopke iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo drugi oddelki 14. poglavja tega zakona, če v oddelku 14.6
tega zakona ni določeno drugače.
552. člen
(posebna pravila o pristojnosti in sestavi organov postopka)
(1) V postopku odločanja o posamičnih zadevah po
ZPre-1 sestavljajo senat trije člani sveta, določeni z razporedom dela agencije.
(2) V postopku odločanja o posamičnih zadevah po
ZPre-1 predsednik senata odloča o naslednjih posamičnih
zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo:
1. o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo iz 32. člena
ZPre-1,
2. o soglasju za odstop od prevzemne namere iz 27. člena
ZPre-1 in
3. o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v postopku odločanja iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 odloča senat, ki
ga sestavljajo vsi člani sveta.
553. člen
(posebna pravila za postopek odločanja o izdaji dovoljenja
za prevzemno ponudbo)
(1) Stranka v postopku odločanja agencije o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo je samo prevzemnik.
(2) Predsednik senata mora sklep o odpravi pomanjkljivosti izdati v naslednjih rokih, ki tečejo od prejema zahteve za
izdajo naslednjega dovoljenja:
1. pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega
odstavka 16. člena ZPre-1 v petih delovnih dneh,
2. pri drugih prevzemnih ponudbah v treh delovnih dneh.
(3) Predsednik senata mora o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo odločiti v teh rokih, ki tečejo od prejema zahteve
za izdajo tega dovoljenja:
1. pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega
odstavka 16. člena ZPre-1 v osmih delovnih dneh,
2. pri drugih prevzemnih ponudbah v petih delovnih
dneh.
(4) Če predsednik senata v roku iz tretjega odstavka tega
člena ne odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno
ponudbo, se šteje, da je agencija izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo.
554. člen
(ugovor proti odločbam predsednika senata)
(1) Proti odločbi predsednika senata iz drugega odstavka
552. člena tega zakona ima prevzemnik pravico vložiti ugovor
v petih delovnih dneh od vročitve.
(2) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena mora agencija odločiti v 15 dneh od prejema ugovora ali v tem roku izdati
sklep o odpravi pomanjkljivosti ugovora.

555. člen
(1) Za odredbo o odpravi kršitev, ki jo agencija izda prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo, se uporabljajo
naslednja posebna pravila:
1. rok iz 2. točke prvega odstavka 527. člena tega zakona
ne sme biti daljši od osmih delovnih dni od vročitve odredbe o
odpravi kršitve,
2. rok za ugovor proti odredbi o odpravi kršitve je tri delovne dni od vročitve,
3. ugovor ne zadrži izvršitve odredbe o odpravi kršitve,
4. o ugovoru mora agencija odločiti v treh delovnih dneh
od prejema ugovora,
5. o odpravi kršitev mora agencija odločiti v treh delovnih
dneh po prejemu prevzemnikovega poročila o odpravi kršitev.
(2) Če je agencija izdala odredbo o odpravi kršitev iz prvega odstavka tega člena, rok za sprejem prevzemne ponudbe in
morebitnih konkurenčnih ponudb ne teče od vročitve odredbe
do izdaje ugotovitvene odločbe agencije o odpravi kršitve.
(3) Če prevzemnik ne ravna v skladu z odredbo o odpravi
kršitev ali če gre za kršitve, ki jih ni mogoče odpraviti, agencija z
odločbo razveljavi postopek s prevzemno ponudbo. Z odločbo
iz prvega stavka tega odstavka mora agencija tudi odločiti, da
je prevzemna ponudba neuspešna.

15. poglavje:
KAZENSKE DOLOČBE
556. člen
(hujše kršitve 2. poglavja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava prospekta
obvezna (prvi odstavek 36. člena tega zakona);
2. če uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem
trgu v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava
prospekta obvezna (drugi odstavek 36 člena tega zakona);
3. če objavi prospekt, ne da bi prej pridobila potrditev
prospekta nadzornega organa matične države članice (prvi
odstavek 37. člena tega zakona);
4. če so informacije v objavljenem prospektu nepravilne
ali nepopolne (drugi odstavek 53. člena tega zakona);
5. če objavi neveljavni prospekt (62. člen tega zakona);
6. če organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje
vrednostnih papirjev v nasprotju z 79. členom tega zakona;
7. če ne objavi dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta, čeprav bi bilo to potrebno ali dodatka ne objavi tako, kot
je bil objavljen prospekt (prvi, tretji in četrti odstavek 80. člena
tega zakona);
8. če objavi dodatek k prospektu ali k povzetku prospekta,
ne da bi prej pridobila potrditev nadzornega organa matične
države članice (drugi odstavek 80. člena tega zakona);
9. če ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih
(85. člen tega zakona).
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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(3) Z globo od 130 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v
zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznuje pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena
tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in
oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
557. člen
(lažje kršitve 2. poglavja)
(1) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če v prospektu ne objavi končne ponudbene cene in
količine vrednostnih papirjev oziroma ne ravna v skladu s prvim
odstavkom 59. člena tega zakona ali če o tem ne obvesti agencije
oziroma nadzornega organa druge države članice in objavi te
informacije v skladu z drugim odstavkom 59. člena tega zakona;
2. če dokončno oblikovan prospekt ne predloži agenciji in
ga objavi v rokih iz drugega odstavka 73. člena tega zakona;
3. če ne zagotovi dostopnosti prospekta tako, kot je določeno v prvem odstavku 74. člena tega zakona;
4. če vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno ne pošlje
oziroma izroči tiskanega izpisa prospekta, kadar je prospekt
objavljen v elektronski obliki (77. člen tega zakona);
5. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu
z 91. členom tega zakona ali ji ne da informacij v skladu z
92. členom tega zakona.
(2) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev, vrednostni papirji
katerega so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, če
ne izdela, objavi ali predloži agenciji dokumenta v skladu s
63. členom tega zakona.
(3) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori prekršek
iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen
v zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznujejo
pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena
tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in
oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.
558. člen
(hujše kršitve 3. poglavja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje javna družba:
1. če ne objavi letnega poročila v skladu s prvim in drugim
odstavku 110. člena tega zakona;
2. če ne objavi revizorjevega poročila v skladu s tretjim
odstavkom 110. člena tega zakona;
3. če ne objavi polletnega poročila v skladu s prvim odstavkom 112. in prvim odstavkom 113. člena tega zakona;
4. če ne objavi vmesne izjave poslovodstva v skladu s
114. členom tega zakona;
5. če ne objavi informacij, vsebovanih v obvestilu o spremembi pomembnih deležev v skladu s 124. členom tega zakona;
6. če ne objavi informacije o spremembi deleža lastnih
delnic javne družbe v skladu s 125. členom tega zakona;
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7. če ne objavi informacije o spremembi in novem skupnem številu glasovalnih pravic v skladu s 126. členom tega
zakona;
8. če ne objavi informacije glede spremembe vsebine
pravic iz vrednostnih papirjev v skladu s 128. členom tega
zakona;
9. če ne objavi informacije o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev v skladu s 129. členom tega zakona;
10. če ne objavi nadzorovanih informacij v predpisanem
jeziku ali jezikih (135. člen tega zakona).
(2) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne
družbe in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba javne družbe ali pravne osebe, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu brez soglasja javne družbe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 130 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če najpozneje v roku iz drugega odstavka 123. člena tega zakona ne obvesti javne družbe, kadar
doseže ali preseže posamezni prag pomembnega deleža v
skladu s 118., 119. ali 120. členom tega zakona.
(6) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz petega
odstavka tega člena.
(7) Z globo od 130 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz petega odstavka tega člena.
(8) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
559. člen
(lažje kršitve 3. poglavja)
(1) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje javna družba:
1. če ne objavi letnega, konsolidiranega ali revizorjevega
poročila v skladu s 109. členom tega zakona;
2. če ne zagotovi dostopnosti letnega poročila toliko časa
kot to določa prvi odstavek 110. člena tega zakona;
3. če ne izpolni obveznosti glede informacij za imetnike
delnic oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni
v trgovanje na organiziranem trgu, kot to določa 130. oziroma
131. člen tega zakona;
4. če nadzorovane informacije ne objavi oziroma predloži tako, kot je določeno v prvem odstavku 136. člena tega
zakona;
5. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s
144. členom tega zakona ali ji ne pošlje informacij v skladu s
145. členom tega zakona.
(2) Z globo od 8.000 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih
papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne
družbe in stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka
tega člena.
(3) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba javne družbe oziroma pravne osebe, ki je
zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na orga-
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niziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in
stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če ne obvesti javne družbe o spremembi pomembnega
deleža tako, kot je določeno v prvem odstavku 123. člena tega
zakona;
2. če hkrati z obvestilom o spremembi pomembnih lastniških deležev izdajatelju tega obvestila ne predloži agenciji v
skladu s prvim odstavkom 134. člena tega zakona;
3. če obvestilo o spremembi pomembnih lastniških deležev ni sestavljeno v jeziku, ki ga določa drugi odstavek
123. člena tega zakona.
(6) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz petega
odstavka tega člena.
(7) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz petega odstavka tega člena.
560. člen
(kršitve 7. in 12. poglavja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje borznoposredniška družba ali banka:
1. če ne ravna skrbno s finančnimi instrumenti strank in
ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 203. členom tega
zakona;
2. če ne ravna skrbno z denarnim dobroimetjem strank
in ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 204. členom tega
zakona;
3. če na hišni račun prenese vrednostne papirje, katerih
imetniki so stranke oziroma jih je pridobila na račun stranke
(drugi odstavek 254. člena tega zakona);
4. če vnese nalog stranke za prenos nematerializiranih
vrednostnih papirjev oziroma nalog za vpis pravic tretjih na
nematerializiranih vrednostnih papirjih brez ustreznega pisnega
naloga te stranke (drugi odstavek 257. člena tega zakona);
5. če vrednostnih papirjev stranke, izdanih kot pisne listine, ne hrani na način iz 263. člena tega zakona;
6. če krši določbe o denarnem računu dobroimetja strank
(267. člen tega zakona);
7. če sporoči zaupne podatke o posamezni stranki tretjim
osebam oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (270. člen tega zakona);
8. če ne zagotavlja učinkovitega varovanja zaupnih podatkov v skladu z 273. členom tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borznoposredniške družbe ali banke, ki stori
prekršek iz petega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje borznoposredniška družba ali banka:
1. če ne izvrši naročila stranke v skladu z 226. členom
tega zakona;
2. če je izvršitev naročila stranke opravila zunaj organiziranega trga in za to prej ni dobila izrecnega soglasja stranke;
3. če se nematerializirani vrednostni papirji ali finančni instrumenti ne prenesejo na račun stranke v skladu z 244. členom
tega zakona;
4. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z
vrednostnimi papirji v pisni obliki (drugi odstavek 240. člena
tega zakona);
5. če zneska kupnine oziroma neizkoriščenega predujma
ne nakaže v skladu z 245. členom tega zakona ali ga uporablja
v nasprotju s tem členom;
6. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem računu (prvi in tretji odstavek 254. člena tega zakona);
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7. če ne vnaša nalogov za prenose med računi imetnika
oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika po vrstnem redu prejema nalogov v skladu z 259. členom
tega zakona;
8. če objavlja informacije o sistemu jamstva za vloge v
nasprotju s prvim odstavkom 462. člena tega zakona oziroma
oglašuje v nasprotju z drugim odstavkom 462. člena tega
zakona.
(4) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borznoposredniške družbe oziroma banke, ki
stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
561. člen
(druge hujše kršitve borznoposredniške družbe)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje borznoposredniška družba:
1. če opravlja druge dejavnosti, razen dejavnosti iz prvega
in drugega odstavka 151. člena tega zakona (tretji odstavek
151. člena tega zakona);
2. če kreditira oziroma daje jamstva za nakup delnic v
nasprotju s petim odstavkom 154. člena tega zakona;
3. če pridobi delnice oziroma poslovne deleže druge pravne osebe v nasprotju s 44. členom ZBan-1 v zvezi s prvim
odstavkom 155. člena tega zakona;
4. če v likvidaciji opravlja posle v nasprotju s prepovedjo iz
tretjega odstavka 78. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
159. člena tega zakona;
5. če na ozemlju Republike Slovenije opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve in posle, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje agencije (prvi odstavek
161. člena tega zakona);
6. če po prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov sklepa nove posle v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 168. člena tega zakona;
7. če ustanovi podružnico v državi članici, ne da bi predhodno o tej nameri obvestila agencijo (prvi odstavek 170. člena
tega zakona);
8. če začne opravljati posle prek podružnice v državi
članici v nasprotju s 172. členom tega zakona;
9. če glede podružnice v državi članici ne obvesti agencije
en mesec pred izvedbo nameravane spremembe v nasprotju s
prvim odstavkom 173. člena tega zakona;
10. če začne neposredno opravljati investicijske ali pomožne investicijske storitve in posle v državi članici ali v tretji
državi, ne da bi o tem obvestila agencijo v nasprotju s prvim
odstavkom 174. člena oziroma drugim odstavkom 177. člena
tega zakona;
11. če ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenja agencije (prvi odstavek
176. člena tega zakona);
12. če ne vzpostavi in ne uresničuje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja s tveganji v skladu s prvim in drugim
odstavkom 124. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona;
13. če izplača dobiček v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 190. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona;
14. če agenciji ne poroča v skladu s 194. členom ZBan-1
v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona;
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15. če pridobi kvalificirani oziroma višji delež v finančni
družbi tretje države ne da bi predhodno dobila dovoljenje agencije (196. člen ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena
tega zakona);
16. če ne organizira službe notranje revizije v skladu s
197., 198. ali 199. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona;
17. če nima letnega načrta dela službe notranje revizije
oziroma ni sestavljen v skladu z 200. členom ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 193. člena tega zakona;
18. če služba notranje revizije ne izdeluje poročil o notranjem revidiranju oziroma ta niso sestavljena v skladu z
201. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena
tega zakona;
19. če služba notranje revizije ne obvešča uprave oziroma nadzornega sveta borznoposredniške družbe v skladu
z 202. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena
tega zakona;
20. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska
poročila v nasprotju z drugim odstavkom 203. člena ZBan-1 v
zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona;
21. če agenciji ne predloži nerevidiranih letnih računovodskih izkazov v dveh mesecih po koncu koledarskega leta
oziroma nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov
v treh mesecih po koncu koledarskega leta (drugi odstavek
205. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega
zakona);
22. če glede razkritja dodatnih informacij ne ravna v skladu z 207. in 209. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
196. člena tega zakona;
23. če agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila
oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila v rokih,
določenih v tretjem odstavku 210. člena ZBan-1 v zvezi s prvim
odstavkom 196. člena tega zakona;
24. če na svojih javnih spletnih straneh ne objavi revidiranega letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila
v roku, določenem v prvem odstavku 213. člena ZBan-1 v zvezi
s prvim odstavkom 196. člena tega zakona;
25. če ne poroča agenciji v skladu s prvim odstavkom
195. člena oziroma 234. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim na podlagi 1. točke 226. člena ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 196. člena tega zakona;
26. če ne vzpostavi ustreznih postopkov upravljanja s
tveganji oziroma notranjih kontrolnih mehanizmov, vključno
z ustreznim poročanjem in računovodskimi postopki, zaradi ugotavljanja, merjenja, spremljanja in nadzora poslov s
svojim nadrejenim mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami v skladu z drugim odstavkom
300. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena
tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borznoposredniške družbe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
562. člen
(druge lažje kršitve borznoposredniške družbe)
(1) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba, če pooblaščeni osebi
agencije ne omogoči pregleda tako, kot je določeno v 236. do
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240. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona.
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borznoposredniške družbe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 400 do 3.600 eurov se za prekršek kaznuje
član uprave borznoposredniške družbe:
1. ki ne zagotovi, da borznoposredniška družba posluje v
skladu s pravili iz prvega odstavka 66. člena ZBan-1 v zvezi s
157. členom tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta borznoposredniške družbe o okoliščinah iz 67. člena ZBan-1 v zvezi s
157. členom tega zakona;
3. ki ne obvesti nemudoma agencije o dogodkih iz drugega odstavka 195. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 3.600 eurov se za prekršek kaznuje
član nadzornega sveta borznoposredniške družbe:
1. ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti iz prvega odstavka
74. člena ZBan-1 v zvezi s 157. členom tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma agencije o dogodkih iz tretjega odstavka 74. člena ZBan-1 v zvezi s 157. členom tega
zakona.
563. člen
(kršitve oseb v investicijski skupini)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje:
1. podrejena družba, ki nadrejeni borznoposredniški družbi v investicijski skupini ali borznoposredniški družbi, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding, ne pošlje vseh informacij, ki
jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi
(prvi odstavek 289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
301. člena tega zakona);
2. nadrejeni finančni holding, ki svoji podrejeni borznoposredniški družbi ne pošlje vseh informacij, ki jih ta potrebuje za
izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi (drugi odstavek
289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona);
3. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding, ki
agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in
odgovornemu za nadzor na konsolidirani podlagi, ne omogoči,
da opravi pregled poslovanja v skladu s četrtim odstavkom
289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona;
4. mešani poslovni holding oziroma njegova podrejena
družba, ki podrejenim institucijam oziroma nadzornim organom,
pristojnim in odgovornim za nadzor teh institucij, ne pošlje
vseh informacij, pomembnih za nadzor teh podrejenih institucij
(prvi odstavek 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
301. člena);
5. podrejena družba oziroma nadrejeni mešani poslovni
holding, ki agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu,
pristojnemu in odgovornemu za nadzor podrejenih institucij,
ne omogoči, da opravi pregled poslovanja v skladu z drugim
odstavkom 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
301. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
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564. člen

566. člen

(kršitve revizijske družbe in pooblaščenega revizorja)

(kršitve 10. poglavja)

(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba:
1. če ne opravi revizijskega pregleda oziroma ne izdela
poročila v skladu s prvim odstavkom 211. člena tega zakona
(tretji odstavek 211. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
196. člena tega zakona);
2. če agencije nemudoma ne obvesti o dejstvih oziroma
okoliščinah iz prvega odstavka 212. člena ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 196. člena tega zakona oziroma ji ne pošlje
zahtevanih podatkov iz tretjega odstavka 212. člena ZBan-1 v
zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.

(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali izdajatelj:
1. če neposredno ali posredno pridobi ali odtuji finančne
instrumente oziroma če to poskuša, in sicer za svoj računa ali
za račun druge osebe na podlagi notranjih informacij v nasprotju s 382. členom tega zakona;
2. če razkrije notranje informacije drugi osebi oziroma ji
priporoča ali jo napeljuje, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se notranja informacija nanaša v nasprotju s
383. členom tega zakona;
3. če trguje, daje naročila za trgovanje, posreduje pri
trgovanju s finančnimi instrumenti na način, ki bi pomenil tržno
manipulacijo, ali kakor koli drugače sodeluje pri tržni manipulaciji (385. člen tega zakona);
4. če izdajatelj ne objavi notranje informacije, ki se nanaša
nanj v skladu s 386. členom tega zakona;
5. če ne sestavi ali obnavlja seznama oseb, ki so jim
dostopne notranje informacije, v skladu s 387. členom tega
zakona;
6. če agenciji ne pošlje poročil, pojasnil, podatkov in dokumentacije ali ji ne omogoči pregleda poslovanja (388. in
395. člen tega zakona);
7. če z ustrezno skrbnostjo ne zagotovi, da bodo informacije v naložbenem priporočilu predstavljene v skladu s
389. členom tega zakona;
8. če agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov, ki jih določa
395. člen tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 130 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6.,7. ali 8. točke
prvega odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z
globo od 41.000 do 370.000 eurov, posameznik z globo od
400 do 3.600 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do
12.000 eurov.

565. člen
(kršitve 9. poglavja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje borza:
1. če brez dovoljenja agencije za upravljanje borznega
trga upravlja borzni trg (prvi odstavek 310. in 333. člen tega
zakona);
2. če ne vzpostavi in uresničuje trdnih in zanesljivih sistemov za upravljanje s tveganji v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 324. člena tega zakona;
3. če ne izdela kriznega načrta ali načrta neprekinjenega
poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo
izgube borze zaradi teh motenj (328. člen tega zakona);
4. če sporoči zaupne podatke o posameznem izdajatelju,
članu ali o drugi osebi tretjim osebam, oziroma jih uporabi
sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (330. člen
tega zakona);
5. če ne sprejme pravil in izvedbenih postopkov v skladu
s 331. členom tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje borza:
1. če agencije ne obvesti v skladu 345., 352., 359., ali
362. členom tega zakona ali teh informacij ne objavi, kadar je
potrebno;
2. če agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z
drugim odstavkom 369. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz tretjega odstavka
tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.

567. člen
(kršitve 11. poglavja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje centralna klirinškodepotna družba:
1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (407. člen
tega zakona);
2. če ne vzpostavi in uresničuje trdnih in zanesljivih sistemov upravljanja s tveganji v skladu z drugim in tretjim odstavkom 415. člena tega zakona;
3. če ne izdela kriznega načrta ali načrta neprekinjenega
poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo
izgube centralne klirinškodepotne družbe zaradi teh motenj
(423. člen tega zakona);
4. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka
427. člena tega zakona tretjim osebam oziroma jih uporabi
sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 427. člena tega zakona).
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba centralne klirinškodepotne družbe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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(3) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje centralna klirinškodepotna družba:
1. če na svojih javnih spletnih straneh ne objavi informacij
iz 428. člena tega zakona;
2. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu z
drugim odstavkom 438. člena tega zakona;
3. če agencije ne obvešča o sprejemu novih članov ali
prenehanju položaja člana v skladu s 448. členom tega zakona;
4. če agencije ne obvesti o vsaki neizpolnitvi poravnalnega člana v skladu z drugim odstavkom 449. člena tega
zakona.
(4) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba centralne klirinškodepotne družbe, ki stori
prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
568. člen
(druge kršitve)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če opravlja investicijske storitve in ni oseba iz prvega
do tretjega odstavka 32. člena ali iz 34. člena tega zakona
(četrti odstavek 32. člena tega zakona);
2. če daje ali objavlja informacije ali tržna sporočila iz
prvega odstavka 212. člena tega zakona;
3. če oseba iz 300. člena tega zakona agenciji ne predloži poročila iz tretjega odstavka 308. člena ZBan-1 v zvezi
s 300. členom tega zakona, v katerem opiše ukrepe v zvezi
s prenehanjem opravljanja investicijskih storitev ali dajanja ali
objavljanja informacij ali tržnih sporočil;
4. če upravlja borzni trg in ni borza (drugi odstavek
310. člena tega zakona);
5. če pridobi delnice borznoposredniške družbe, borze ali
centralno klirinškodepotne družbe v nasprotju s prvim oziroma
tretjim odstavkom 45. člena ZBan-1 v zvezi s 155., 319. in
409. členom tega zakona;
6. če oseba iz 300. člena tega zakona agenciji ne pošlje
poročil in informacij v skladu z 234. členom ZBan-1 v zvezi s
525. členom tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z globo od 130 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000
do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.
569. člen
(prekrškovni organ)
Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe
po tem zakonu, je agencija.
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570. člen
(zastaranje)
(1) Postopek o prekršku za prekrške iz petega odstavka
556., osmega odstavka 558., petega odstavka 560., tretjega
odstavka 561., tretjega odstavka 563., tretjega odstavka 564.,
petega odstavka 565., četrtega odstavka 566., petega odstavka
567. in četrtega odstavka 568. člena tega zakona ni dopusten,
če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Zastaranje postopka o prekrških pretrga vsako dejanje
organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca
prekrška.
(3) Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova,
vendar pa postopek o prekrških iz prvega odstavka tega člena
v nobenem primeru ni več mogoč, ko preteče šest let od dneva,
ko je bil prekršek storjen.
571. člen
(postopek agencije o prekršku)
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba agencije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki
ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
(2) Agencija z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi pogoje in način
za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za
pooblaščeno uradno osebo agencije iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Ne glede na 496. člen tega zakona se postopek o
prekršku vodi po določbah predpisa, ki ureja prekrške.
(4) Predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev
10. poglavja tega zakona lahko da agenciji tudi borza.
572. člen
(višina glob)
Globe, predpisane s tem zakonom, se lahko v hitrem
postopku izrečejo v katerikoli višini razpona, predpisani s tem
zakonom.

16. poglavje:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
573. člen
(uskladitev z oddelkom 3.3)
(1) Delničarji, imetniki delniških opcij in zavezanci za obveščanje morajo prvič obvestiti javno družbo o pomembnih
deležih po oddelku 3.3 tega zakona v dveh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
(2) Javna družba mora prvič objaviti informacije v skladu
z oddelkom 3.3 tega zakona najpozneje tretji trgovalni dan po
poteku roka iz prvega odstavka tega člena.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora agenciji v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona poslati seznam družb,
ki so izdale delnice kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru, in imajo zadnji dan preteklega leta
najmanj 250 delničarjev.
574. člen
(uskladitev borznoposredniških družb in bank)
(1) Borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle, morajo uskladiti svoje poslovanje
z drugimi poglavji tega zakona, razen 5. in 6. poglavja, do
31. oktobra 2007.
(2) Borznoposredniška družba lahko po začetku uporabe
pododdelka 7.2.1 tega zakona kot profesionalno stranko po
tem zakonu obravnava stranko, ki jo je pred začetkom uporabe
navedenih določb razvrstila med profesionalne stranke ali dobro poučene vlagatelje, če je razvrstitev temeljila na taki oceni
strokovnega znanja in izkušenj teh strank, ki ob upoštevanju
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značilnosti poslov ali storitev, ki jih opravlja za to stranko, daje
zadostno zagotovilo, da je stranka sposobna sprejemati lastne
naložbene odločitve in oceniti tveganja, povezana s temi odločitvami.
(3) Borznoposredniška družba mora do začetka uporabe
pododdelka 7.2.1 tega zakona stranko iz drugega odstavka
tega člena obvestiti, da jo bo obravnavala kot profesionalno
stranko po tem zakonu, in o pogojih za obravnavo strank, določenih v 206. do 209. in 235. členu tega zakona.
575. člen

Uradni list Republike Slovenije
kateri ima borznoposredniška družba najmanj 20-odstotni delež
glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v njenem kapitalu, preneha veljati z iztekom šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona.
(2) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena do
izteka roka iz prvega odstavka tega člena ne odsvoji delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosega ali presega
kvalificirani delež v borznoposredniški družbi, nastopijo pravne posledice iz 52. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
155. člena tega zakona.

(uskladitev kapitala borznoposredniške družbe)

580. člen

(1) Kapital borznoposredniške družbe, ki za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporablja pristop na
podlagi notranjih bonitetnih sistemov oziroma ki za izračun
kapitalske zahteve za operativno tveganje uporablja napredni
pristop, mora poleg doseganja minimalnega kapitala borznoposredniške družbe v skladu s 136. členom ZBan-1 v zvezi s
prvim odstavkom 193. člena tega zakona:
1. v letu 2008 znašati najmanj 90 odstotkov minimalnega
kapitala, izračunanega v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) in na njegovi podlagi
izdanih predpisov;
2. v letu 2009 znašati najmanj 80 odstotkov minimalnega
kapitala, izračunanega v skladu z ZTVP-1 in na njegovi podlagi
izdanih predpisov.
(2) Pri izračunu kapitala iz prvega odstavka tega člena
borznoposredniška družba ne sme upoštevati pozitivne razlike
oziroma ji ni treba upoštevati negativne razlike med oblikovanimi rezervacijami in pričakovanimi izgubami, izračunanimi v
skladu s pristopom na podlagi notranjih bonitetnih sistemov.

(uskladitev borze)

576. člen
(začetek uporabe standardiziranega pristopa za izračun
kapitalske zahteve za kreditno tveganje)
Borznoposredniška družba mora začeti uporabljati standardizirani pristop za izračun kapitalske zahteve za kreditno
tveganje 1. januarja 2008.
577. člen
(uskladitev izpostavljenosti do nadrejene družbe)
(1) Borznoposredniška družba mora uskladiti svoje izpostavljenosti do svoje nadrejene družbe s tretjim odstavkom
165. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega
zakona do 31. decembra 2007.
(2) Od uveljavitve tega zakona borznoposredniška družba ne sme sklepati novih poslov, na podlagi katerih bi njena
izpostavljenost do njene nadrejene družbe presegla omejitev iz
tretjega odstavka 165. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom
193. člena tega zakona.
578. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov,
ki še niso pridobili deleža, za katerega velja dovoljenje)
Kvalificiranemu imetniku, ki na podlagi dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 582. člena tega zakona ob
uveljavitvi tega zakona še ni pridobil delnic borznoposredniške
družbe, na podlagi katerih bi dosegel delež, za katerega je
izdano dovoljenje, začne rok za pridobitev deleža, na katerega
se nanaša dovoljenje iz prvega odstavka 50. člena ZBan-1 v
zvezi s prvim odstavkom 155. člena tega zakona, teči z dnem
uveljavitve tega zakona.
579. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov
z novo prepovedjo)
(1) Ne glede na 582. člen tega zakona dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je bilo izdano pravni osebi, v

(1) Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana,
nadaljuje poslovanje kot borza po tem zakonu, ki je pridobila
dovoljenje iz 333. člena tega zakona za upravljanje borznega
trga z vrednostnimi papirji.
(2) Borza iz prvega odstavka tega člena mora uskladiti
svoje poslovanje z 9. poglavjem tega zakona do 31. oktobra
2007.
(3) Postopki, v katerih borza iz prvega odstavka tega
člena do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po
tem zakonu.
581. člen
(uskladitev centralne klirinškodepotne družbe)
(1) KDD – Centralna klirinškodepotna družba, d.d., Ljubljana, nadaljuje poslovanje kot centralna klirinškodepotna
družba po tem zakonu, ki je pridobila dovoljenje iz 431. člena
tega zakona za upravljanje poravnalnega sistema z vrednostnimi papirji.
(2) Centralna klirinškodepotna družba iz prvega odstavka
tega člena mora uskladiti svoje poslovanje s pododdelkom
11.2.2 tega zakona do 31. oktobra 2007, z drugimi določbami
11. poglavja tega zakona pa v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(3) Postopki odločanja o izdaji, zamenjavi ali izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerih je bil nalog vložen pred uveljavitvijo tega zakona in centralna klirinškodepotna
družba iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega
zakona še ni odločila, se končajo po tem zakonu.
582. člen
(ohranitev veljavnosti dovoljenj)
(1) Dovoljenja za opravljanje storitev in poslov v zvezi
z vrednostnimi papirji, za opravljanje funkcije člana uprave
borznoposredniške družbe, borze ali klirinškodepotne družbe,
za pridobitev kvalificiranega deleža ter druga dovoljenja in soglasja, ki v skladu z ZTVP-1 veljajo ob uveljavitvi tega zakona,
se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za dovoljenja, izdana
po tem zakonu.
(2) Dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, ki v skladu z ZTVP-1 veljajo ob uveljavitvi tega zakona, se
z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za dovoljenja, izdana po
tem zakonu za vse vrste poslov borznega posrednika iz prvega
odstavka 186. člena tega zakona.
583. člen
(uskladitev agencije)
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki deluje na podlagi ZTVP-1, nadaljuje delo kot agencija po tem zakonu.
(2) Predsednik in člani strokovnega sveta agencije nadaljujejo svoj mandat kot predsednik in člani sveta agencije po
tem zakonu.
(3) Direktor agencije nadaljuje svoj mandat kot direktor
agencije in član sveta po tem zakonu, funkcijo predsednika
sveta pa začne opravljati s potekom mandata predsedniku
sveta iz drugega odstavka tega člena.
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(4) Po uveljavitvi tega zakona Vlada Republike Slovenije
ob poteku mandata posameznemu članu sveta agencije ne
imenuje novega člana, dokler ni skupno število članov sveta
agencije skupaj s predsednikom pet.
(5) Postopki za izdajo dovoljenja ali soglasja in drugi
postopki, v katerih agencija do uveljavitve tega zakona še ni
odločila, se končajo po tem zakonu.
584. člen
(uskladitev s pravili o poenostavljenem prospektu)
Izdajatelj, ki je pred uveljavitvijo tega zakona za vrednostne papirje, ki so bili vključeni v ponudbo, pri kateri je bila
skupna prodajna cena za te vrednostne papirje v 12 mesecih
manjša od 2.500.000 eurov, sestavil prospekt v skladu s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in
javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 6/00, 117/02), lahko po uveljavitvi tega zakona ta
prospekt dopolni oziroma sestavi kot poenostavljeni prospekt
v skladu z 42. členom tega zakona.
585. člen
(uskladitev izdajateljev)
(1) Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so ob uveljavitvi
tega zakona uvrščeni v trgovanje na segmentu borznega trga,
ki ga upravlja Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d. d.,
Ljubljana, z oznako »prosti trg«, in so bili na ta trg uvrščeni brez
soglasja izdajatelja v skladu z 242. in 243. členom ZTVP-1 morajo do 31. avgusta 2008 urediti pravna razmerja z Ljubljansko
borzo vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana, v skladu s pravili
borze iz 331. člena tega zakona, ki jih bo sprejela zaradi uskladitve s tem zakonom.
(2) Če izdajatelj ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka
tega člena, mora Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d.,
Ljubljana, začasno ustaviti trgovanje z vrednostnimi papirji tega
izdajatelja.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če izdajatelj
sprejme sklep o umiku vrednostnih papirjev z organiziranega
trga in ta sklep v skladu s 101. členom tega zakona začne
učinkovati pred 31. avgustom 2008.
(4) Z globo od 8.000 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje izdajatelj, ki do 31. avgusta 2008 ne uredi pravnih razmerij z Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana
v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.
586. člen
(izdaja predpisov in objava razkritij)
(1) Agencija mora uskladiti oziroma izdati predpise, potrebne za izvajanje tega zakona, v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(2) Agencija mora objaviti razkritja iz prvega odstavka
233. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega
zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
587. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. ZTVP-1,
2. tretji odstavek 3. člena, 7. člen, tretji odstavek 11. člena,
12., 13., 88., 89., 91. in 92. člen ZNVP,
3. 10. člen in četrti odstavek 35. člena ZPre-1,
4. zadnji stavek sedmega odstavka 695. člena ZGD-1 in
5. predpisi, izdani na podlagi ZTVP-1 in na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZPre-1.
(2) Dokler se po drugem odstavku 589. člena tega zakona
ne začne uporabljati oddelek 3.2. tega zakona, se uporabljajo
63. do 65. člen ZTVP-1.
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(3) Dokler se po tretjem odstavku 589. člena tega zakona
ne začne uporabljati oddelek 3.3. tega zakona, se uporablja
10. člen ZPre-1.
(4) Do 1. novembra 2007, ko se po 2. točki četrtega odstavka 589. člena tega zakona začne uporabljati 7. poglavje
tega zakona, se uporablja 7. poglavje ZTVP-1.
(5) Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka 586. člena
tega zakona se smiselno uporabljajo predpisi iz 5. točke prvega
odstavka tega člena.
(6) Agencija mora v posameznem predpisu iz prvega odstavka 586. člena tega zakona določiti, katere določbe predpisa
iz 5. točke prvega odstavka tega člena se z njegovo uveljavitvijo prenehajo uporabljati.
588. člen
(sprememba predpisov)
V 38. členu ZNVP se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje v
večstranskem sistemu trgovanja (MTF).«.
589. člen
(začetek uporabe zakona)
(1) 5., 6. in 8. poglavje tega zakona se začnejo uporabljati
1. januarja 2008.
(2) Oddelek 3.2 iz 3. poglavja tega zakona se začne
uporabljati:
1. za objavo letnega poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu 2008, oziroma za prvo poslovno leto,
ki je različno od koledarskega leta, ki se začne po 1. januarju
2008,
2. za objavo polletnega poročila in vmesne izjave poslovodstva za polletno obdobje, ki se začne po koncu poslovnega
leta iz 1. točke tega odstavka.
(3) Oddelek 3.3 iz 3. poglavja tega zakona se začne uporabljati po dveh mesecih od njegove uveljavitve.
(4) 1. novembra 2007 se začnejo uporabljati:
1. 170. do 174. člen in 178. do 180. člen tega zakona
glede opravljanja storitev upravljanja MTF,
2. 7. poglavje tega zakona ter
3. 175., 181., 331., 339., 340., 459. in 460. člen tega
zakona.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se glede nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register,
katerih izdajatelj je Republika Slovenija, z uveljavitvijo tega
zakona začnejo uporabljati:
1. 181. člen tega zakona,
2. 247. do 252. člen v zvezi z osmim odstavkom 255. člena
tega zakona in
3. četrti do sedmi odstavek 255. člena tega zakona.
(6) Druge določbe tega zakona, razen določb iz prvega do
četrtega odstavka tega člena, se začnejo uporabljati z njegovo
uveljavitvijo.
590. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/93-11/56
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1418-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodiščih (ZS-G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodiščih (ZS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-96/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-G)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 30. člena črta
besedilo »za oblikovanje mnenj o ustreznosti kandidatov za
sodnike vrhovnega sodišča,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oblikovanje mnenj o
ustreznosti kandidatov za sodnike višjih sodišč,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Personalni svet okrožnega sodišča je pristojen za posamezna opravila, če tako določa zakon.«.
2. člen
Tretji odstavek 31. člena se črta.
3. člen
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri višjem sodišču sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju predsednika
višjega sodišča, določi posebna sodniška mesta za okrajne
in okrožne sodnike, ki bodo na okrajnih in okrožnih sodiščih
znotraj območja istega višjega sodišča nadomeščali odsotne
sodnike, reševali izreden pripad zadev oziroma obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih, zlasti zaradi zagotavljanja
pravice do sojenja v razumnem roku (okrajni in okrožni sodniki
na višjem sodišču).«.
4. člen
V tretjem odstavku 40. člena se črta pika in doda besedilo
»in za okrajne in okrožne sodnike iz petega odstavka 38. člena
tega zakona«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Okrožni sodniki iz petega odstavka 38. člena tega zakona
lahko sodelujejo pri delu višjega sodišča tudi kot sodnik – član
senata, kadar višje sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe
okrajnih sodišč, če sta preostala člana senata višja sodnika.«.
5. člen
Za 74.a členom se doda 74.b člen, ki se glasi:
»74.b člen
V Republiki Sloveniji se za dan pravosodja določi
4. november.
Minister, pristojen za pravosodje, lahko javnim uslužbencem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in ministrstva, pristojnega za pravosodje, predsednik Vrhovnega so-
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dišča pa sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč, praviloma na
dan pravosodja podeljuje priznanja za posebne delovne uspehe
ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz
njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
Za potrebe izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za pravosodje, oziroma Vrhovno sodišče obdeluje naslednje osebne podatke: osebno ime, strokovni naslov,
znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča,
funkcijo, naziv ali delovno mesto, razlog podelitve in vrsta
priznanja. Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti, izrekanja
javnih priznanj funkcionarjem ali javnim uslužbencem oziroma
sodnikom, preglednega delovanja in spoštovanja ugleda sodne
oblasti, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in ministrstva, pristojnega za pravosodje, so osebno ime, strokovni
naslov, znanstveni naslov, funkcija, naziv ali delovno mesto,
razlog podelitve in vrsta priznanja javni.
Vrste priznanj, pogoji in postopek podeljevanja priznanj
ter oblika podelitve priznanja se uredijo v pravilniku, ki ga izda
minister, pristojen za pravosodje.«.
6. člen
Za 75.a členom se doda 75.b člen, ki se glasi:
»75.b člen
Če Vlada Republike Slovenije ali ministrstvo, pristojno za
pravosodje, zaradi povečanja učinkovitosti sodstva in odprave
sodnih zaostankov sprejme ustrezen program oziroma projekt državnega pomena, za izvedbo katerega se v proračunu
Republike Slovenije zagotovijo ustrezna sredstva, sodnikom,
ki sodelujejo pri takem programu oziroma projektu, pripada
plačilo za povečan obseg dela v obsegu in pod pogoji skladno
z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se posebna sodniška mesta, določena za medokrajne in medokrožne sodnike, štejejo za
sodniška mesta po prvem odstavku 38. člena zakona.
8. člen
Ne glede na določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) o krajevni pristojnosti je do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja
izvršbo in zavarovanje, in se nanašajo na krajevno pristojnost
v izvršbi na podlagi verodostojne listine, v postopku izvršbe na
podlagi verodostojne listine za odločanje o predlogih za izvršbo
in za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi do ugotovitve
pravnomočnosti sklepa o izvršbi na prvi stopnji krajevno izključno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
Ne glede na določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) o krajevni pristojnosti je do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja
izvršbo in zavarovanje, in se nanašajo na krajevno pristojnost
v izvršbi na podlagi verodostojne listine, v postopku izvršbe
na podlagi verodostojne listine po ugotovitvi pravnomočnosti
sklepa o izvršbi za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku
na prvi stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno
pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/93-16/29
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1543-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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3701.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-94/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
(ZVOP-1A)
1. člen
V Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 86/04, 113/05 – ZInfP in 51/07 – ZUstS-A) se za tretjim
odstavkom 7. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) Upravljavcem osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi ni treba izpolniti obveznosti iz drugega odstavka
25. člena in obveznosti iz 26. ter 27. člena tega zakona.
(5) Izjeme iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za
zbirke osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji,
izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci,
izvajalci zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih podatkov, ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke
in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove registrirane dejavnosti.«.
2. člen
Tretji odstavek 27. člena se črta.
3. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Zahteva iz 30. člena tega zakona se vloži pisno ali
ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva
se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih
osebnih podatkov in osebnih podatkov po določbah 2. poglavja
VI. dela tega zakona pa enkrat na mesec. Kadar je to potrebno
za zagotavljanje poštene, zakonite ali sorazmerne obdelave
osebnih podatkov, zlasti kadar se osebni podatki posameznika
v zbirki osebnih podatkov pogosto ažurirajo ali posredujejo ali
bi se lahko pogosto ažurirali ali posredovali uporabnikom osebnih podatkov, mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku
omogočiti, da vloži zahtevo tudi v krajšem ustreznem roku, ki
ni krajši od petih dni od dneva seznanitve z osebnimi podatki,
ki se nanašajo nanj ali zavrnitve te seznanitve.«.
V drugem odstavku se besedilo »najkasneje v 15 dneh
od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku« nadomesti
z besedilom, ki se glasi: »praviloma istega dne, ko je prejel
zahtevo, najpozneje pa v 15 dneh, ali pa ga v 15 dneh«.
V petem odstavku se črta beseda »zbirke«.
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Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za prepis, kopiranje in pisno potrdilo po 2. točki ter za
izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke
ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona
lahko upravljavec osebnih podatkov posamezniku zaračunava
zgolj materialne stroške po vnaprej določenem ceniku, s tem,
da so ustno potrdilo po 2. točki, ustna informacija po 5. točki,
ustne informacije po 6. točki in ustno pojasnilo po 7. točki brezplačne. Če posameznik kljub pridobitvi ustnih potrdil, informacij
ali pojasnil po 2., 5., 6. in 7. točki prvega odstavka 30. člena
tega zakona zahteva potrdilo, informacijo ali pojasnilo v pisni
obliki, mu mora upravljavec osebnih podatkov to zagotoviti.
(7) Minister, pristojen za pravosodje, na podlagi predloga
Informacijskega pooblaščenca s pravilnikom predpiše cenik
zaračunavanja materialnih stroškov iz prejšnjega odstavka in
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
4. člen
V prvem odstavku 91. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
5. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 93. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
7. člen
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »500.000
do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do
4.170 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa
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se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »410 do 1.250 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
8. člen
V prvem odstavku 95. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik«
pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
9. člen
V prvem odstavku 96. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik«
pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
10. člen
V prvem odstavku 97. člena se besedilo »500.000
do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do
8.340 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik«
pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »410 do 1.250 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 410 eurov«.
11. člen
V prvem odstavku 98. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«, besedilo
»ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z
vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
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V tretjem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.200 eurov«.
12. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
13. člen
V prvem odstavku 100. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«,
besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se
nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
14. člen
V prvem odstavku 101. člena se besedilo »500.000
do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do
4.170 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik«
pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se
nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 410 eurov«.
15. člen
V prvem odstavku 102. člena se besedilo »200.000
do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do
2.080 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
16. člen
V prvem odstavku 103. člena se besedilo »1.000.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do
12.510 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda pravilnik iz sedmega odstavka 31. člena zakona v šestdesetih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
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KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, 3. člen tega zakona pa se začne
uporabljati šestdeseti dan po objavi tega zakona.
Št. 210-01/89-3/32
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1462-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3702.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb (ZPNOVS-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru
obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb
(ZPNOVS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-95/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PARLAMENTARNEM NADZORU
OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB
(ZPNOVS-A)
1. člen
V Zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb (Uradni list RS, št. 26/03) se v 4. členu 6. točka
spremeni tako, da se glasi:
»6. »nadzorovani ukrepi varnostne službe« so:
a) ukrepi, določeni v 149.a, prvem odstavku 149.b, 150.,
151., 152.,155. in 155.a členu Zakona o kazenskem postopku
– ZKP (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, in
b) ukrepi, določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 149.a, prvim odstavkom 149.b, 150., 151., 152., 155., in 155.a. členom
ZKP;«.
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9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. »Operater elektronskih komunikacij« je operater po
zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.«.
Doda se nova 10. točka, ki se glasi:
»10. »Izvajalec poštnih storitev« je izvajalec po zakonu,
ki ureja poštne storitve.«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta peta alinea.
3. člen
V 24. členu se v zadnji vrstici beseda »telekomunikacij«
nadomesti z besedo »elektronskih komunikacij«.
4. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščena skupina ne sme vpogledati v tisti del dokumentacije
nadzorovane službe, iz katerega bi bilo lahko razvidno, da v
postopku delujejo ali sodelujejo tajni delavci oziroma sodelavci
po določbah ZKP, ZObr in ZSOVA oziroma bi bila lahko razkrita
identiteta teh tajnih delavcev ali sodelavcev.«.
5. člen
V 28. členu se v petem odstavku besedi »telekomunikacijskega operaterja« nadomestita z besedami »operaterja
elektronskih komunikacij«.
6. člen
V 29. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besede »telekomunikacijski operaterji« nadomestijo z besedami
»operaterji elektronskih komunikacij« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku se besedi »telekomunikacijski operaterji« nadomestita z besedami »operaterji elektronskih komunikacij«, besedi »telekomunikacijskega prometa« pa z besedami
»prometa elektronskih komunikacij«.
7. člen
V 31. členu se besedi »telekomunikacijskega operaterja«
nadomestita z besedami »operaterja elektronskih komunikacij«.
8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku črtajo besede »in državnega tožilstva«.
V drugem odstavku se črtajo besede »in državnem tožilstvu«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 211-01/95-5/11
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1482-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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VLADA
3703.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 4. člena Odloka o kadrovskem štipendiranju
(Uradni list RS, št. 16/99) je komisija Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in administrativne zadeve na 126. redni seji dne
17. 7. 2007 sprejela

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 49/04 in
66/05) se naslov dopolni tako, da se glasi »Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave«.
2. člen
V 1. členu se za besedama »kadrovskih štipendij« doda
besedilo »v organih državne uprave«.
3. člen
V 2. členu se druga alineja drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na
področju mednarodnih odnosov v organu državne uprave, ki se
poleg obveze iz prejšnje alineje obveže, da si bo med izobraževanjem pridobil aktivno znanje dveh tujih jezikov oziroma znanje
dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;«
V tretji alineji četrtega odstavka se besedilo »Zakonom o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba Ustavnega sodišča in 47/02)« nadomesti z besedilom
»zakonom, ki ureja obrambo«.
V petem odstavku se na koncu doda besedilo:
»Pogoj za sklenitev delovnega razmerja v Ministrstvu za
obrambo – Slovenski vojski je za štipendiste, ki so po končanem izobraževanju predvideni za vključitev v Šolo za častnike,
uspešno opravljena selekcija za vstop v Šolo za častnike.«
4. člen
V 3. členu se 5. točka tretjega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»5. za kandidate za delo na področju mednarodnih odnosov kot dodatni pogoj pridobitev aktivnega znanja dveh tujih
jezikov oziroma znanja dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega
enega svetovnega;«.
V 6. točki tretjega odstavka se besedilo »Zakonom o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba Ustavnega sodišča in 47/02)« nadomesti z besedilom
»zakonom, ki ureja obrambo«.
V 7. točki tretjega odstavka se besedilo »Zakona o policiji
(Uradni list RS, št.110/03)« nadomesti z besedilom »zakona,
ki ureja policijo«.
8. točka tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»8. način prijave na javni natečaj.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo.«
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
1. prijavnico za pridobitev štipendije;
2. izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;

3. izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika; študenti prvega letnika navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika in ocene iz potrdila
o maturi oziroma potrdila o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika
študija.
Kandidat za pridobitev štipendije iz tretje alineje drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika mora vlogi priložiti še priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko
delo dobro poznata in dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat
izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski
obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– področje, na katerega se prijavlja kandidat;
– šolanje oziroma študij, na katerega je kandidat vpisan
(program in stopnja, smer; letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna
številka, kraj s poštno številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na pridobivanje
osebnih podatkov.
6. člen
V 5. členu se prvi odstavek nadomesti z novim prvim,
drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
»Po prejemu vlog za podelitev štipendije se določi učni
oziroma študijski uspeh. Pri dijakih se upošteva doseženi učni
uspeh v preteklem šolskem letu, pri študentih pa se izračuna
povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. V primeru,
da je študent v navedenem obdobju opravil manj kot tri izpite,
se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
Skupaj z informacijo o učnem oziroma študijskem uspehu podkomisija za štipendiranje posreduje organom državne
uprave, za potrebe katerih so bile razpisane posamezne
štipendije, tudi vloge kandidatov za pridobitev štipendije.
Organi državne uprave so dolžni podkomisiji v 15 dneh sporočiti predlog glavnih in rezervnih kandidatov za podelitev
štipendije.
Na podlagi določenega učnega oziroma študijskega uspeha in predloga organov državne uprave, za potrebe katerih so
bile razpisane posamezne štipendije, podkomisija za štipendiranje točkuje vsakega prijavljenega kandidata in sicer tako, da
upošteva naslednja kriterija:
I. študijski oziroma učni uspeh:
za dijake: do 50 točk
Uspeh – dijaki

Točke

Zadosten

20

Dober

30

Prav dober

40

Odličen

50

Uradni list Republike Slovenije
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za študente: do 80 točk
Uspeh – študenti

Točke

do 6,5

25

6,6–7,0

30

7,1–7,5

35

7,6–8,0

40

8,1–8,5

50

8,6–9,0

60

9,1–9,5

70

9,6–10

80

II. predlog organa, za potrebe katerega je razpisana štipendija:
Predlog organa državne uprave,
za potrebe katerega je razpisana
štipendija
glavni kandidat
rezervni kandidat

Točke
40
30–10

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti,
deseti in enajsti odstavek.
7. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V postopku izbire kandidatov za pridobitev štipendije lahko podkomisija za štipendiranje poleg dokazil, ki potrjujejo
izjave kandidatov iz 4. člena tega pravilnika zahteva tudi druge listine, dokazila, podatke in dokumente, ki so potrebni za
ugotavljanje dejanskega stanja, razen tistih podatkov, ki jih je
mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi,
organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, kandidat za štipendijo pa pridobivanja podatkov ni pisno
prepovedal. Če gre za podatke, ki štejejo za davčno tajnost ali
za druge osebne podatke iz petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo), jih podkomisija za štipendiranje
lahko zbere le na podlagi izrecne pisne privolitve kandidata
za štipendijo oziroma druge osebe, na katero se ti podatki
nanašajo.
Kandidat za štipendijo lahko sam predloži podatke iz
prejšnjega odstavka.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za štipendista v
času trajanja štipendijskega razmerja.
8. člen
V 6. členu se v drugem odstavku številka »15« nadomesti
s številko »8«.

glasi:

9. člen
V 8. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se

»Vrednost točke na dan 1. maja 2007 znaša 0,0922
EUR.«
10. člen
V 9. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dijakom in študentom, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se do kraja izobraževanja vsakodnevno
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vozijo, se mesečno povrnejo potni stroški v višini cene najcenejšega javnega prevoza, vendar največ do 40% zajamčene
plače.«
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki
se glasi:
»Štipendistom iz prejšnjega odstavka se kot osnova za
izračun višine štipendije določi število točk v kraju bivanja.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
11. člen
V 16. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek,
ki se glasijo:
»Štipendisti Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske
se morajo v času trajanja štipendijskega razmerja udeležiti vsaj
enega vojaškega tabora, v kolikor niso opravili obvezne prakse
v Slovenski vojski v drugačni obliki.
Obvezna praksa štipendistov poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga imenuje predstojnik.
Nagrada za obvezno prakso in povrnitev stroškov pripada
štipendistom v višini, kot to določajo predpisi.«.
12. člen
V 20. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. navaja neresnične podatke ali zamolči podatke, ki
vplivajo na štipendijsko razmerje;«.
V 12. točki se na koncu pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. po svoji volji ali krivdi ne opravi selekcije za vstop v
Šolo za častnike, če gre za štipendista Ministrstva za obrambo
– Slovenske vojske.«
13. člen
V 24. členu se v drugem odstavku številka »15« nadomesti s številko »8«.
14. člen
V 25. členu se za 4. točko prvega odstavka pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kot štipendist Ministrstva za obrambo – Slovenske
vojske zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne
opravi selekcije za vstop v Šolo za častnike, ministrstvo pa mu
ne zagotovi primerne zaposlitve v pogodbenem roku.«
15. člen
V 28. členu se v tretjem in četrtem odstavku beseda
»ugovor« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pritožba« v
ustreznem sklonu, besedilo »komisija za kadrovske in administrativne zadeve« v različnih sklonih pa z besedilom »komisija
za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
16. člen
29. člen se črta.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11008-4/2007/5
Ljubljana, dne 17. julija 2007
EVA 2006-3111-0061
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in
administrativne zadeve
dr. Gregor Virant l.r.
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3705.

Odločba o napredovanju Borisa Ostruha na
mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem
državnem tožilstvu Republike Slovenije na
Zunanjem oddelku v Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/07 in 57/07) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 110-164/2007 z dne 4. 7. 2007, na 130. seji dne 12. 7. 2007
izdala naslednjo

Odločba o imenovanju Aleksandre Kolarič
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/07 in 57/07) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, št. 110-160/2007 z dne 4. 7.
2007, na 130. seji dne 12. 7. 2007 izdala naslednjo

ODLOČBO

ODLOČBO

Boris OSTRUH, rojen 19. 12. 1953, okrožni državni tožilec - svetnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, napreduje na višje mesto, in sicer na mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
na Zunanjem oddelku v Celju.

Aleksandra KOLARIČ, rojena 1. 2. 1968, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru.

Št. 70101-25/2007/5
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2007-2011-0095

Št. 70101-27/2007/5
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2007-2011-0094

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Janez Janša l.r.
Predsednik

3706.

Odločba o imenovanju Mojce Turinek za
pomočnico okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj
Gradcu

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka
17. člena ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/07 in 57/07) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 110-165/2007 z dne 4. 7. 2007, na 130. seji dne 12. 7. 2007
izdala naslednjo

ODLOČBO
Mojca TURINEK, rojena 16. 5. 1977, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Št. 70101-26/2007/5
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2007-2011-0096
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3707.

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v
cestnem prometu

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o licencah za opravljanje prevozov
v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve licence za
opravljanje prevozov v cestnem prometu, dokumente, ki morajo
biti v času vožnje v vozilu, postopek za pridobitev potrdila za
opravljanje mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe,
postopek za pridobitev licence Skupnosti, ter organe, pristojne
za nadzor nad izdajanjem licenc.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot
ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06 in 5/07 – popravek; v nadaljnjem besedilu: zakon),
drugi predpisi s tega področja in mednarodne pogodbe.

(3) Prevoznik lahko opravlja z istim vozilom testiranje na
način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena,
samo enkrat.
5. člen
(1) Šteje se, da je licenca izdana ali odvzeta z dnem
dokončnosti odločbe, s katero pristojni organ odloči o podelitvi
oziroma odvzemu licence.
(2) Pogoji za začetek izvajanja prevozov so opredeljeni v
29. členu zakona.
(3) Licenco mora imeti prevoznik v prostorih sedeža podjetja. Izvod licence se mora med vožnjo nahajati v vozilu.
(4) Prevoznik, ki mu je bila odvzeta ali začasno odvzeta
licenca, mora prenehati opravljati prevoze v cestnem prometu,
za katere mu je bila odvzeta licenca, z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu licence.
6. člen
(1) Pristojni inšpektor poda izdajatelju licence predlog za
preklic veljavnosti in odvzem licence, če ugotovi, da domači
prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pridobitev licence ali če ugotovi, da prevoznik opravlja prevoze v nasprotju
z izdano licenco.
(2) Prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco, če poleg posameznih vrst prevozov, za katere ima izdano
licenco, opravlja tudi prevoze za katere licence ni pridobil oziroma niso navedeni v izvodu licence za to vozilo.
2. Pogoji za pridobitev licence

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
1. Pridobitev pravice do opravljanja prevozov
v cestnem prometu
3. člen
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco.
(2) Domača pravna oseba in domača fizična oseba pridobita licenco pri izvajalcu upravnih nalog na podlagi podeljenega
javnega pooblastila s strani ministra, pristojnega za promet (v
nadaljnjem besedilu: izdajatelj licenc). Licenca se pridobi za vrste prevozov določenih v drugem odstavku 19. členu zakona.
(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno
pridobiti, če gre za vrste prevozov, določenih v tretjem odstavku
19. člena zakona.
(4) Za medicinske prevoze, za katere ni potrebno pridobiti
licence, se štejejo prevozi z reševalnimi vozili, s katerimi se
prevažajo invalidi, bolniki ali zdravstveno osebje. Za medicinski
prevoz se šteje tudi prevoz, s katerim je organiziran prevoz
bolnikov na terapije.
(5) Za humanitarne prevoze se štejejo prevozi, ki jih opravljajo registrirane humanitarne organizacije širšega družbenega
pomena (rdeči križ ipd.) s svojimi vozili za lastne potrebe.
4. člen
(1) Za testna vozila, ki jih pravne ali fizične osebe, ki se
ukvarjajo s prodajo novih vozil, dajejo na preizkušnjo prevozniku,
ni potrebno pridobiti izvoda licence, če testno obdobje ne traja več
kot dva tedna in če testiranje poteka le na območju Slovenije.
(2) Prevoznik, ki ima vozilo iz prejšnjega odstavka na
testiranju, mora imeti licenco za opravljanje tistih vrst prevozov, ki jih bo opravljal s testnim vozilom. Prav tako mora imeti
prevoznik z osebo, ki vozilo daje v testiranje, sklenjeno pisno
pogodbo, v kateri morajo biti med drugim navedeni podatki o
točno določenem času testiranja (datum od–do) in o vozilu
oziroma vozilih (znamka, tip, registrska številka, številka šasije
in številka motorja). Izvod pogodbe mora biti ves čas vožnje v
vozilu, s katerim se opravljajo testne vožnje.

7. člen
Licenco lahko pridobi fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje iz 20. člena zakona.
8. člen
(1) Dober ugled se izkazuje na način, kot je določen v
24. členu zakona.
(2) Glede pogoja nekaznovanosti se upošteva določba
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo), po kateri pravne posledice obsodbe ne
morejo nastati, če je bila storilcu za kaznivo dejanje izrečena
denarna kazen, pogojna obsodba ali sodni opomin ali če mu je
bila kazen odpuščena.
9. člen
(1) Finančna sposobnost se ugotavlja tako, da se sešteva vrednost vseh sredstev in predmetov, s katerimi oseba
razpolaga.
(2) Za dokaz finančne sposobnosti šteje vsaj eno od dokazil, opredeljenih v drugem odstavku 22. člena zakona.
(3) Pri seznamu posameznih opredmetenih osnovnih
sredstev, se upošteva vrednost osnovnih opredmetenih sredstev po neodpisani vrednosti. Vozila in druga osnovna sredstva,
ki jih ima oseba v najemu, se ne upoštevajo pri ugotavljanju
ustrezne finančne sposobnosti. Če so posamezna sredstva
obenem prikazana v ustanovitvenem kapitalu in v seznamu
opredmetenih osnovnih sredstev se upoštevajo samo enkrat.
(4) V primeru delno obremenjenih nepremičnin, se za
ugotavljanje finančne sposobnosti upošteva neobremenjeni
del nepremičnine.
(5) Iz pogodbe o namensko vezanem depozitu mora biti
razvidno, da je depozit vložen z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja
licence. Če prevoznik zaide v likvidnostne težave, lahko depozit
uporabi za premostitev teh težav, vendar mora najkasneje
v šestih mesecih od dviga, depozit obnoviti oziroma mora
izpolnjevati pogoj finančne sposobnosti z drugimi sredstvi. V
primeru stečaja je depozit del stečajne mase. Kolikor prevoznik
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depozit prekine pred potekom licence, je o tem dolžan obvestiti
izdajatelja licence, ki mora preveriti, če prevoznik tudi brez
depozita izpolnjuje pogoj finančne sposobnosti.
(6) Garancija banke ali druge finančne institucije mora
vsebovati jamstvo, da banka ali druga finančna institucija, za
čas trajanja licence, jamči za vse finančne obveznosti prevoznika do višine, ki je potrebna za pridobitev licence in je opredeljena v prvem odstavku 22. člena zakona.
10. člen
(1) Kot dokazila za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti odgovorne osebe za prevoze se štejejo spričevala
in potrdila iz 26. člena zakona ter potrdila o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu v skladu s 138. členom zakona.
(2) Če odgovorna oseba za prevoze ni obenem tudi direktor oziroma samostojni podjetnik posameznik, je potrebno
predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi odgovorne osebe za prevoze in ustrezno pooblastilo iz katerega je razvidno, da ga je
direktor oziroma samostojni podjetnik pooblastil za opravljanje
nalog odgovorne osebe za prevoze.
11. člen
(1) Lastništvo vozil se dokazuje s kopijo prometnega dovoljenja, ki se jo priloži vlogi za izdajo licence. Kolikor ima
oseba pravico uporabe vozila na podlagi najemne oziroma
zakupne pogodbe ali lizing pogodbe, mora priložiti tudi kopijo
te pogodbe.
(2) O vsakršni odpovedi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe, je prevoznik dolžan takoj obvestiti
izdajatelja licence.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE
12. člen
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu, vloži pri izdajatelju licenc vlogo za pridobitev licence v kateri
navede naslednje podatke:
– firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika,
matično številka, davčno številka in sedež, pri samostojnem
podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO
in stalno prebivališče,
– vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco,
– osebno ime, EMŠO, davčno številko in stalno prebivališče
odgovorne osebe za prevoze, ki je za to ustrezno usposobljena
oziroma ima pridobljeno ustrezno kvalifikacijo, podatki o usposobljenosti, ki jo je pridobila odgovorna oseba za prevoze in datum
izdaje spričevala oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti,
– skupno število motornih vozil, za katere želi pridobiti
izvod licence.
(2) Izdajatelj licenc zaradi lažjega poslovanja lahko predpiše obrazec na katerem se poda vloga za izdajo licence kakor
tudi druge potrebne obrazce za poslovanje s strankami. Če vloga ni izdana na predpisanem obrazcu, pa vsebuje vse podatke
zahtevane s tem pravilnikom, se šteje za popolno in jo mora
izdajatelj licenc obravnavati.
13. člen
(1) Vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži tudi dokazila
o izpolnjevanju pogoja finančne sposobnosti.
(2) Seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev
in dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin ne sme
biti starejše od 90 dni.
14. člen
(1) Izdajatelj licenc odloči o izdaji licence skladno s tretjim
odstavkom 27. člena zakona. Zoper odločbo o podelitvi licenc,
je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet, v 15
dneh od prejema odločbe.
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(2) Osebi, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev licence, izdajatelj licenc po dokončnosti odločbe o podelitvi
licenc izroči tudi licence in izvode licenc za vozila, za katera je
podal vlogo za izdajo licence.
(3) Izvodi licence vsebuje podatke, navedene v drugem
odstavku 28. člena zakona.
(4) Licenca je tiskana na formatu A4, izvodi licence pa
imajo dva dela z naslednjimi merami: razvit 148x105 milimetrov,
prepognjen 74x105 milimetrov (kot prometno dovoljenje).
(5) Licenca in izvodi licence morajo biti zaščiteni proti
ponarejanju in morajo imeti naslednje vrste zaščit:
– vodni tisk,
– UV zaščito in
– hologramsko zaščito.
(6) Obrazec licence in izvoda licence je določen v Prilogi
1, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(1) Licenca ter izvod licence se izda za čas, določen v
prvem odstavku 28. člena zakona.
(2) Domači prevoznik, ki že ima veljavno licenco in želi pridobiti novo (v nadaljnjem besedilu: obnova licence), je dolžan
najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence vložiti
vlogo za izdajo nove licence.
(3) Pri obnovi licence mora prevoznik vlogi za izdajo nove
licence, poleg ostalih dokumentov, priložiti dokazila samo za
tista vozila za katere se podatki spreminjajo oziroma so na
novo pridobljena. Za vozila, za katere podatki ostajajo nespremenjeni oziroma so isti kot jih ima izdajatelj že v evidenci,
prevoznik vlogi priloži izjavo, v kateri navede seznam vozil za
katere podatki ostajajo nespremenjeni.
(4) Izdajatelj prevozniku istočasno z odločbo o podelitvi
nove licence pošlje tudi licenco in izvode licenc za vozila.
16. člen
Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost prevozov, je dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse izvode licenc.
17. člen
(1) V primeru spremembe vrste prevozov oziroma podatkov pomembnih za izdajo licence (npr. dodatna vozila, zamenjava vozil ipd.) morajo prevozniki izpolnjevati pogoje, določene
z zakonom in tem pravilnikom.
(2) Glede sporočanja sprememb podatkov, ki so vezani na
pogoje za izdajo licence, se uporablja določba 30. člena zakona.
(3) Kolikor prevoznik v roku 30 dni po odjavi vozila, pri
izdajatelju licence prijavi drugo oziroma novo vozilo, lahko prevoznik izvod licence za odjavljeno vozilo zadrži in ga uporablja
pri izvajanju cestnih prevozov, z drugim oziroma novim prijavljenim vozilom. V navedenem primeru mora prevoznik izdajatelju
licence posredovati kopijo prometnega dovoljenja za odjavljeno
vozilo ali izjavo prevoznika o datumu odjave vozila, kopijo
prometnega dovoljenja za drugo oziroma novo prijavljeno vozilo ter kopije morebitnih najemnih oziroma zakupnih ali lizing
pogodb. V primeru spremembe dokazil o finančni sposobnosti
je potrebno priložiti novo dokazilo, ki izkazuje ustrezen finančni
položaj, skladno z 22. členom zakona.
(4) Kolikor prevoznik pri izdajatelju licence prijavi drugo
oziroma novo vozilo po preteku roka iz prejšnjega odstavka,
je prevoznik izdajatelju licence dolžan vrniti izvod licence za
odjavljeno vozilo, za drugo oziroma novo prijavljeno vozilo pa
mu izdajatelj licence izda nov izvod licence na podlagi določbe
tretjega odstavka 28. člena zakona.
IV. ODVZEM IN PREKLIC LICENCE
18. člen
Za postopek začasnega odvzema licence ali izvodov licence ter preklica in odvzema licence se uporabljata določbi
31. in 32. člena zakona.
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V. DOKUMENTI V VOZILU
19. člen
(1) Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu dokumente določene v
33. členu zakona. V primeru, da je voznik državljan države
nečlanice Evropske Unije in opravlja mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu na podlagi izdane licence Skupnosti, mora
imeti med vožnjo v vozilu tudi potrdilo za voznike, v skladu z
Uredbo Sveta 92/881/EGS z dne 26. marca 1992 o dostopu na
trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlju države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic
(UL L št. 95 z dne 9. 4. 1992, str. 1, z vsemi spremembami).
(2) Vlogi za izdajo potrdila, navedenega v prejšnjem
odstavku, je potrebno priložiti kopijo delovnega dovoljenja,
izdanega za opravljanje del voznika, številko zdravstvenega
zavarovanja, kopijo osebnega dokumenta, kopijo pogodbe o
zaposlitvi in kopijo vozniškega dovoljenja.
(3) Kadar se na podlagi določb zakona zahteva v vozilu
pogodba o zaposlitvi, mora imeti voznik kopijo pogodbe o
zaposlitvi ves čas opravljanja cestnih prevozov v vozilu (npr.
avtotaksi prevozi …).
VI. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POTRDILA
ZA OPRAVLJANJE MEDNARODNIH PREVOZOV OSEB
ZA LASTNE POTREBE
20. člen
(1) Za postopek pridobitve, preklica in odvzema potrdila o
opravljanju mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe ter
spremembe podatkov se smiselno uporabljajo določbe zakona
in tega pravilnika, ki urejajo pridobitev, preklic, odvzem in spremembo podatkov licence.
(2) Mednarodni prevozi oseb za lastne potrebe se lahko
opravljajo samo na podlagi potrdila, ki ga izda izdajatelj licence
v skladu z Uredbo Komisije 98/2121/ES z dne 2. oktobra 1998
o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 684/92
in Uredbe Sveta (ES) št. 12/98 glede dokumentov za avtobusni
prevoz potnikov (UL L št. 268 z dne 3. 10. 1998, str. 10, z vsemi
spremembami).
VII. LICENCA SKUPNOSTI
21. člen
(1) Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se sme
izvajati znotraj držav članic Evropske skupnosti le na podlagi
licence Skupnosti.
(2) Licenco Skupnosti izda izdajatelj licence na vlogo
domačega prevoznika, ki v cestnem prometu prevaža potnike
in blago, če izpolnjuje pogoje iz 20. člena zakona.
22. člen
(1) Glede pogojev in postopka za pridobitev licence Skupnosti, preklic, odvzem, spremembo podatkov ter drugih pravic
in obveznosti povezanih z licenco Skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega pravilnika, ki urejajo pridobitev,
preklic, odvzem in spremembo podatkov licence.
(2) Če izdajatelj licence prevozniku izreče ukrep začasnega odvzema licence ali izvodov licence Skupnosti ali prekliče
veljavnost in odvzame licenco Skupnosti, o tem takoj obvesti
Direkcijo in ministrstvo, pristojno za promet, ki o tem takoj obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.
23. člen
(1) Osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v cestnem prometu samo v Republiki Sloveniji (prevozi v notranjem
cestnem prometu), se izda licenca in izvodi licence.
(2) Osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v
mednarodnem in notranjem cestnem prometu, se izda samo
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licenca Skupnosti in izvodi licence Skupnosti. Za prevoze blaga
v mednarodnem cestnem prometu se izda licenca Skupnosti
za mednarodni prevoz blaga, za avtobusne prevoze potnikov v
mednarodnem cestnem prometu pa se izda licenca Skupnosti za
mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu.
24. člen
(1) Licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu in izvode licence Skupnosti, ki ustrezajo številu
vozil, izda izdajatelj licence, skladno z obrazcem licence Skupnosti, ki ga določa Uredba Sveta 92/881/EGS z dne 26. marca
1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu
blaga na ozemlju države članice ali z njega ali prek ozemlja
ene ali več držav članic (UL L št. 95 z dne 9. 4. 1992, str. 1, z
vsemi spremembami), licenco Skupnosti za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu in izvode licence
Skupnosti, ki ustrezajo številu vozil, pa izda izdajatelj licence,
skladno z obrazcem licence Skupnosti, ki ga določa Uredba
Sveta 92/684/EGS z dne 16. marca 1992 o skupnih pravilih za
mednarodni avtobusni prevoz potnikov (UL L št. 74 z dne 20. 3.
1992, str. 1, z vsemi spremembami).
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka morajo imeti naslednje
vrste zaščit proti ponarejanju:
– vodni tisk
– UV zaščito in
– hologramsko zaščito.
25. člen
(1) Strokovni in upravni nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izvajanja javnega pooblastila izdajatelja licenc opravlja,
v skladu z določili zakona, ministrstvo, pristojno za promet.
Izdajatelj je ministrstvu, pristojnemu za promet, dolžan dati na
razpolago vse podatke povezane z izdajanjem licenc kakor tudi
vsa potrebna pojasnila. Na zahtevo ministrstva, pristojnega za
promet, mora izdajatelj pripraviti tudi poročilo o svojem delu, ki
vsebuje najmanj bazo podatkov o izdanih licencah do datuma
izdelave poročila, število do takrat izdanih licenc, morebitne
statistične podatke, podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence in morebitne težave, s katerimi se srečuje izdajatelj
licenc pri svojem delu.
(2) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se z odločbo odredijo ukrepi, s katerimi se te nepravilnosti odpravijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Licence in njeni izvodi, ki so bili izdani do začetka veljavnosti zakona, ostanejo v veljavi in veljajo do izteka njihove veljavnosti. Vse licence in izvodi licenc, ki so bili izdani po začetku
veljavnosti zakona se zamenjajo skladno z določili zakona ter
tega pravilnika, pri čemer se licence in izvodi licenc zamenjano z
obrazci, določenimi v tem pravilniku. Prevoznik je v takšnem primeru dolžan vrniti licence in izvode licenc takoj po zamenjavi.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 30/02 in 108/03).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2007/25-0082757
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2411-0009
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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PRILOGA 1

Obrazec licence

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
Številka:

logotip
izdajatelja
licenc

Datum:

(firma oziroma naslov in sedež prevoznika)

je na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06
in 5/07-popravek) pridobil

LICENCO
za opravljanje
(navedba vrste prevozov)

ki velja do

Izdal: (navedba izdajatelja licenc)

Podpis izdajatelja licenc
Žig izdajatelja licence

Serijska številka __________________

Priloga
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Obrazec izvoda licence
(prva in þetrta stran izvoda licenc)
OPOZORILO:
Med opravljanjem prevoza mora imeti voznik
med vožnjo v vozilu ta izvod licence.
Med opravljanjem dovoljene vrste prevoza je
prevoznik dolžan upoštevati doloþbe Zakona o
prevozih v cestnem prometu in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
OPOMBE:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

logotip
izdajatelja
licenc

IZVOD LICENCE
Številka licence: __________________
Veljavnost licence: ________________
Datum izdaje: ____________________
Izdal: (navedba izdajatelja licenc)
Žig

Podpis

(druga in tretja stran izvoda licence)
Firma:

Vrste prevozov, ki se jih z vozilom
lahko opravlja:

(firma oziroma naslov in sedež prevoznika)

Davþna številka: _________________
Serijska številka

-

_____________________________

-

_____________________________

-

_____________________________

-

_____________________________

-

_____________________________

-

_____________________________

-

_____________________________
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Pravilnik o načinu in merilih za delitev in
uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT

Na podlagi 101. člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o načinu in merilih za delitev in uporabo
dovolilnic in dovolilnic CEMT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in merila za delitev dovolilnic
in dovolilnic CEMT, določitev letnega načrta delitve dovolilnic,
delitev dovolilnic, predujem, prenos načrta in dovolilnic ter
uporabo dovolilnic.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »delivec« je oseba, ki ima javno pooblastilo, da opravlja
delitev dovolilnic domačim prevoznikom;
– »letni načrt dodelitve dovolilnic« določi delivec prevozniku enkrat letno v skladu s tem pravilnikom in zakonom,
ki ureja prevoze v cestnem prometu, pri čemer upošteva v
teh predpisih določene kriterije in merila za določitev letnega
načrta. V načrtu delivec prevozniku določi dovolilnice, ki se
mu bodo v naslednjem delilnem letu dodelile oziroma se
mu ne bodo dodelile, pa je za njih zaprosil. Delivec v načrtu
dodeli prevozniku dovolilnice, ki jih je v preteklem obdobju
pravilno uporabil in dovolilnice, ki mu jih dodeli na podlagi
drugih kriterijev;
– »obdobje oktober–oktober« predstavlja opazovano obdobje od 1. oktobra preteklega leta do 30. septembra tekočega
leta;
– »redna ali obdobna delitev dovolilnic« pomeni izračun
števila dovolilnic, ki na podlagi letnega načrta ter kriterijev in
meril za delitev pripadajo posameznemu domačemu prevozniku. Delitev se izvaja po četrtletjih;
– »predpreteklo delilno obdobje« zajema vsa delilna obdobja do preteklega delilnega obdobja tekočega leta in vsa
delilna obdobja v preteklem koledarskem letu;
– »razdelitev dovolilnic« pomeni dejansko fizično razdelitev dodeljenih dovolilnic med domače prevoznike, ki se opravi
na način, ki ga določi delivec;
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga imajo v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: zakon) in mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Delitev dovolilnic in CEMT dovolilnic opravlja delivec.
Pri tem mora upoštevati pogoje, kriterije, merila in postopke
določene z zakonom, s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek.
(2) Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem
besedilu: direkcija) pridobi dovolilnice od pristojnega organa
druge države na podlagi pogodbe, sklenjene s posamezno
državo. Kvote tako pridobljenih oziroma dogovorjenih dovolilnic vzajemno izmenja z drugimi državami (dogovorjeno kvoto
dovolilnic prevzame od tujih držav in jim obenem izroči dogovorjeno kvoto dovolilnic za našo državo). Te dovolilnice nato
direkcija hrani in jih, praviloma do 15. decembra tekočega
leta, enkrat letno posreduje delivcu. Če je izmenjava dovolilnic

Uradni list Republike Slovenije
med Republiko Slovenijo in tujo državo določena na drugačen
način, se prenos delivcu opravi večkrat letno.
4. člen
(1) Delitev dovolilnic se izvaja tako, da se prevozniku
določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, nato pa
se delitev izvaja v rednih obdobnih delitvah dovolilnic v skladu
z določenim načrtom. Število dodeljenih dovolilnic v posameznih delilnih obdobjih se uskladi oziroma spremeni v skladu s
pravili, določenimi z zakonom in s tem pravilnikom (npr. odbitek
dovolilnic zaradi neuporabe oziroma nepravočasnega vračila
dovolilnic ipd.).
(2) Za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic mora
vsak prevoznik (tudi tisti, ki ima načrt že določen) v času od
1. septembra do 15. septembra tekočega leta vložiti pri delivcu
vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi navede vrste in število
dovolilnic, ki bi jih želel prejeti oziroma ki jih potrebuje. V vlogi
mora navesti tudi CEMT dovolilnice, ki jih že ima, drugače se šteje, da jih ne želi več imeti in se dodelijo drugim prevoznikom. Če
v času, določenim v tem odstavku, prevoznik vloge za določitev
letnega načrta ne vloži, mu delivec letnega načrta ne določi in
kasnejšo vlogo zavrže kot prepozno. V tem primeru se tudi prevoznik, ki je že imel določen načrt, šteje za novega prevoznika
in lahko zaprosi za določitev načrta v naslednjem letu.
(3) Delivec določa letni načrt prevoznikom na način določen s tem pravilnikom, in sicer:
– določitev letnega načrta kritičnih in nekritičnih dovolilnic
prevoznikom, ki so v obdobju oktober–oktober že prejemali
posamezno vrsto dovolilnice (obstoječi prevozniki) in
– določitev letnega načrta kritičnih in nekritičnih dovolilnic
prevoznikom, ki v obdobju oktober–oktober še niso prejemali
posamezne vrste dovolilnic (novi prevozniki).
(4) Pri določitvi letnega načrta dodelitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic obstoječim prevoznikom je glavni kriterij za
določitev načrta število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju oktober–oktober. Ostale kriterije delivec uporabi pri delitvi
viška nekritičnih dovolilnic med obstoječe in nove prevoznike v
skladu z 19. členom tega pravilnika.
(5) Pri določitvi letnega načrta delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic novim prevoznikom delivec uporabi vse kriterije,
določene v tem pravilniku.
(6) Pri izračunih števila pripadajočih dovolilnic prevoznikom, ki se opravljajo na podlagi tega pravilnika, se dobljeni
rezultati zaokrožujejo navzgor na celo število.
(7) Delivec resničnost podatkov pomembnih za delitev dovolilnic preverja s svojimi evidencami, lahko pa od prevoznika
zahteva, da mu v roku 5 dni od prejema poziva dostavi izvirnike dokumentov, na podlagi katerih lahko ugotovi resničnost
podatkov, ki jih je prevoznik sporočil. V primeru, da prevoznik
za določene podatke dokazil v predpisanem roku ne dostavi,
delivec teh podatkov ne upošteva pri delitvi dovolilnic.
II. STROŠKI IN POGOJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
5. člen
Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
domačega prevoznika in se določijo ter zaračunajo v skladu s
postopkom določenim v zakonu.
6. člen
Dovolilnice pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje pogoje
določene v zakonu.
III. MERILA ZA DELITEV DOVOLILNIC
7. člen
(1) Pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih vrst
dovolilnic pridobljenih od drugih držav, delivec upošteva naslednja merila:
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– število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem obdobju (merilo vračila);
– število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik
veljavne izvode licence (merilo skupno število motornih vozil);
– število in ekološka kakovost voznega parka (Euro 0,
1, 2, 3 ...), ki se glede na kakovost ustrezno točkuje (merilo
kvaliteta voznega parka).
(2) Izračun delitve dovolilnic se opravi glede na skupno
število posamezne vrste dovolilnic, ki jih ima delivec na razpolago.
(3) Pri izračunih se upoštevajo samo tovorna motorna
vozila, za katera je dovolilnica v skladu z mednarodnimi pogodbami potrebna (npr. nad določeno nosilnostjo oziroma največjo
dovoljeno maso).
(4) Vsi podatki, pomembni za določitev letnega načrta,
se upoštevajo po njihovem stanju na dan 15. septembra, v
letu, v katerem se določa načrt za naslednje leto. O vseh spremembah podatkov, ki se upoštevajo pri določitvi letnih načrtov
in delitvi dovolilnic, morajo prevozniki takoj obvestiti delivca,
drugače se ti podatki ne morejo upoštevati pri določitvi načrta
oziroma redni delitvi dovolilnic.
8. člen
(1) Merilo pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic predstavlja število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v
določenem opazovanem obdobju.
(2) Delivec spremlja število dovolilnic, ki jih je prevoznik
vrnil in pravilno uporabil.
(3) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja število vrnjenih dovolilnic prevoznika, glede na skupno število vrnjenih
dovolilnic vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto
dovolilnice tako, da število vrnjenih dovolilnic prevoznika deli s
skupnim številom vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov. Ta delež
se množi z faktorjem – utežjo, določenim za kriterij.
(4) Tako pridobljen koeficient se uporablja pri določitvi
letnih načrtov delitve dovolilnic in delitvi nerazdeljenih dovolilnic. Pri rednih delitvah po delilnih obdobjih se upošteva število
pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic za posameznega
prevoznika ne glede na število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov.
9. člen
(1) Merilo število motornih vozil predstavlja skupno število
motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne
izvode licence. Pri tem delivec upošteva podatke, ki jih ima v
evidenci izdanih licenc.
(2) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil
prevoznika glede na skupno število vozil vseh prevoznikov, ki
so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število
vozil prevoznika deli s skupnim številom vozil vseh prevoznikov.
Ta delež se množi z faktorjem – utežjo, določenim za kriterij.
(3) Pri posameznem prevozniku se pri izračunu deleža
za izdelavo seznama prosilcev za pridobitev CEMT dovolilnic upoštevajo tudi že dodeljene CEMT dovolilnice, in sicer
tako, da se od skupnega števila vozil prevoznika odšteje za
vsako že dodeljeno CEMT dovolilnico določeno število vozil,
ki so pogoj, da prevoznik sploh lahko kandidira za pridobitev
CEMT dovolilnice. Odštevanje vozil delivec opravi skladno s
34. členom tega pravilnika. Če se prevozniku z novim načrtom
za naslednje leto CEMT dovolilnica odvzame, se mu odšteto
število vozil prišteje nazaj.
10. člen
(1) Merilo števila in ekološke kakovosti voznega parka.
Vsakemu motornemu vozilu, ki ga delivec upošteva pri delitvi,
se določi koeficient kvalitete vozila na podlagi podatka o emisiji
NOx.
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(2) Koeficient kvalitete vozila je obratno sorazmeren vrednosti Nox (1/vrednost NOx).
(3) Vrednost NOx je razvidna iz certifikata proizvajalca
vozila. Delivec pridobi podatke od prevoznikov, ki so te podatke dolžni delivcu sporočiti skupaj z vlogo za določitev letnega
načrta dodelitve dovolilnic. Delivec te podatke nato primerja
s podatki v svojih evidencah. V primeru dvoma v resničnost
podatkov oziroma razlikovanja podatkov v evidenci s podatki
prevoznika lahko delivec od prevoznika zahteva, da mu mora
na vpogled dostaviti izvirnike dokumentov, ki dokazujejo kvaliteto vozila oziroma motorja.
(4) Za vozila, ki nimajo certifikata proizvajalca vozila ali
delivec nima podatka o ekološkem standardu vozila in o vrednosti NOx, se vzame standard vozila EURO 0 in vrednost NOx
v višini 14.4 oziroma je koeficient kvalitete vozila 0.06944. V
primeru, da je v evidenci samo podatek o ekološkem standardu
vozila, se vzame njegova najvišja vrednost NOx.
(5) Koeficienti kvalitete vozila se seštejejo in delijo s številom vozil prevoznika, ki ga delivec ugotovi na podlagi prvega
odstavka 9. člena tega pravilnika. Rezultat predstavlja kriterij
ekološke kakovosti voznega parka.
(6) Delivec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij ekološke kakovosti voznega parka prevoznika, glede na vsoto
kriterijev ekološke kakovosti voznega parka vseh prevoznikov
tako, da kriterij ekološke kakovosti voznega parka prevoznika
deli z vsoto kriterijev ekološke kakovosti voznega parka vseh
prevoznikov ali z vsoto kriterijev ekološke kakovosti voznega
parka vseh prevoznikov, ki so zaprosili za določitev načrta za
posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež se množi s faktorjem
– utežjo, določenim za kriterij.
IV. POSTOPEK DOLOČITVE LETNEGA NAČRTA
PREVOZNIKOM
11. člen
(1) Načrt dodelitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic se
obstoječim prevoznikom določi glede na število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega
leta do 30. septembra tekočega leta. Kot osnovo delivec vzame
število pravilno uporabljenih dovolilnic v tem obdobju in toliko
dovolilnic mora prevozniku določiti v načrt za naslednje leto. V
primeru, da je prevoznik v vlogi navedel, da želi prejeti manjše
število dovolilnic, kot mu pripada glede na pravilno uporabo,
se to upošteva. Število dodeljenih dovolilnic v letni načrt pa
delivec lahko zmanjša v primeru manjše kvote dovolilnic za
razdelitev. Delivec mora ugotoviti odstotek zmanjšanja kvote
dovolilnic za razdelitev glede na število dovolilnic, ki bi jih moral
določiti v načrte prevoznikom (pravilno uporabljene in vrnjene
dovolilnice). Nato vsem prevoznikom enako oziroma za enak
odstotek zmanjša dodelitev dovolilnic v letni načrt. Vsako tako
zmanjšanje mora delivec v odločbi o določitvi letnega načrta
posebej obrazložiti.
(2) Delivec nato ugotovi skupno število kritičnih in nekritičnih dovolilnic, ki so dodeljene v načrte obstoječih prevoznikov
po navedenem postopku. Pri tem kot razdeljene dovolilnice upošteva tudi dovolilnice, ki prevoznikom pripadajo iz še
neizvršenih odločb drugostopenjskega organa. Delivec vsem
prevoznikom, ki jim je pritožbeni organ z odločbo priznal višje
število dodeljenih dovolilnic kot organ prve stopnje, v načrte
obvezno dodeli premalo dodeljene dovolilnice.
(3) Ko delivec dodeli kritične in nekritične dovolilnice v
letne načrte obstoječih prevoznikov, v skladu s prejšnjimi odstavki, razliko med razpoložljivo kvoto nekritičnih dovolilnic in
kvoto razdeljenih nekritičnih dovolilnic, določenih v letnih načrtih obstoječih prevoznikov (višek dovolilnic), delivec dodeli v
letne načrte obstoječim in novim prevoznikom glede na njihove
vloge v skladu z merili določenimi s tem pravilnikom. Pri višku
nekritičnih dovolilnic na celotni kvoti v enakem obsegu kandidirajo obstoječi in novi prevozniki. Pri izračunu delivec upošteva
naslednje uteži za posamezna merila:
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Merilo

Utež

Skupno število motornih vozil

0.40

Kvaliteta voznega parka

0.60

(4) Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih
kriterijev za prevoznike delivec naredi seznam prevoznikov
glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu
seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom, na koncu pa
prevozniki z najmanjšim koeficientom.
(5) Pri izvedbi izračuna delitve viška nekritičnih dovolilnic
se postavi omejitev dodelitve v letni načrt maksimalno 4 dovolilnice na motorno vozilo oziroma maksimalno 40 dovolilnic na
prevoznika. Kolikor število razpoložljivih dovolilnic ne zadostuje
za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne
vrste dovolilnic, lahko delivec najprej postopno zmanjšuje maksimalno število dodeljenih dovolilnic na prevoznika, nato pa
lahko postopno zmanjšuje maksimalno število dovolilnic na
motorno vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora delivec upoštevati
je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po
vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem redu od vrha proti
koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli
po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike
na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na
razpolago.
(6) Delivec 60% razlike med razpoložljivo kvoto kritičnih
dovolilnic, in kvoto razdeljenih kritičnih dovolilnic, določenih v
letnih načrtih obstoječih prevoznikov, prenese v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, ki bo prevoznikom, ki imajo določen načrt
dodelitve kritičnih dovolilnic, na razpolago glede na pogoje in
merila določene v zakonu in tem pravilniku ter razdeljena v
skladu z določili tega pravilnika za delitev nerazdeljenih dovolilnic. 40% te razlike pa delivec nameni za določitev v letne načrte
novih prevoznikov in jih dodeli v letne načrte novih prevoznikov,
upoštevajoč kriterije v tabeli tretjega odstavka tega člena. Pri
tem smiselno uporabi tudi določila četrtega in petega odstavka
tega člena.
(7) Status novega prevoznika se ugotavlja za vsako vrsto
dovolilnice posebej. Za novega prevoznika se za posamezno
vrsto dovolilnice šteje prevoznik, ki še ne prejema posamezne
vrste dovolilnic in izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic.
12. člen
(1) Kolikor število dovolilnic, ki bodo na razpolago za naslednje leto, še ni znano do 15. oktobra, delivec kot osnovo za
določitev letnih načrtov prevoznikom, vzame število dovolilnic,
ki jih je imel na razpolago za razdelitev prevoznikom v tekočem
letu. Ko direkcija delivcu določi kvoto razpoložljivih dovolilnic,
delivec naknadno opravi uskladitev letnih načrtov s posebno
odločbo.
(2) Naknadno uskladitev delivec opravi tako, da za enak
odstotek kot se je povečala oziroma zmanjšala kvota razpoložljivih dovolilnic, poveča ali zmanjša tudi letne načrte prevoznikov, ki imajo določene načrte te vrste dovolilnice.
V. POSTOPEK REDNE DELITVE DOVOLILNIC
13. člen
(1) Delivec opravi delitev dovolilnic v rednih delitvah dovolilnic v štirih delilnih obdobjih (četrtletjih). Prvo delilno obdobje
zajema mesece: januar, februar, marec. Drugo delilno obdobje
zajema mesece: april, maj, junij. Tretje delilno obdobje zajema
mesece: julij, avgust, september. Četrto delilno obdobje zajema
mesece: oktober, november, december. Redno delitev dovolilnic za naslednje obdobje mora delivec pričeti izvajati zadnji
teden v tekočem obdobju.

(2) Delivec prevoznikom razdeli določen letni načrt na
štiri delilna obdobja in tako dobi obdobni načrt dodelitve dovolilnic.
(3) Delivec organizira fizično razdelitev dovolilnic na način,
ki je za njega in prevoznike najprimernejši in najučinkovitejši.
(4) Prevozniku, ki v roku 15 dni po opravljeni redni delitvi
ne prevzame dovolilnic, se dovolilnic za tekoče delilno obdobje
ne izroči. Te dovolilnice se uvrstijo v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, iz katere pa lahko tudi ta prevoznik pridobi dovolilnice v
skladu z določili tega pravilnika, ki urejajo postopek delitve iz
nerazdeljene kvote.
(5) Če prevoznik v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni
prevzel dodeljenih dovolilnic, se šteje, da dovolilnic ne potrebuje več in tako tudi nima več določenega letnega načrta delitve
teh dovolilnic. Delivec mu z odločbo ustavi delitev neprevzetih
vrst dovolilnic in ugotovi, da prevoznik nima več določenega
načrta teh dovolilnic. Če prevoznik ponovno zahteva dodelitev
dovolilnic, se šteje za novega prevoznika in mora ponovno
podati vlogo za določitev letnega načrta.
(6) Prevozniku, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi
opravljanja prevozov v tuji državi, delivec že dodeljene dovolilnice za tujo državo odvzame za enako obdobje, kakor je
bila izrečena prepoved. V času odvzema dovolilnic prevoznik
za državo, za katero mu je bila izrečena kazen prepovedi
opravljanja prevozov, nima pravice pridobiti dovolilnic iz kvote
nerazdeljenih dovolilnic.
14. člen
(1) Delitve dovolilnic, ki se izvajajo v tednu dni pred redno
delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delivec upošteva pri izvajanju rednih delitev dovolilnic (število vrnjenih dovolilnic).
(2) Pred izdajo odločbe o dodelitvi dovolilnic za redno
delilno obdobje delivec za posameznega prevoznika ugotovi
naslednje podatke:
– obdobni načrt;
– število prejetih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število vrnjenih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število prejetih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih
obdobij;
– število vrnjenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih
obdobij.
(3) V odločbi o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje mora delivec navesti, katerega dne (datum) je opravljal
izračun redne delitve dovolilnic oziroma do katerega dne je
upošteval podatke o uporabljenih in vrnjenih dovolilnicah, ki so
potrebni za izračun redne delitve. Rok, v katerem podatkov ni
več upošteval oziroma ko je izvajal izračun redne delitve, ne
sme biti daljši kot pet dni pred datumom izdaje odločbe.
15. člen
(1) Delivec v tekočem delilnem obdobju dodeli prevozniku
vse dovolilnice, določene z obdobnim načrtom pridobivanja
dovolilnic, če je do dneva izračuna delitve delivcu vrnil 60%
dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju in 100%
dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij.
(2) Prevoznik, ki je vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel
v preteklem delilnem obdobju, in 100% dovolilnic, ki jih je prejel
v vseh predpreteklih delilnih obdobij, lahko pridobi dovolilnice
v tekočem delilnem obdobju, vendar se mu število dodeljenih
dovolilnic zmanjša sorazmerno z odstotkom vrnjenih dovolilnic.
Na tak način mu delivec lahko zmanjša do 20% dodeljenih
dovolilnic (razlika med 40% in 60%).
(3) Prevoznik, ki ni vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel
v preteklem delilnem obdobju, in 100% dovolilnic, ki jih je prejel
v vseh predpreteklih delilnih obdobij, v tekočem delilnem obdobju ne more pridobiti dovolilnic, določenih z obdobnim načrtom
za tekoče delilno obdobje.
(4) Delivec prevoznike z odločbo o določitvi letnega načrta obvesti, katere dneve bo začel izvajati redne delitve oziroma
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izračune te delitve. Prevozniki morajo delivcu najkasneje pet
dni pred začetkom izračuna delitve vrniti uporabljene ali neuporabljene dovolilnice, če želijo, da jih delivec pri delitvi upošteva
kot vrnjene oziroma uporabljene. Pri izračunu redne delitve se
upoštevajo samo dovolilnice, ki jih je prevoznik vrnil delivcu
do datuma začetka izračuna redne delitve v skladu z zadnjim
odstavkom prejšnjega člena.
(5) Delivec odstotek pravilno uporabljenih dovolilnic izračunava glede na skupno število prejetih dovolilnic v preteklih
obdobjih tako, da število vrnjenih dovolilnic najprej upošteva
kot vračilo dovolilnic za vsa predpretekla delilna obdobja, preostanek vrnjenih dovolilnic pa upošteva kot vračilo dovolilnic za
preteklo delilno obdobje.
16. člen
(1) Po opravljeni redni delitvi delivec skupno za vse prevoznike ugotovi:
– skupni obdobni načrt;
– odbitke dovolilnic zaradi nevračil;
– odbitke zaradi nepravilne uporabe;
– število dovolilnic, ki se razdeli prevoznikom;
– število nerazdeljenih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih dovolilnic za tekoče leto.
(2) Na podlagi teh podatkov delivec ugotovi razpoložljivo
število nerazdeljenih dovolilnic, ki je na razpolago po opravljeni
redni delitvi.
(3) Delivec pri nekritičnih dovolilnicah sproti ugotavlja razpoložljivo kvoto dovolilnic do konca tekočega leta in to primerja
z že vrnjenimi dovolilnicami v tekočem letu. Če iz trenda izdanih
in vrnjenih dovolilnic med letom ugotovi, da bo porabljenih več
dovolilnic iz celotne kvote, o tem obvesti ministrstvo, pristojno
za promet.
(4) Glede na dobljene podatke ministrstvo določi kritične
dovolilnice in njihov seznam objavi na svoji spletni strani.
Pri vsaki objavi seznama kritičnih dovolilnic ministrstvo tudi
navede kdaj je bil seznam objavljen in od kdaj dalje se posamezna vrsta dovolilnice šteje za kritično. Delivec takoj po
določitvi posamezne vrste dovolilnic za kritične, prične izvajati
za to dovolilnico postopke, ki so določeni za delitev kritičnih
dovolilnic.
VI. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH DOVOLILNIC
17. člen
(1) Po opravljeni redni delitvi dovolilnic delivec prične
izvajati postopke za delitev nerazdeljenih dovolilnic.
(2) Dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic lahko
v tekočem delilnem obdobju prejmejo samo prevozniki, ki v
preteklem in tekočem delilnem obdobju niso imeli nepravilno
uporabljenih dovolilnic.
(3) Dovolilnice dodeljene iz kvote nerazdeljenih dovolilnic
se štejejo za dodeljene dovolilnice in jih delivec sešteje skupaj
z dovolilnicami dodeljenimi ob rednih delitvah in celotno število
upošteva pri preverjanju uporabe in vračila dovolilnic.
VII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH
NEKRITIČNIH DOVOLILNIC
18. člen
Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se
delijo vsak delovni dan.
19. člen
(1) Pri prevozniku, ki je že prejemal nekritične dovolilnice,
delivec ugotovi:
– število prejetih dovolilnic v zadnji delitvi;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz zadnje de
litve;
– število prejetih dovolilnic v vseh predpreteklih delitvah;
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– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delitev.
(2) Delivec dodeli prevozniku dovolilnice, če je vrnil uporabljenih 60% dovolilnic, ki jih je prejel v zadnji delitvi in 100%
dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delitvah.
(3) Delivec lahko dodeli prevozniku za vsako motorno vozilo do dve dovolilnici, vendar ne več kot 20 dovolilnic naenkrat.
Po tej dodelitvi dovolilnic delivec pri prevozniku spremlja uporabo teh dovolilnic in mu nove dovolilnice iz kvote nerazdeljenih
dodeli šele, ko je uporabil in vrnil toliko dodeljenih dovolilnic, da
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
VIII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH
KRITIČNIH DOVOLILNIC
20. člen
(1) Delivec ugotovi kvoto nerazdeljenih kritičnih dovolilnic, ki jih ima na razpolago za delilno obdobje. Razpoložljivo
kvoto razdeli na število tednov do nove redne delitve, pri tem
pa odšteje dva tedna. Zapisniško določi število dovolilnic, ki jih
bo delil v vsakem tednu. Po opravljeni delitvi za tekoči teden
nerazdeljene dovolilnice prenese v naslednji teden.
(2) Delitev kritičnih dovolilnic se izvaja enkrat tedensko
na osnovi vlog, ki so prispele v prejšnjem tednu. Pri tem se
upošteva kvota dovolilnic, ki je na razpolago za razdelitev v
tem tednu, in vloge prevoznikov, ki so prispele najmanj dan
pred izvajanjem delitve. Kot dan izvajanja delitve se šteje dan,
ko delivec izvaja izračun delitve.
(3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic
se delijo samo prevoznikom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo vrsto dovolilnice določeno v letnem načrtu dodelitve
– so že prejeli predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja in
– imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic, ki so jih prejeli
v tekočem obdobju in 100%, ki so jih prejeli v vseh preteklih
obdobjih. Kot vrnjene dovolilnice se štejejo dovolilnice, ki jih
prevoznik fizično vrne najmanj dan pred izvajanjem izračuna
dodelitve kritičnih dovolilnic.
(4) Delivec ugotovi razpoložljivo tedensko kvoto in jo razdeli glede na merila med prevoznike, ki izpolnjujejo pogoj iz
prejšnjega odstavka in pri tem upošteva naslednje uteži za
posamezna merila:
Kriterij

Utež

Število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem
mesecu

0.50

Skupno število motornih vozil

0.20

Kvaliteta voznega parka

0.30

(5) Delivec mora pri izvajanju izračuna upoštevati, da lahko prevoznik prejme maksimalno dve dovolilnici na vozilo.
(6) Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih
kriterijev za prevoznike delivec naredi seznam prevoznikov
glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu
seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom na koncu pa
prevozniki z najmanjšim koeficientom. Minimalni pogoj, ki ga
mora delivec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne
prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem
redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na
seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli
med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.
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IX. POSTOPEK DODELITVE PREDUJMA
DOVOLILNIC
21. člen
(1) V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z
vlogo zaprosi za predujem dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem
delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih
prevozov.
(2) Predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja
pridobi prevoznik, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima določen obdobni načrt delitve dovolilnic;
– ima vrnjenih najmanj 50% dovolilnic, ki jih je prejel v
tekočem delilnem obdobju in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v
vseh preteklih obdobij.
(3) Pri izvajanju redne delitve se že prejeti predujmi dovolilnic odštejejo od pripadajočih dovolilnic za tekoče obdobje.
X. PRIDOBITEV USTREZNIH CEMT CERTIFIKATOV
ZA UPORABO CEMT DOVOLILNIC
22. člen
(1) Republika Slovenija ima dodeljeno bazno kvoto CEMT
dovolilnic v višini 128 dovolilnic.
(2) V primeru, da vozni park, s katerim razpolagajo slovenski prevozniki, v zadostni količini ustreza standardom
EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, se Republika Slovenija
lahko odloči za spremembo celotne bazne kvote dovolilnic z
veljavnostjo v Republiki Avstriji ali v Republiki Italiji v dovolilnice, ki veljajo za vozila višjega standarda. Pri spremembi bazne
kvote se upošteva razmerje, ki ga določi organizacija CEMT. Pri
zamenjavi v višji standard se pridobi dodatno število dovolilnic,
ki ga določi organizacija CEMT.
(3) Na podlagi ugodnih statističnih pokazateljev glede
kvalitete slovenskega voznega parka, bo Republika Slovenija
zamenjala kvoto CEMT dovolilnic, ki jih ima v uporabi in s
tem pridobila večje število CEMT dovolilnic za vozila višjega
ekološkega standarda glede na menjalno razmerje navedeno
v prejšnjem odstavku.
23. člen
(1) Delivec vsako leto na podlagi podatkov iz baze podatkov vozil na dan 1. 8. obvesti prevoznike, kakšna vozila
ima vpisana v svoji evidenci. V obvestilu mora biti razvidna
registrska številka vozila in ustrezna ekološka kakovost vozila
(standard EURO in NOx). Prevozniki nato lahko do 15. septembra skupaj z vlogo za določitev letnega načrta delivca opozorijo
na napake v evidenci oziroma mu sporočijo natančne podatke
o številu in kvaliteti svojih vozil, na podlagi katerih delivec
ugotovi naslednje:
– za vsak ustrezen standard EURO, število prevoznikov,
ki imajo v svojem voznem parku takšna vozila,
– za vsak ustrezen standard EURO posebej, skupno število vozil posameznega standarda.
(2) Prevozniku, za katerega delivec ugotovi, da mu je
sporočil neresnične podatke o številu in kvaliteti vozil, delivec
odvzame že dodeljene CEMT dovolilnice in eno leto, šteto od
odvzema dovolilnic, ne sme pridobiti CEMT dovolilnice.
24. člen
(1) CEMT dovolilnica se lahko uporablja samo z ekološkim vozilom, za katerega ima prevoznik veljavna naslednja
potrdila, ki se morajo ves čas vožnje z dovolilnico vred nahajati
v vozilu:
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za
ekološka vozila standarda »bolj zelenega in varnega tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 2) in »varnejšega EURO 3
tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 3), in »varnejšega
EURO 4 tovornega vozila« (v nadaljevanju: EURO 4) (priloga
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5A, 6A in 7A Navodil o uporabi večstranskega kontingenta
CEMT dovolilnic; v nadaljnjem besedilu: navodila);
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za ekološka vozila standarda EURO 2, EURO
3 in EURO 4 (priloga 5B, 6B in 7B navodil);
– za priklopno vozilo in polpriklopnik: potrdilo o skladnosti
priklopnega vozila s tehničnimi zahtevami za ekološka vozila
standarda EURO 2 in EURO 3 (priloga 8 navodil);
– ter potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 9 navodil).
(2) Na zahtevo lahko prevoznik pridobi tudi potrdilo o
skladnosti s tehničnimi predpisi glede emisij izpušnih plinov in
hrupa za ekološka vozila standarda »zeleno tovorno vozilo« (v
nadaljevanju: EURO 1), (priloga 4 navodil).
(3) Navodila so skupaj z obrazci objavljena v prilogi II tega
pravilnika in so njegov sestavni del.
25. člen
(1) Standardi ekoloških vozil, za katere se lahko pridobijo
potrdila iz prejšnjega člena, so naslednji:
– EURO 1, »zeleno« tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične zahteve določene v devetem poglavju navodil;
– EURO 2, »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo: vozilo
mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v
desetem poglavju navodil;
– EURO 3, »varnejše EURO 3« tovorno vozilo: vozilo
mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v
enajstem poglavju navodil;
– EURO 4, »varnejše EURO 4« tovorno vozilo: vozilo
mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v
dvanajstem poglavju navodil.
26. člen
(1) Potrdila o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka
vozila in priklopnike standarda EURO 1, EURO 2, EURO 3
in EURO 4 izdajajo proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki
proizvajalcev oziroma proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev ter pooblaščena strokovna organizacija za
opravljanje strokovnih pregledov vozil v postopku ugotavljanja
skladnosti vozil po odredbi o homologaciji vozil (Uradni list
RS, št. 33/98), če proizvajalec vozila v celoti ne opremi.
(2) Potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 9 navodil) izdajo pooblaščene organizacije za tehnične preglede v Republiki
Sloveniji, ki imajo pooblastilo ministra, pristojnega za določitev
organizacij, ki lahko opravljajo tehnične preglede vozil. Potrdilo
mora biti oštevilčeno z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
27. člen
(1) Za pridobitev potrdila o tehnični brezhibnosti vozila iz
zadnjega odstavka prejšnjega člena priloga 9 navodil, mora
prevoznik pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede predložiti naslednje veljavno izpolnjene obrazce:
a) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični
brezhibnosti za vozilo EURO 2, obrazec iz priloge 5 navodil, ki
je sestavljen iz dveh delov:
– 5A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za
emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 5B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
b) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični
brezhibnosti za vozilo EURO 3, obrazec iz priloge 6 navodil, ki
je sestavljen iz dveh delov:
– 6A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za
emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 6B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
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c) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični
brezhibnosti za vozilo EURO 4, obrazec iz priloge 7 navodil, ki
je sestavljen iz dveh delov:
– 7A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za
emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 7B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
d) za priklopno vozilo in polpriklopnik, ki želi pridobiti
potrdilo o tehnični brezhibnosti za ekološka vozila standarda
EURO 2, 3 in višje, obrazec iz priloge 8 navodil.
(2) Obrazci iz tega člena morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
(3) Obrazec 5A in 5B, 6A in 6B oziroma 7A in 7B morata
imeti enako številko.
28. člen
(1) Potrebno število obrazcev proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki in pooblaščene organizacije, ki izvajajo
tehnične preglede vozil, pridobijo od direkcije.
(2) Direkcija vodi evidenco o številu in številkah izdanih
potrdil subjektom iz prejšnjega odstavka.
(3) Proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki na zahtevo
prevoznika v obrazec vnesejo zahtevane podatke za posamezno vozilo in izdajo ustrezno potrdilo iz 24. člena tega pravilnika. Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu,
drugo kopijo izdanega potrdila posredujejo direkciji.
(4) Pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede po opravljenem pregledu vozila, izdajo potrdilo o tehnični
brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti (priloga 9 navodil). Eno
kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo
kopijo izdanega potrdila pa posredujejo direkciji.
XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM
IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC
29. člen
(1) Za pridobitev CEMT dovolilnic lahko prevoznik kandidira samo z ekološkimi vozili ustreznega standarda EURO, za
katere ima veljavna potrdila o kvaliteti in varnosti določena v
tem pravilniku. Vozila, s katerimi prevoznik lahko kandidira za
pridobitev CEMT dovolilnice, morajo ustrezati istemu ali višjemu standardu EURO, za katerega veljajo CEMT dovolilnice v
letu, za katerega se delijo.
(2) Prevozniki lahko pridobijo CEMT dovolilnico samo, če
za določeno vrsto dovolilnice na vsako dodeljeno dovolilnico
posedujejo minimalno določeno število vozil določene kvalitete,
in sicer:
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in
Republiki Italiji (CEMT za tretje države) dve vozili,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja
v Republiki Avstriji (italijanski CEMT) dve vozili,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne
velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT) dve vozili.
30. člen
(1) Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj,
ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni
prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico
CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega
organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa.
Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se
nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji popolnoma poln. Dnevnik voženj letne CEMT dovolilnice vsebuje 52
listov, mesečne CEMT dovolilnice pa 5 listov, ki so zaporedno
oštevilčeni. Dnevnik voženj je izdelan v dvojniku tako, da ima
vsak list izvirnik – original in svojo kopijo. Dnevnik voženj je
potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do
kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene
originalne evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku voženj do
izteka veljavnosti dovolilnice. Kopije evidenčnih listov pri letni
CEMT dovolilnici se iztrgajo in pošljejo delivcu v 20 dneh po
koncu vsakega koledarskega meseca. Ob izteku veljavnosti
letne CEMT dovolilnice imetnik vrne delivcu CEMT dovolilnico
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in originalne evidenčne liste dnevnika. Mesečno CEMT dovolilnico imetnik vrne delivcu v 10 dneh po izteku njene veljavnosti
skupaj z originalnimi evidenčnimi listi.
(2) Delivec preveri, če si številke posredovanih evidenčnih
listov voženj zaporedno sledijo. V primeru, da si ne sledijo, delivec prične s postopkom o odvzemu CEMT dovolilnice.
(3) V primeru, da delivec ne prejme evidenčnih listov v
predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov,
zato ne sodeluje v točkovanju. Kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje mesece, delivec
prične s postopkom odvzema CEMT dovolilnice. Prav tako
prične s postopkom odvzema, če prevoznik neredno pošilja
mesečna poročila.
(4) Delivec prispele evidenčne liste pregleda in pred točkovanjem iz dnevnikov izloči:
– vse vožnje, ki si kronološko ne sledijo (datumi posameznih voženj se ne smejo prekrivati, npr. 20, 21, 22, 21, 23 ...);
– vse prazne vožnje,
– vse vožnje, za katere CEMT ne velja.
(5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim
žigom, mora prevoznik v evidenčnem listu navesti številko prevozne listine (CMR) s katero je bil prevoz opravljen.
(6) Delivec ostale vožnje prevoznika točkuje po sistemu,
ki je določen v 31. členu tega pravilnika. Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice CEMT, za vsako
dodeljeno CEMT dovolilnico posebej na osnovi prispelih listov
dnevnika.
31. člen
(1) Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in
vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v
določenem obdobju, in sicer:
– prevozi v tretje države. Na območju Skupnosti se za
prevoze v tretje države ali iz njih štejejo samo prevozi, ki jih
prevoznik opravlja iz države članice Skupnosti v državo nečlanico in obratno.
(2) Točkujejo se samo prevozi na določeni relaciji, za
katere je dovolilnica potrebna.
(3) Delivec vsak mesec pregleda prispele dnevniške liste
voženj o izkoriščenosti CEMT dovolilnic za pretekli mesec, ki
jih morajo prevozniki dostaviti delivcu. Vsak polni prevoz se
točkuje z 1 točko.
32. člen
(1) Delivec iz dnevnikov voženj o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico,
izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v
določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega izračuna
prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi
seznam, ki vsebuje vse podatke iz tega odstavka. Seznam
delivec objavi na primeren način.
(2) Delivec opravi skupni pregled točkovanja v mesecu
septembru tekočega leta. Pri točkovanju upošteva mesečna
poročila od vključno 1. januarja do vključno 31. avgusta tekočega leta.
(3) Če je prevoznik v času iz prejšnjega odstavka na novo
prejel CEMT dovolilnico, ta dovolilnica ni predmet skupnega
točkovanja in se prevozniku začne točkovati v naslednjem letu
(prenos, zamenjava in dodelitev CEMT dovolilnic po seznamu
prosilcev med letom).
(4) V primeru, da je prevozniku v času, določenim v drugem odstavku tega člena, bila zamenjana CEMT dovolilnica,
se pri točkovanju doseženo število točk prejšnje in nove dovolilnice sešteje.
(5) Prevoznikom, ki v opazovanem obdobju dosežejo
manj kot 20 voženj za tretje države, se dodeljene dovolilnice v naslednjem letu odvzamejo in dodelijo prevoznikom po
vrstnem redu na seznamu prosilcev. Prevoznik, ki mu je bila
odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. septembra do
15. septembra.

Stran

9540 /

Št.

67 / 27. 7. 2007

(6) V primeru, da Republika Slovenija prejme manjše
število CEMT dovolilnic kot bi jih moral delivec podeliti v letne
načrte, na podlagi uporabe CEMT dovolilnic, jih odvzame tistim
prevoznikom, ki se uvrstijo na zadnji del seznama uporabe
posamezne vrste dovolilnic. Delivec pri tem upošteva seštevek
kumulativnega števila točk in števila voženj za tretje države.
(7) Delivec seznam točkovanja uporabe CEMT dovolilnic,
v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje
države, javno objavi na primeren način tako, da je dostopen
vsem prevoznikom in ga dostavi direkciji do 15. oktobra.
33. člen
(1) Delivec na osnovi prejetih vlog prevoznikov za postavitev letnega načrta, ki jih prevozniki posredujejo delivcu
v času od 1. septembra do 15. septembra tekočega leta za
naslednje leto, vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti
CEMT dovolilnice – seznam prosilcev. Za vsako vrsto dovolilnice mora biti seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu
liste prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili,
navedenimi v nadaljevanju, največ zbranih točk oziroma jim
prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Seznam mora biti oštevilčen tako, da je
jasno razvidno, na katerem mestu je kateri prevoznik, vsebovati mora firmo oziroma ime prevoznika, matično številko,
število že dodeljenih CEMT dovolilnic, skupno število zbranih
točk v skladu z izračunom meril ter podatke, ki jih je delivec
upošteval pri izračunu meril.
(2) Delivec opravi izračun in seznam prosilcev javno objavi na svoji spletni strani v roku pet dni po vsaki redni obdobni
delitvi. Delivec upošteva za izračun seznama prosilcev podatke
na dan izračuna redne obdobne delitve. V izračunu seznama
prosilcev se upoštevajo vloge prevoznikov, ki še niso prejeli
vrste CEMT dovolilnice po seznamu prosilcev za tekoče leto.
34. člen
(1) V primeru, da je prevoznik zaprosil za dodelitev več
vrst CEMT dovolilnic, delivec opravi delitev oziroma izračun
seznama prosilcev tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT
dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun
meril popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim
prejemnikom odšteje vozila ki jih mora imeti za pridobitev
posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še
italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za
tretje države.
(2) Delivec izračun izvede tako, da najprej prevoznikom,
ki že imajo dodeljene CEMT dovolilnice, od podatkov za izračun
za vsako CEMT dovolilnico odšteje toliko vozil, kolikor jih morajo minimalno imeti, da sploh lahko pridobijo tako dovolilnico
(npr. za I-CEMT 2 vozili). Na podlagi tako prečiščenih podatkov
naredi izračun čakalne liste za avstrijske CEMT dovolilnice.
Po izdelavi čakalne liste za A-CEMT dovolilnice in dodelitvi
razpoložljivih tovrstnih dovolilnic zopet naredi pri prevoznikih,
ki so dobili nove dovolilnice, odštevanje vozil, ki jih je minimalno
moral imeti prevoznik za to vrsto dovolilnice. Na podlagi tako
prečiščenih podatkov opravi še izračun čakalne liste in dodelitev italijanskih CEMT dovolilnic. Po ponovnem odštevanju
vozil naredi še izračun in dodelitev CEMT dovolilnic za tretje
države. Delivec vedno odšteva tovorna vozila slabše ekološke
kakovosti.
(3) Prevoznik, ki je zaprosil za vse tri vrste ali dve vrsti
CEMT dovolilnic in ni pridobil nobene dovolilnice, ostaja na
čakalnih listah za vse dovolilnice z vsemi vozili.
(4) Prevoznik, ki pridobi določeno CEMT dovolilnico in
po odštetju določenega minimalnega števila vozil nima več
zahtevanega minimalnega števila vozil za pridobitev druge
vrste CEMT dovolilnice, za katero je prosil, ostaja na čakalni
listi, vendar ga mora delivec uvrstiti v zadnji del seznama s
posebno oznako, da nima zadostnega minimalnega števila
vozil.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Pri izračunu delivec upošteva naslednje kriterije in
uteži:
Kriterij

Utež

1. število motornih vozil

0.40

2. kvaliteta voznega parka

0.60

(6) Delivec razpoložljivo kvoto CEMT dovolilnic razdeli po
vrstnem redu po čakalni listi tako, da začne proste dovolilnice
dodeljevati od prvega na čakalni listi navzdol. Pri tem ne sme
nikogar preskočiti. Kandidate, ki nimajo minimalnega zahtevanega števila vozil za pridobitev dovolilnice, uvrsti na zadnji
del seznama.
(7) Delivec mora kot prve na čakalno listo uvrstiti prevoznike, katerim mora dovolilnico dodeliti zaradi izvršitve odločbe
pritožbenega organa ali drugega pristojnega organa. Pri teh
prevoznikih tudi posebej označi razlog njihove uvrstitve na vrh
čakalne liste.
(8) Izdelano čakalno listo s predvideno dodelitvijo CEMT
dovolilnic delivec najkasneje do 15. 10. posreduje direkciji.
35. člen
Če je delivec dodelil CEMT dovolilnice vsem prevoznikom
na čakalni listi, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, pa ima še vedno na razpolago nerazdeljene CEMT
dovolilnice lahko delivec zniža kriterij minimalnega števila vozil
na dovolilnico za ena.
36. člen
(1) Če Republika Slovenija od organizacije CEMT namesto letnih CEMT dovolilnic pridobi določeno kvoto dovolilnic, ki
veljajo en mesec (mesečnih CEMT dovolilnic), delivec potrebnemu številu prevoznikov letne CEMT dovolilnice zamenja z
12-mesečnimi CEMT dovolilnicami.
(2) Zamenjavo iz prejšnjega odstavka delivec naredi tako,
da letne dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi najprej tistim prevoznikom, ki imajo v načrtu samo eno letno CEMT dovolilnico.
Kolikor ima potem na razpolago še kaj mesečnih CEMT dovolilnic, jih po enakem ključu (1:12) zamenja tistim prevoznikom,
ki imajo v načrtu po dve letni CEMT dovolilnici.
(3) Te zamenjave opravi po listi točkovanja uporabe
CEMT dovolilnice za tekoče leto, in sicer tako, da začne menjati po eno letno dovolilnico za 12-mesečnih dovolilnic od vrha
liste navzdol oziroma od prevoznika na prvem mestu navzdol.
Tako opravi toliko zamenjav, kolikor kompletov po 12-mesečnih
CEMT dovolilnic ima še na razpolago.
(4) Če prevoznik odkloni zamenjavo iz prejšnjega odstavka, lahko delivec odklonjenih 12-mesečnih CEMT dovolilnic
dodeli drugemu prevozniku, ki želi namesto letne CEMT dovolilnice 12-mesečnih CEMT dovolilnic.
(5) Za točkovanje uporabe CEMT dovolilnic se prevozniku, ki ima namesto letne dovolilnice 12-mesečnih dovolilnic,
upoštevajo dnevniki voženj za 8-mesečnih CEMT dovolilnic, in
sicer tistih 8, ki jih je prevoznik najbolje izkoristil.
37. člen
(1) Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso
vpisani sledeči podatki:
– ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja;
– žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal;
– datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice;
– datum izdaje dovolilnice CEMT.
(2) Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen
pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila, ki potrjujejo
skladnost z vrsto uporabljene dovolilnice (EURO 3, EURO 4 …)
tovorno vozilo. Šteje se, da je dovolilnica neveljavna, če se pri
pregledu na kraju samem ugotovi, da so prekoračene zgornje
meje emisij ali niso izpolnjene varnostne zahteve, ki so določene
za takšna tovorna vozila.
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38. člen
(1) Prevoznik, ki mu je odvzeta CEMT dovolilnica, jo je dolžan vrniti skladno s tretjim odstavkom 96. člena zakona. V kolikor
prevoznik tega ne stori, delivec po pravnomočnosti odločbe o
odvzemu CEMT dovolilnice, obvesti direkcijo, ki dovolilnico CEMT
prekliče pri sekretariatu CEMT. Na podlagi tega postopka direkcija
izda delivcu novo CEMT dovolilnico. Delivec CEMT dovolilnico
dodeli prevozniku, ki je prvi upravičen do njene dodelitve.
(2) Odvzete CEMT dovolilnice se v tekočem koledarskem
letu dodelijo drugim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT dovolilnic glede na vrstni red na čakalni listi. Pred
dodelitvijo se pri prevozniku preveri, če še izpolnjuje predpisane
pogoje in merila. V primeru, da jih ne izpolnjuje, se mu CEMT
dovolilnica ne dodeli. Dodeli se naslednjemu na čakalni listi, pri
katerem se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev in meril.
XII. UPORABA DOVOLILNIC
39. člen
(1) Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili zakona in tega pravilnika, predvsem pa ne sme prevoza
opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico.
(2) Vse pridobljene dovolilnice lahko prevoznik uporabi
samo z vozili, za katere ima prevoznik na dan opravljanja
prevoza veljaven izvod licence za motorno vozilo. Registrska
številka motornega vozila mora biti vpisana na dovolilnico.
(3) Prevoznik je dolžan vrniti uporabljene dovolilnice delivcu. Prevoznik vrača dovolilnice na način, kot ga določi delivec.
Pri vračilu predloži seznam vrnjenih dovolilnic na obrazcu, ki
ga predpiše minister, pristojen za promet. Seznam vrnjenih
dovolilnic mora vsebovati poleg številke dovolilnice in registrske označbe vozila, s katerim je bila uporabljena dovolilnica,
tudi številke prevoznik (CMR) in številke faktur za prevoz, za
katerega je dovolilnico uporabil.
(4) Ukradeno dovolilnico delivec upošteva kot vrnjeno in
uporabljeno, če prevoznik dostavi policijski zapisnik in preklic
v uradnem listu.
(5) Za izgubljene in uničene dovolilnice mora prevoznik
delivcu podati pismeno izjavo s priloženim tovornim listom
ter računom za opravljen prevoz z dovolilnico in preklicem v
uradnem listu, drugače jih delivec ne upošteva kot vrnjene in
uporabljene.
40. člen
(1) Delivec vrnjene uporabljene dovolilnice prevoznika
vizualno pregleda. V primeru, da so na dovolilnici opazne
spremembe, opravi pregled tudi z UV svetlobo. Če so na dovolilnici popravljeni podatki o prevozniku ali o registrski številki
vozila, takšno dovolilnico evidentira kot nepravilno uporabljeno.
Kot nepravilno uporabljene šteje tudi dovolilnice, iz katerih je
razvidno, da so bile uporabljene z vozilom drugega prevoznika
oziroma jih ni uporabil prevoznik, kateremu so bile dodeljene
razen, če ni bil opravljen prenos dovolilnice v skladu z zakonom
in tem pravilnikom.
(2) Delivec podatke o vozilu na dovolilnici vnese v informacijski sistem, kjer se podatki primerjajo s podatki o izvodih
licenc. V primeru, da dovolilnica ni bila uporabljena z vozilom,
za katerega ima prevoznik izvod licence oziroma ga nima v evidenci vozil, ki se uporablja za preverjanje izpolnjevanja pogoja
finančne sposobnosti izdajo licence oziroma izvodov licenc, se
takšna dovolilnica evidentira kot nepravilno uporabljena.
41. člen
(1) Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik obvezno
vrniti delivcu najkasneje v roku osmih dni po preteku veljavnosti
dovolilnice.
(2) Za izvajanje nadaljnjih rednih obdobnih delitev se vrnjene neuporabljene dovolilnice štejejo za uporabljene in delivec ob rednih delitvah na podlagi tako vrnjenih dovolilnic ne
izvaja odbitkov dovolilnic zaradi neuporabe.
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(3) Prevoznik mora vrniti tudi vse CEMT dovolilnice, ki jim
je potekla veljavnost.
XIII. IZDAJA IN VSEBINA ODLOČB DELIVCA
42. člen
(1) Delivec o določitvi letnega načrta dodelitve dovolilnic,
številu in vrstah dodeljenih dovolilnic ob rednih obdobnih delitvah ter drugih svojih odločitvah izda prevozniku odločbo.
(2) Za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic mora
delivec v izreku odločbe tabelarično prikazati število posameznih vrst dovolilnic, ki se prevozniku določijo za delitev v naslednjem delilnem letu. V obrazložitvi odločbe pa mora delivec
obrazložiti svojo odločitev tako, da je iz obrazložitve razvidno,
kako je pri odločanju delivec uporabil veljavne predpise, na
katerih je utemeljil svojo odločitev ter navesti na kakšen način,
kje in kdaj bo lahko prevoznik prejemal dodeljene dovolilnice.
Obrazložitev se mora nanašati na vsakega posameznega prevoznika in mora zato tudi vsebovati vse potrebne podatke, na
podlagi katerih se je delivec odločal.
(3) Obrazložitev odločbe o letnem načrtu mora vsebovati
tudi tabelo, v kateri mora delivec za vsako vrsto dovolilnice, ki jo
je prevoznik prejemal ali jo bo prejemal, prikazati najmanj:
– letni načrt, ki ga je imel prevoznik določenega v preteklem delilnem letu,
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju oktober–oktober,
– odstotek zmanjšanja ali povečanja določenih vrst dovolilnic v načrtu zaradi zmanjšanja ali povečanja kvote prejetih
dovolilnic,
– pri dovolilnicah, ki jih delivec deli novim prevoznikom,
število teh dovolilnic, ki je na razpolago novim prevoznikom.
(4) V odločbah za izvajanje rednih obdobnih delitev dovolilnic mora delivec v izreku odločbe tabelarično prikazati število
in vrsto dovolilnic, ki se prevozniku dodelijo za posamezno delilno obdobje. V obrazložitvi odločbe mora tabelarično prikazati
za vsako vrsto dovolilnice posebej:
– določen letni načrt delitve dovolilnic,
– obdobni načrt delitve,
– odstotek zmanjšanja dodeljenih dovolilnic in razlog
zmanjšanja mora biti v tabeli jasno razviden (npr. nepravilna
uporaba, nevračilo dovolilnic ipd.),
– število dodeljenih dovolilnic za delilno obdobje.
(5) Delivec lahko v tabelah prikaže tudi druge podatke, za
katere meni, da bi bilo to potrebno zaradi lažjega razumevanja
njegove odločitve. V vsakem primeru pa mora njegova odločba
obvezno vsebovati najmanj vsebine, naštete v prvem, drugem,
tretjem in četrtem odstavku tega člena.
43. člen
Če prevoznik zoper odločbo delivca vloži pritožbo in delivec ne spremeni svoje odločitve, odločbo skupaj z upravnimi
dokumenti zadeve posreduje ministrstvu.
XIV. KONTROLA DELITVE DOVOLILNIC
44. člen
(1) Ministrstvo izvaja strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem nalog in postopkov, ki jih v okviru delitve dovolilnic
izvaja delivec.
(2) Za izvajanje nadzora minister, pristojen za promet, določi komisijo ali posameznega delavca ministrstva ali direkcije.
V primeru, da pooblasti komisijo, je v komisijo lahko imenovan
tudi po en predstavnik združenj prevoznikov. V primeru, da
obstaja več združenj avtoprevoznikov se v komisijo imenuje
po enega predstavnika največ treh združenj.
(3) Kolikor se v okviru ministrstva oziroma direkcije organizira notranja organizacijska enota za nadzor delitve dovolilnic, nadzor nad delom delivcev izvaja ta enota.
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(4) Pooblaščena oseba neposredno opravlja nadzor delitve dovolilnic. Delivec mora za izvajanje nadzora iz prvega
odstavka zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in pojasnila ter
dostope do baz podatkov, ki se vodijo ali hranijo na elektronskem mediju ali v drugi obliki in po potrebi pripraviti poročilo o
predmetu nadzora.
(5) Pooblaščena oseba, ki opravi nadzor, o tem sestavi
zapisnik, ki ga posreduje v pregled in pripombe delivcu, nato
pa ga s predlogi za ukrepanje predloži ministru, pristojnem za
promet.
(6) Če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, odredi ministrstvo z odločbo ustrezne ukrepe za
njihovo odpravo.
(7) Kolikor delivec ne upošteva oziroma ne izvrši odločbe
ministrstva, lahko ministrstvo sprejme naslednje ukrepe:
– delivca opozori,
– začne postopek upravne izvršbe za izvršitev svoje odločbe,
– začne postopek odvzema javnega pooblastila, ki je bilo
podeljeno delivcu za delitev dovolilnic.
45. člen
Pristojna inšpekcija lahko, zaradi izvajanja nadzora nad
pravilnostjo uporabe dovolilnic, pregleda dokumentacijo o opravljenih prevozih pri prevoznikih, ki morajo za te namene najmanj tri leta od dne opravljenega prevoza hraniti CMR obrazce
in fakture o opravljenih prevozih ter jih na zahtevo inšpektorja
predložiti na vpogled.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Skladno s 136. členom Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) se za
delitev kvote dovolilnic med Gospodarsko zbornico Slovenije in
Obrtno zbornico Slovenije, še uporabljajo določila Pravilnika o
delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03, 129/03, 11/04 in 120/05).
47. člen
Prevoznikom, katerim so bile, pred uveljavitvijo tega pravilnika in ob dodelitvi CEMT dovolilnice, ki ne velja v Republiki
Avstriji in Republiki Italiji (CEMT za tretje države), odvzete
Hrvaške dovolilnice – prevozi za tretje države, se v primeru odvzema CEMT dovolilnice, najkasneje pri določitvi naslednjega
letnega načrta, tako odvzete dovolilnice vrnejo.
48. člen
Določila tega pravilnika se začnejo uporabljati za izvedbo
prve naslednje redne delitve dovolilnic in določitve letnega
načrta delitve dovolilnic, po uveljavitvi tega pravilnika.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03, 129/03, 11/04 in
120/05), razen določb o izvajanju rednih delitev dovolilnic, ki se
uporabljajo do izteka zadnje redne delitve dovolilnic.
50. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-91/2007/22-0082757
Ljubljana, dne 18. julija 2007
EVA 2007-2411-0010
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Uradni list Republike Slovenije
3709.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku, po katerem
pooblaščene uradne osebe carinske službe
ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in
vodnem prometu

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 113/05 – ZJU-B) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku, po katerem pooblaščene uradne
osebe carinske službe ustavljajo prevozna
sredstva v cestnem in vodnem prometu
1. člen
V Pravilniku o postopku, po katerem pooblaščene uradne
osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem
in vodnem prometu (Uradni list RS, št. 76/01) se prvi odstavek
6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kadar cariniki in inšpektorji ustavljajo vozila, morajo povrh uniforme nositi še zgornji del oblačila živo rumene barve
s posebnimi odsevnimi traki in napisom »CARINA« na hrbtni
strani.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-435/2007/10
Ljubljana, dne 11. junija 2007
EVA 2007-1611-0012
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3710.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih
za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in
zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)

Na podlagi desetega odstavka 6. člena, drugega odstavka
18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
– Rabies (Lyssa)
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (Uradni list RS,
št. 139/06) se v 12. členu za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Do vzpostavitve registra psov v CIS VURS, vendar
najdlje do 31. decembra 2007, se stroški vrednosti mikročipov prvič označenih psov ter stroški vnosa in posredovanja

Uradni list Republike Slovenije
EMŠO lastnikov psov, ki jih veterinarske organizacije posredujejo območnemu uradu VURS, krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-427/2006-1
Ljubljana, dne 9. julija 2007
EVA 2007-2311-0176
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3711.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Navodila o začetku
uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list
RS, št. 57/99 in 47/06 – ZEN) minister za okolje in prostor
sprejme

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
I.
Za katastrske občine 2302 Kromberk, 1722 Trnovsko
predmestje, 1991 Vrzdenec, 1992 Horjul, 1993 Zaklanec in
1994 Dobrova se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3531-32/2007
Ljubljana, dne 18. julija 2007
EVA 2007-2511-0175
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3712.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2007

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2007
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu junija 2007 v primerjavi z majem
2007 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2007
je bil 0,040.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca junija 2007 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2007 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,052.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2007 v primerjavi z majem 2007 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2007 je bil 0,029.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2007 je bil 0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2007 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,036.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2007 v primerjavi s povprečjem leta
2006 je bil 0,020.
Št. 9621-51/2007/6
Ljubljana, dne 20. julija 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3713.

Sklep o uskladitvi dodatnih premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence

Na podlagi 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 65/07) v zvezi s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 68/06) ter na podlagi 31. člena Kolektivne pogodbe o
oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni
list RS, št. 11/04, 34/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence in tretjega odstavka
4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja

SKLEP
o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence
I.
Zneski dodatnih premij iz priloge k Aneksu h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03) za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, usklajeni s Sklepom o
uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega zavarovanja
za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 71/06), se v skladu z
2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 68/06) uskladijo s 1. julijem 2007 za celotno
osnovo za uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju tako, da
se povečajo za 3,01%.
II.
Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence in v skladu s prejšnjo točko tega sklepa usklajene
dodatne premije za javne uslužbence, po premijskih razredih
znašajo:
Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. januarja
2007

Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe

Skupna
premija od
1. julija 2007

zap. št.

v€

Leta delovne
dobe na dan
1. 8. 2003

1

21,04

0

0,00

21,04

2

21,04

1

0,64

21,68

3

21,04

2

1,29

22,33

4

21,04

3

1,93

22,97

5

21,04

4

2,58

23,62

6

21,04

5

3,22

24,26

7

21,04

6

3,86

24,90

8

21,04

7

4,50

25,54

9

21,04

8

5,15

26,19

10

21,04

9

5,80

26,84

v€

v€

Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. januarja
2007

zap. št.

v€

Leta delovne
dobe na dan
1. 8. 2003

v€

v€

11

21,04

10

6,44

27,48

12

21,04

11

7,08

28,12

13

21,04

12

7,73

28,77

14

21,04

13

8,36

29,40

15

21,04

14

9,01

30,05

16

21,04

15

9,66

30,70

17

21,04

16

10,30

31,34

18

21,04

17

10,94

31,98

19

21,04

18

11,59

32,63

20

21,04

19

12,23

33,27

21

21,04

20

12,96

34,00

22

21,04

21

13,68

34,72

23

21,04

22

14,41

35,45

24

21,04

23

15,22

36,26

25

21,04

24

16,04

37,08

26

21,04

25

16,85

37,89

27

21,04

26

17,76

38,80

28

21,04

27

18,67

39,71

29

21,04

28

19,57

40,61

30

21,04

29

20,61

41,65

31

21,04

30

21,66

42,70

32

21,04

31

22,70

43,74

33

21,04

32

23,88

44,92

34

21,04

33

25,06

46,10

35

21,04

34

26,24

47,28

36

21,04

35 in več

27,56

48,60

Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe

Skupna
premija od
1. julija 2007

III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke
tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom
premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence za julij 2007.
Ljubljana, dne 23. julija 2007
Branimir Štrukelj l.r.
Predsednik
odbora sklada

Uradni list Republike Slovenije
3714.

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana

Na podlagi 227. in 246. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana, je uprava borze na seji dne 11. 6. 2007 sprejela
spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/05 – uradno prečiščeno besedilo,
118/05, 39/07 in 45/07 – spremembe), h katerim je Agencija
za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.
23/44/AG-07-(244), z dne 11. 7. 2007.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
(1) V prvem odstavku 37. člena Pravil se doda nova,
zadnja alineja, ki se glasi:
»– v primeru spremembe statuta pri razdelitvi kosovnih
delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, presečni datum oziroma rok, ki je določen za izvedbo razdelitve kosovnih
delnic, in delitveno razmerje.«.
(2) V 37. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se

glasi:

»(4) Če v primeru iz zadnje alineje prvega odstavka tega
člena presečni datum v času sklica skupščine še ni znan, je
izdajatelj o tem dolžan obvestiti borzo naknadno, takoj ko je
presečni datum določen.«.
2. člen
98. člen Pravil se spremeni tako, da se za besedo »dividende« doda besedilo »oziroma drugih pravic in obveznosti.«.
3. člen
Za 99. členom Pravil se doda nov 99. a člen, ki se glasi:
»99. a člen
(1) Pri delitvi kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se glede na presečni datum določijo trgovalni
dnevi, ko se pri izpolnitvi na te dni sklenjenih poslov s temi
delnicami, upošteva delitveno razmerje v skladu z 188.a členom Pravil.
(2) V trgovalnih dnevih, določenih na podlagi prvega odstavka tega člena, se trguje s količino delnic pred delitvijo
delnic. Za potrebe izpolnitve teh sklenjenih poslov borza posreduje KDD podatke na način, da pri vsakem sklenjenem poslu
količino pomnoži z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja,
tečaj pa deli z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja.
(3) Trgovalni dnevi iz prvega odstavka tega člena, se
določijo le v primeru, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji
pogoji:
– delitveno razmerje je takšno, da zaradi zaokroževanja
ne povzroči razlike med dejansko vrednostjo sklenjenega posla
in vrednostjo sklenjenega posla, ki se izračuna z uporabo delitvenega razmerja v skladu z drugim odstavkom tega člena in
– izpolnjeni so pogoji iz tretjega odstavka 153. člena
Pravil.«.
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4. člen
V 153. členu Pravil se doda nov tretji odstavek, ostali
odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Vsebina novega tretjega
odstavka se glasi:
»(3) Ne glede na določbo 3. alineje drugega odstavka
tega člena uprava začasno ne zaustavi trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji v primeru razdelitve kosovnih
delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, če izdajatelj
vrednostnega papirja poda pisno zahtevo in uprava presodi,
da s tem niso ogroženi interesi investitorjev.«.

glasi:

5. člen
Za 188. členom Pravil se doda nov 188.a člen, ki se

»188.a člen
(1) V primeru trgovanja s kosovnimi delnicami iz 99.a člena Pravil borza v obvestilu KDD iz prvega odstavka 188. člena
Pravil posreduje naloge na način, ki omogoča, da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se v nalogu
za vsak sklenjen posel količina delnic pomnoži z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja, tečaj pa deli z mnogokratnikom
iz delitvenega razmerja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da
borzni član, udeleženec trgovanja, pooblašča borzo, da na
podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in za račun tega
borznega člana opravi izpolnitev njegovih obveznosti oziroma
obveznosti njegovih strank iz trgovanja tako, da izvrši obvestilo
o sklenjenih poslih iz prvega odstavka 188. člena v skladu s
prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje,
da je imetnik vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki
vodi imetnikov račun, izdal naloge za prenos delnic iz 99.a
člena Pravil iz njegovega računa na račun novega imetnika,
tako da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno
razmerje.«.
6. člen
(1) V četrtem odstavku 162. člena Pravil se besedilo
»šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in
osmega«.
(2) V petem odstavku 162. člena Pravil se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati
pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
Andrej Šketa l.r.
član uprave
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Uradni list Republike Slovenije
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev

Na podlagi 227. in 246. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana, je uprava borze na seji dne 11. 6. 2007 sprejela spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 39/07), h katerim je Agencija
za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.
23/45/AG-07-(245), z dne 11. 7. 2007.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev
1. člen
V 18. členu Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 39/07) se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) V primeru, ko se upošteva razdelitev delnic iz 99.a
člena Pravil, mora borzni član v primeru izpolnitve poslov s
svežnji iz 2. točke prvega odstavka tega člena, sklenjenimi
pred presečnim datumom oziroma na presečni datum, katerih
poravnava se izvede v dnevih po presečnem datumu, opraviti
z upoštevanjem razdelitve delnic, tako da opravijo izpolnitev
posla v skladu z drugim odstavkom 188.a člena Pravil.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
Andrej Šketa l.r.
član uprave

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3716.

Razpis predčasnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Batuje

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2, 60/07) in drugega
odstavka 107. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo
št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05)

71

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

66.041.558,64

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

58.023.388,11

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

176.515.845,52

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

143.520.108,17

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

razpisujem
predčasne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Batuje
1. Predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Batuje se opravijo v nedeljo, 21. oktobra 2007.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 20. avgusta 2007.
3. Za izvedbo teh volitev skrbi občinska volilna komisija.

712 DENARNE KAZNI

72

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

74

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bovec za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 7. redni seji
dne 27. 6. 2007 sprejel

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.
SREDSTEV

13.167.953,33

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.994.175,10

730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

1.894.175,10
100.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

612.865.462,28

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

611.373.836,49
1.491.625,79

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

1.146.753.640,15

4.000.000,00

40

41

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

286.851.611,00
52.085.651,06
8.672.391,49
224.521.643,85
571.924,60
1.000.000,00
280.373.941,97
3.361.657,13

514.726.049,44

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

92.395.776,27

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

338.210.203,92

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

37.106.371,06

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

214.145.257,17

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70

17.600.000,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.219.258.479,77

2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2006 izkazuje:

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

II.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za
leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

I.

13.140.530,39

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec
za leto 2006

A.

18.811.061,01

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

732 DONACIJE ZA ODPRAVO
POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

BOVEC
3717.

73

82.649,45

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

Št. 041-01/2007
Ajdovščina, dne 23. julija 2007

961.496,50

147.510.137,51

Stran
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

349.373.710,88

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

349.373.710,88

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

302.659.215,92

431 INVES. TRANSF. PRAV. IN
FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.

291.866.217,12

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

Uradni list Republike Slovenije

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(prih.–odhod.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

10.792.998,80

– 72.504.839,62
–

2.109.728,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.

VI.

956.400,00
1.153.328,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

13.634.661,60

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

13.241.471,60

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

393.190,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.–V.)

– 11.524.933,60

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

79.922.126,03

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

79.922.126,03

VIII.

BREZOVICA
3718.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 6. redni
seji, ki je bila dne 20. 6. 2007, sprejel

SKLEP
1. člen
Ukine se javno dobro na zemljišču:
– Parc.št.

362/96

k.o. Jezero

v izmeri 87 m2

– Parc.št.

362/97

k.o. Jezero

v izmeri 94 m2

– Parc.št.

362/98

k.o. Jezero

v izmeri 102 m2

– Parc.št.

362/99

k.o. Jezero

v izmeri 16 m2

– Parc.št.

362/100

k.o. Jezero

v izmeri 79 m2

– Parc.št.

362/101

k.o. Jezero

v izmeri 289 m2

– Parc.št.

362/105

k.o. Jezero

v izmeri 97 m2

2. člen
Parcele, navedene v 1. točki tega sklepa, postanejo s tem
sklepom last Občine Brezovica, z namenom ureditve dejanskega stanja cestnega telesa v naravi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. izv. 28/07
Brezovica, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

–

ODPLAČILA DOLGA (550)

–

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

–

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

– 4.107.647,19

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

79.922.126,03

XI.

NETO FINANCIRANJE

72.504.839,62

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2006

118.362.456,04

3. člen
Presežek sredstev v višini 118.362.456,04 se prenese v
naslednje leto.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2007
Bovec, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

BREŽICE
3719.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, (8/03 – popr.),
58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na
7. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna
naprava Globoko (OLN ČN Globoko)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se občinski lokacijski načrt »Čistilna naprava
Globoko« (OLN ČN Globoko), ki ga je izdelal projektivni biro
Region d.o.o. Brežice pod št. 2447/U-06.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
OLN ČN Globoko vsebuje:
Tekstualni del
1.
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN ČN
Globoko
2.
ureditveno območje OLN ČN Globoko
3.
umestitev načrtovane ureditve v prostor
3.1 opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
3.2 opis rešitev načrtovanih objektov in površin
3.3 pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4.
zasnova projektnih rešitev prometne, energetske,
komunalne in druge gospodarske infrastrukture in
obveznost priključevanja objektov nanjo
5.
rešitev in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje
narave, varstvo kulturne dediščine, trajnostno rabo
naravnih dobrin ter za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
6.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7.
načrt parcelacije
8.
etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje
Kartografski del
1.

načrt namenske rabe prostora

U1

pregledna situacija

M 1:5000

U2

Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Brežice

M 1:5000

U3

digitalna orto fotografija

M 1:2000

U4

načrt parcel

M 1:1500

U5

geodetski načrt

2.

načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije

U6

2.1.

ureditveno območje

M 1:500

U7

2.2.

načrt parcelacije

M 1:500

3.

načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor

U8

3.1.

ureditvena situacija

M 1:500

U9

3.2.

situacija prometne, komunalne,
energetske infrastrukture in omrežje
zvez

M 1:500

U10 3.3

prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

M 1:500

M 1:5000

Priloge
1.
povzetek za javnost
2.
izvleček iz strateškega prostorskega akta
3.
obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
OLN ČN Globoko
3.1. razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
3.2. obrazložitev zasnove prostorske ureditve
3.3. pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih rešitev
3.4. utemeljitev predlaganih rešitev ter lokacijskih
in tehničnih pogojev in usmeritev
4.
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve z
njihovimi povzetki
5.
seznam nosilcev urejanja prostora, ki so podali
smernice in mnenja za pripravo sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
6.
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter
morebitne mnenja drugih strokovnih institucij

7.

8.
9.
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seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
ocena stroškov za pripravo sprememb in dopolnitev
OLN ČN Globoko
spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev OLN ČN Globoko
II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje ureditve OLN ČN Globoko obsega naslednje
parcele: 399/2, 399/3, 400/2 k.o. Globoko.
Ureditveno območje zajema še parcele v vplivnem območju: 398, 399/1, 399/4, 400/1 in 797/1 k.o. Globoko.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
Splošni pogoji
4. člen
Čistilna naprava Globoko (v nadaljevanju ČN) je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod za območje Krajevne
skupnosti Globoko in njene bližnje okolice, ki je priključena na
kanalizacijsko omrežje.
5. člen
Na območju ČN se ob upoštevanju odločb odloka in drugih predpisov dopustni naslednji posegi v prostor:
– površinska izravnava terena, posek gozdov,
– preparcelacija območja oziroma določitev nove gradbene parcele,
– izvedba čistilne naprave,
– ureditev prometne infrastrukture; podaljšanje dostopnih
cest in medsebojna povezava, izvedba dostopov in dovozov do
novozgrajene stavbe,
– ureditev komunalne, elektroenergetske infrastrukture,
omrežja zvez ter priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo,
– ureditev okolice objekta in parcele v celoti.
6. člen
Obremenitev ČN je približno 1000 PE.
7. člen
Izvede se biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo
blata. Preseženo blato se bo periodično odvažalo na končno
dispozicijo.
8. člen
ČN je namenjena čiščenju odpadnih voda (linija vode),
predelavi blata (linija blata), upravljanju procesa čiščenja.
Z OLN ČN Globoko se podrobneje načrtuje gradnjo javne
infrastrukture v javno korist, na območju katere občina uveljavlja predkupno pravico.
9. člen
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
Tipologija zazidave:
– zasnova objekta bo enovita, objekt pa se funkcionalno
deli na več funkcionalnih grup:
– mehanski in biološki del čiščenja,
– prostor za namestitev kompresorjev in ostale strojne
opreme,
– bazen odvečnega blata.
Objekt se v celoti izgradi v prvi fazi, kateri sledi faza vgrajevanja hidromehanske opreme.

Stran
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Velikost, zmogljivost in oblikovanje zunanje podobe
objekta:
– tloris:
horizontalni
gabarit
objekta
je
cca
21,3 m x 9,3 m;
– višina: vertikalni gabarit objekta je K+P, okvirne višine
6 m nad koto terena;
– konstrukcija: objekt čistilne naprave je zasnovan kot
vkopana monolitna AB konstrukcija, ki je nadzidana nad terenom zunanje ureditve za zagotovitev minimalno potrebnih
funkcionalnih in delovnih višin, za potrebe vzdrževanja ter
rednih kontrol obratovanja naprave;
– streha: osnovna streha je dvokapnica, naklona
35° – 45°, dovoljena je uporaba čopov;
– kritina: opečna rdeče ali temne barve, možno tudi betonska ali pločevinasta, če s svojo obliko in barvo posnema
opečno kritino;
– smer slemena: smer slemena je vzporedna z daljšo
stranico objekta (SZ–JV);
– fasada: zunanje stene fasad naj se izvedejo v klasični
fasadi (grobi in žlahtni omet).
Lega objekta na zemljišču:
– objekt ČN mora biti odmaknjen od parcelne meje tako,
da je možno vzdrževanje stavbe in da so upoštevani varstveni
pogoji.
Ureditev okolice objekta:
– plato ČN se izvede na koti izven dosega visokih poplavnih voda;
– območje ČN je ograjeno;
– po končani gradnji se okolica ČN zasadi z avtohtonimi
drevesi in grmovnimi vrstami.
Velikost in oblika gradbene parcele:
– celotno območje ČN je opredeljeno kot ena gradbena
parcela.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
Prometno omrežje
10. člen
Dostop in dovoz k objektu se izvede z nekategorizirane
poti, ki vodi na regionalno cesto RIII-676 Globoko–Kapele.
Predvidi se ga z omejeno uporabo le za potrebe čistilne naprave. Navedeno pot se po izgradnji ČN kategorizira v skladu z
Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 49/97).
Dovozna cesta do objekta ČN širine 3,7 m z uvoznimi
radii 3,5 m. Na gradbeni parceli pred potokom se predvidi manipulativni prostor, ki lahko služi tudi kot izogibališče za tovorna
vozila, ki bodo odvažala odvečno blato iz ČN.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca ceste.
Vodovod
11. člen
ČN se priključi na obstoječe vodovodno omrežje v bližnjem zaselku Lanišče, ki poteka ob regionalni cesti RIII-676
Globoko–Kapele in je v upravljanju Komunalno stanovanjskega
podjetja Brežice d.d.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca vodovoda.
Kanalizacija
12. člen
ČN je povezana z vsemi uporabniki preko obstoječe kanalizacije (ločen sistem). Odpadna voda, ki bo odtekala na
čistilno napravo ne bo obremenjena s strupenimi snovmi in ne
bo vsebovala industrijskih odplak.

Uradni list Republike Slovenije
Končna veja kanalizacije, ki zajema del KS Globoko je
pripeljana do roba parcele, kjer je predvidena ČN. Vtok v ČN
je predviden na JV delu objekta. Prečiščene odpadne vode se
odvajajo v potok Žabjek.
Na mestu izpusta iz ČN se zagotovi možnost jemanja
vzorcev vode za analizo kvalitete, kar se obdela v projektni
dokumentaciji. Objekt izliva očiščene vode v potok Žabjek se
oblikuje s poševno betonsko glavo in protipovratno loputo ter
zavaruje brežino z lomljencem v betonu v obliki mulde. Detajl
se podrobneje obdela v nadaljnji projektni dokumentaciji.
Meteorne vode iz strešine objekta ČN se vodijo preko
pripadajočih peskolovov ločeno z odtokom v potok Žabjek.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca kanalizacije in Agencije Republike Slovenije
za okolje, Urad za upravljanje z vodami.
Pri projektu PGD je potrebno pridobiti vodno soglasje.
Odpadki
13. člen
Stabiliziran višek blata se periodično odvaža stran na
končno dispozicijo (poljedelstvo, v enote za dehidracijo, uporaba za gnojila ...). Za zbiranje smeti in drugih odpadkov na
internem območju ČN je potrebno namestiti zabojnike in organizirati odvoz na komunalno deponijo.
Elektroenergetsko omrežje
14. člen
ČN ne tangira obstoječih elektroenergetskih vodov in
naprav.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca distribucijskega omrežja.
Ogrevanje
15. člen
Prostori v ČN se po potrebi ogrevajo s pomočjo električne
energije.
TK omrežje
16. člen
Na območju ČN ni obstoječega TK omrežja. Trasa optičnega kabla in krajevnega kabelskega omrežja poteka ob
regionalni cesti RIII-676 Globoko–Kapele.
Za priključitev območja na obstoječe TK omrežje se
izdela načrt priključka. Izhodiščna točka navezave na obstoječe TK omrežje je ob regionalni cesti na SV strani
predvidene ČN.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca TK omrežja.
V. DRUGI POSEGI V PROSOR
Zaščita okolja
17. člen
Zrak
Postavitev biološke čistilne naprave ne bo vplivala na
povečanje onesnaženosti zraka. ČN bo v celoti pokrita. Vsi bazeni, v katerih bo odpadna voda, bodo aerirani, kar preprečuje
gnitje in s tem povezano nastajanje smradu.
Tla
Vpliv odpadnih voda na podtalje bo onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov.
V samem objektu ni predvidenega skladiščenja naftnih
derivatov in drugih nevarnih snovi, ki bi predstavljali potencialen vir onesnaževanja voda in podtalnice.

Uradni list Republike Slovenije
Vode
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih voda
iz ČN mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 103/02).
Hrup
18. člen
Strojnica v kateri bodo nameščena puhala, se bo nahajala v zvočno izoliranem prostoru, zato ni predvideno širjenje
hrupa v okolico. Ostala oprema ne proizvaja prekomernega
hrupa.
Požarno varstvo
19. člen
Na območju ČN je potrebno v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
105/06 in 3/07) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Potres
20. člen
Zaradi potresov je potrebno pri projektiranju objektov
upoštevati normative za 8. potresno cono.
Zelene površine
21. člen
Brežine obrobja platoja bodo zatravljene in zasajene
z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, tako, da bo
objekt zakrit v največji možni meri.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Zavoda za gozdove Slovenije.
Ohranjanje narave
22. člen
Na območju ČN se upoštevajo usmeritve, izhodišča
in pogoji za varstvo naravne vrednote in ekološko pomembnega območja, posebnega varstvenega območja ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedene v strokovnem
gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski lokacijski načrt – čistilna naprava Globoko« (ZRSVN, Ljubljana,
št. 6-III-176/5-O-06/AŠP).
Potok na območju ČN naj se ohranja v naravnem stanju
(brežina in dno). Eventualna utrjevanja brežin naj se izvajajo
z uporabo kamna in lesa. V primeru vodnogospodarskih del
na potoku (čiščenje dna, obrežne zarasti) naj se le ta izvedejo
izven razmnoževalnega časa živali. Opravljajo naj se s stroji,
ki čim manj poškodujejo življenjske prostore. Tehnologija čistilne narave naj zagotavlja in tako ohranja prvotno kvaliteto
vodotoka, da bodo zagotovljene ugodne življenjske razmere
omenjenih kvalifikacijskih vrst. Iztok iz čistilne naprave se naj
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predvidi na koti najnižjih vod potoka. Pri gradbenih delih se
z lesenimi oporami prepreči zdrse zemljine in gradbenega
materiala v potok. Po končanih delih naj se na brežini in v
dnu potoka vzpostavi stanje kar se da podobno prvotnemu.
Brežino naj se utrdi in zasadi z avtohtonim grmovjem, da bo
iztočna cev ali kanaleta čim manj vidna. V času izvajanja del
naj se zagotovi ustrezno tehnično varstvo pred nekontroliranimi izpusti nevarnih snovi v vodotok.
V gozdu v okolici ČN naj se zagotavlja delež stoječih
odmrlih dreves. Novogradnja naj se izvaja v času in na način,
ki je za živali najmanj moteč – izven časa gnezdenja ptic in
mrestenja dvoživk. To je pred začetkom marca ali po prvem
juliju. Vodnega stanja v neposredni okolici ČN naj se ne spreminja z osuševanjem ali gradnjo odvodnih jarkov.
Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu
območja, se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih
ureditvah državnega in lokalnega pomena (5. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, Uradni list
RS, št. 67/02).
Umeščanje objektov in naprave v prostor naj se načrtuje
tako, da se kolikor je mogoče, upošteva značilne naravne
prvine in da se obstoječi gozdni sestoj in posamezna drevesa
fragmentarno ohrani.
Na novonastalih prostih površinah naj se izvede zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in
Zavoda za gozdove Slovenije.
Način ravnanja s prstjo in plodno zemljo
23. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Ni predvidena fazna gradnja ČN.
VII. TOLERANCE
25. člen
Z izvedbo ČN je potrebno zagotoviti optimalni postopek
čiščenja in optimalno dispozicijo objektov naprave.
V skladu s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja od idejnega projekta, če so prostorsko in tehnološko
upravičene. Oblika in tehnologija ČN se v končni fazi prilagodi
aktualnim potrebam in dosežkom stroke.
Pri priključitvi prometne in komunalno-energetske infrastrukture (dostop, kanalizacija – dovodni in iztočni kanal,
elektrika, vodovod, telefon) na obstoječe omrežje, so možna
odstopanja od lokacijskega načrta, in sicer v skladu s projektno dokumentacijo.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Nadzor nad izvajanjem OLN ČN Globoko opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
OLN ČN Globoko je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.
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28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-02-56/2005
Brežice, dne 9. julija 2007
Po pooblastilu
župana Občine Brežice
št. 019-16/2007
Patricia Čular l.r.
Podžupanja
Občine Brežice

CERKNICA
3720.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev dela ureditvenega načrta
Za vrtovi Cerknica

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine
Cerknica dne 10. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela
ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica
(Uradni list SRS, št. 42/88)
I. Uvod
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem
načrtovanju. Sprememba ureditvenega načrta, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni
list RS, št. 110/02, 08/03 – popravek), se nadaljuje skladno z
98. členom ZPNačtr (Uradni list RS, št. 33/07).
Sprememba in dopolnitev UN je bila v skladu s 34. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 85/03 – ZZK-1) začeta po skrajšanem postopku. Po
stari zakonodaji je namreč veljalo, da obravnava sprememb in
dopolnitev OLN, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje posamičnega objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje
vplivov na okolje, in ki bistveno ne vpliva na kulturno dediščino
ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, lahko poteka po
skrajšanem postopku.
Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta,
se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot
postopek sprejemanja Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave
izvedene naslednje aktivnosti:
– Sprejet in objavljen je bil Program priprave (Uradni list
RS, št. 114/06).
– Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora
za OLN.
– Pridobljena je bila Odločba ministrstva za okolje in
prostor, da postopek celovite presoje vpliva na okolje ni potreben.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave
OPPN v fazi priprave dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev
in javno obravnavo.
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg
izdelave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (v
nadaljevanju OPPN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna
podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča
ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora,

Uradni list Republike Slovenije
ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve
geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za
pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, ki je trenutno v zaključni fazi sprejemanja. V
vmesnem času do sprejema se v skladu s 104. členom ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07) smiselno uporablja Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov
ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta
Leta 1988 je bil za območje med objektom VVO Cerknica,
objekti družbene stanovanjske gradnje in Komunalno banko
izdelan Ureditveni načrt Za vrtovi Cerknica, po katerem bi bilo
možno izvesti pozidavo z družbeno usmerjeno stanovanjsko
gradnjo s servisnimi dejavnostmi in trgovinami v pritličju ter
zdravstveni dom.
Predmetni UN je v veljavi le še v delu, ki ureja gradnjo
novega stanovanjsko poslovnega objekta. Ostali deli so v celoti
realizirani in se v skladu z Odlokom o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 100/04) urejajo s PUP.
Zasnova prostora in določila oblikovanja so v času od
izdelave dokumenta do danes potrebni prenove, saj se zahteve
današnjega časa tako pri oblikovanju kot pri potrebah po parkirnih površinah že zelo razlikujejo od tistih pred dvajsetimi leti. V
postopku spremembe bo izvedbeni akt posodobljen na način,
da bo ustrezal sodobnim urbanističnim normam.
Razlog za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev
občinskega lokacijskega načrta je pobuda št. 3505-3/2006-14 z
dne 5. 9. 2006, ki jo je Občini Cerknica v imenu naročnika GPG
NALOŽBE d.o.o. podalo podjetje Primis Vrhnika, d.d., Tržaška
cesta 23, 1360 Vrhnika.
Naročnik GPG NALOŽBE d.o.o., je spomladi 2007 zemljišče prodalo podjetju GPG d.d., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana Polje.
S spremembo in dopolnitvijo OPPN-ja se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno
uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno
rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Priprava OPPN je utemeljena v Prostorskih sestavinah
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in Ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica
(Uradni list SRS, št. 42/88).
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo
št. 3505-3/2006-14 z dne 9. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za
okolje in prostor o nameri priprave Lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-282/2006, z dne 27. 10. 2006
odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje
ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
III. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje OPPN
Območje planske celote CE-19C meri 16.638 m2, predmet občinskega lokacijskega načrta pa je območje II. etape
UN »Za vrtovi«, ki je namenjeno gradnji stanovanjsko poslovnega objekta in meri 9.959 m2. Zajema zemljišče parcel
št. 893/8, 895/4, 896/4, 897/4, 897/2, 899/9, 899/4, 899/10,
901/3, 899/11, 899/6, 901/5, 906/4-del, 906/5-del, 906/6-del,
907/6, 907/7, 907/8, 907/9, 904/8, 904/7, 912/6, 917/3-del,
913/3-del, 1131/1-del, 2767-del, vse k.o. Cerknica.
Širše ureditveno območje OPPN zajema zemljišče, potrebno za ureditev obstoječega stanja v prometnem smislu in
možno ureditev dostopa po izgradnji nadomestnega otroškega vrtca. Obsega parcele 906/4-del, 906/5-del, 906/6-del, in
917/1-del.
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Spremembe se nanašajo na sodobnejša oblikovalska
določila in primernejšo ureditev mirujočega prometa.
Določitev prostorskih ukrepov na območju OPPN ni predvidena.
Lokacija se nahaja na južnem delu Cerknice s plansko
oznako CE-19C. Območje je že urbanizirano s treh strani;
– na Z in S delu ga obdaja stanovanjsko območje; enodružinska stanovanjska gradnja
– na SV obstoječi stanovanjski blok
– na J predviden koridor obvoznice skozi Cerknico.
IV. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju
priprave OPPN
Postopek OPPN vodi Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, Cerknica, ki zagotovi sredstva za revizijo OPPN in drugih
dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
Naročnik strokovnih podlag iz VI.2. točke tega sklepa in
OPPN ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev je podjetje
GPG d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje (v nadaljnjem
besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter OPPN.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje
pogoje, določene v ZUreP-1, je Primis Vrhnika d.d., Tržaška
cesta 23, 1360 Vrhnika.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce
urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN
odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Koper, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, p.p. 2608,
1109 Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
8. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana,
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne
19, 1547 Ljubljana,
12. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica,
13. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora so na vlogo občine
v 15. dneh po prejemu podali smernice za pripravo OLN. V
primeru molka nosilca urejanja prostora, smo šteli, da nima
smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
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VI. Strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega
načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge
s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine.
VI.1. Obstoječe strokovne podlage:
– Elaborat in gradivo obstoječega UN.
– Naravovarstvene smernice za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Cerknica, Ljubljana, april 2003.
– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Cerknica, Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, junij 2003.
– Kataster komunalne infrastrukture.
VI.2. V postopku izdelave občinskega lokacijskega
načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav;
idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto;
idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih
strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in
drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz
uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano
načrtovano prostorsko ureditev.
VI.3. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt,
izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni
list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke
o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in
nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
VII. Postopek in roki za pripravo OPPN
A) ŽE OPRAVLJENI DELI POSTOPKA
VII.1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec je zagotovil gradivo za pridobitev pogojev
in usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim
poročilom);
– Pripravljavec je pridobil pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa,
ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Nosilci urejanja prostora so podali pogoje in usmeritve
v 15 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora so v tem roku posredovali tudi
strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na
območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
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– Načrtovalec je pregledal pogoje in usmeritve in jih analiziral. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz
izdelal usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
B) DELI POSTOPKA, KI SLEDIJO
črta

VII.2. Izdelava predloga občinskega lokacijskega na-

– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2. točke tega sklepa;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v
skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela
osnutek OPPN;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga
OPPN;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s
strani pripravljavca, dopolni osnutek OPPN.
VII.3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPPN na Občini Cerknica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju
OPPN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno
ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo javnega naznanila na
krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne
razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč
glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale
ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na
območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VII.4. I. obravnava na Občinskem svetu
– Pripravljavec pripravi gradivo za I. obravnavo OPPN
na Občinskem svetu, katerega sestavni del so stališča do
pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb
in predlogov lastnikov nepremičnin na območju OPPN morajo
biti Občinskemu svetu Občine Cerknica posebej utemeljena in
obrazložena;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme osnutek OPPN
načrta za pridobitev mnenj ali zahteva njegovo dopolnitev.
VII.5. Izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb
in predlogov;
– Načrtovalec izdela predlog OPPN po prevzemu vseh
morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora
iz V. točke tega sklepa k predlogu OPPN;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo predloga OPPN;
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– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela
usklajen predlog OPPN.
VII.6. II. obravnava na Občinskem svetu in sprejem
OPPN
– Pripravljavec pripravi gradivo za II. obravnavo in sprejem OPPN;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme OPPN z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.7. Roki za pripravo in sprejem OPPN
– izdelava gradiva za pridobitev pogojev in
usmeritev
– pridobitev pogojev in usmeritev
– analiza smernic in izdelava usmeritev za
načrtovanje
– izdelava strokovnih podlag
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za
javno razgrnitev
– javna razgrnitev

izdelano
pridobljena

izdelano
izdelano
predvidoma
1. 8. 2007
predvidoma
1.8.–31. 8.
2007
predvidoma
– javna razgrnitev
7. 8. 2007
– sprejem stališč do pripomb
predvidoma
15. 9. 2007
– I. obravnava na Občinskem svetu
predvidoma
15. 10. 2007
– izdelava predloga OPPN
predvidoma
20. 10. 2007
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora predvidoma
20. 11. 2007
– izdelava gradiva za II. obravnavo na Občin- predvidoma
30. 11. 2007
skem svetu
– II. obravnava na Občinskem svetu
predvidoma
15. 12. 2007
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na
svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-3/2006-14
Cerknica, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

HORJUL
3721.

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta za območje Občine Horjul

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Horjul dne 16. 7.
2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta za območje Občine Horjul
1.
S sklepom se pričnejo priprave za pripravo in sprejem
občinskega prostorskega načrta za območje Občine Horjul.
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2.
V postopku se bo pripravljal občinski prostorski načrt za
območje Občine Horjul, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
3.
Strokovne rešitve bodo izdelane po pridobitvi smernic
nosilcev urejanja prostora.
4.
Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz:
Osnutek občinskega prostorskega načrta:
– občina pripravi osnutek prostorskega načrta na podlagi
prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega
prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava
prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih
potreb drugih oseb. Razvojne potrebe morajo biti obrazložene
in dokumentirane;
– občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta
ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh,
pošlje nosilcem urejanja prostora, da najkasneje v roku 30 dni
podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti;
– nosilci urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa predložijo smernice ministrstvu in občini najkasneje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 30
dneh odloči, ali je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje; če ministrstvo
odloči, da je potrebno le-to izvesti, občina zagotovi pripravo
okoljskega poročila.
Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta:
– občina ob upoštevanju pridobljenih smernic dopolni
osnutek občinskega prostorskega načrta. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve, ki se jih
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika;
– kadar je za občinski prostorski načrt potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta zagotovi okoljsko poročilo in
ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega
načrta pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno
izdelano in skladno s predpisi.
Sodelovanje javnosti:
– občina z javnim naznanilom obvesti javnost o javni
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta na sedežu Občine Horjul, ki traja 30 dni;
javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve; občina med javno razgrnitvijo v Občini
Horjul organizira javno obravnavo;
– občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu; lastnice ali lastnike zemljišč iz javnega naznanila mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve;
– v primeru, da je za občinski prostorski načrt treba izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, mora občina javnost seznaniti sočasno z javno razgrnitvijo, tudi z okoljskim poročilom.
Priprava predloga občinskega prostorskega načrta in
sprejem:
– občina pripravi predlog občinskega prostorskega načrta
na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga pošlje
ministrstvu;
– občina in ministrstvo pošljeta nosilcem urejanja prostorov iz 5. točke tega sklepa, da podajo najkasneje v 30 dneh
mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta z vidika
njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoštevanja
smernic;
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– v primeru, da je za občinski prostorski načrt treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov
občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika svoje
pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega
odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o
sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega
načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– Minister v 75 dneh od prejema predloga občinskega
prostorskega načrta s sklepom potrdi predlog občinskega
prostorskega načrta, če nosilci urejanja prostora v mnenjih
ugotovijo, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta
njihove smernice upoštevane in v primeru iz prejšnjega odstavka, da je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so
vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
– Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z
odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom
in številko sklepa ministra iz prejšnjega odstavka oziroma
sklepa vlade iz šestega odstavka 51. člena ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07), s katerim je ta potrdila predlog občinskega
prostorskega načrta..
5.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo (področje energetike,
področje notranjega trga – blagovne rezerve, področje turizma, področje podjetništva in konkurenčnosti, Direktorat
za elektronske komunikacije),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko
varnost,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
(področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
– Ministrstvo za promet, Direktrat za letalstvo,
– Občina Horjul (področje lokalnih cest in oskrbe z
vodo).
Nsilci javnih pooblastil:
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Agencija za železniški promet RS,
– Elektro Ljubljana d.d.,
– ELES, Ljubljana,
– JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
– Družba za avtoceste v RS, d.d.
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7.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta
za območje Občine Horjul se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3504-0002/2007-1
Horjul, dne 16. julija 2007
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
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2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. uveljavitev načela »stroške nosi povzročitelj«,
7. izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki,
8. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja
odpadkov ter dolgoročnih ukrepov na področju ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov.
4. Pojmi

KOZJE
3722.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Kozje

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep
US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in
35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 16. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05)
je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 12. 7. 2007
sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen odloka
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obvezne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v
nadaljnjem besedilu javne službe) na območju Občine Kozje.
S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje
(v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki, način
obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad
izvajanjem tega odloka.
2. Vsebina odloka
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. splošne določbe
2. vrsta in obseg storitev javne službe
3. pogoji in način izvajanja javne službe
4. obveznosti izvajalca javne službe
5. obveznosti uporabnikov javne službe
6. odlaganje odpadkov
7. nadzor
8. viri financiranja in obračun storitev javne službe
9. kazenske in
10. prehodne določbe.
3. Cilji odloka
3. člen
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
4.1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter
storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Kozje.
4.2. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije in se jih zaradi sestave
ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih
frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 in
20 01.
4.3. Biološki odpadki so organski odpadki, ki nastajajo
v gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane, zelenjavni odpadki, odpadki sadja …), odpadki iz vrtov, organski
odpadki iz gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo,
odpadki iz parkov in pokopališč (npr. trava, vejevje, listje, rože,
odrezano grmovje …) in drugi organski odpadki, primerni za
kompostiranje.
4.4. Ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in
so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
4.5. Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v
zabojnikih ali posodah za odpadke (pohištvo, gospodinjski stroji
in aparati, ki ne vsebujejo nevarnih snovi). Kosovni odpadki
niso: avtoplašči, avtomobilski deli ipd.
4.6. Odpadna električna in elektronska oprema, v
nadaljevanju OEEO je zavržena oprema iz gospodinjstev, ki
vsebuje nevarne snovi (hladilniki, zamrzovalniki, računalniška
in elektronska oprema).
4.7. Nevarne frakcije so frakcije, ki imajo eno ali več
nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
4.8. Povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju povzročitelji) so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine Kozje stalno, začasno ali občasno prebivajo in povzročajo
odpadke in so obvezni uporabniki storitev javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki.
4.9. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju
zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini
objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer
povzročitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode ali
zabojnike. Na zbirnem mestu se v tipizirane posode odlagajo
tudi biološki odpadki.
4.10. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s katerega
izvajalec javne službe prevzema in odvaža ostanke komunalnih
odpadkov. Lokacija prevzemnega mesta je na dan odvoza komunalnih odpadkov praviloma ob javni dovozni cesti.
4.11. Premična zbiralnica nevarnih frakcij (v nadaljevanju premična zbiralnica) je posebej urejeno vozilo, opremljeno
s posodami za prevzemanje nevarnih frakcij po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
4.12. Ekološki otok je urejen prostor, opremljen s posodami ali zabojniki za zbiranje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov. Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih
in trgovskih območjih, v območjih javnih ustanov in tam, kjer
ločene frakcije nastajajo.
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4.13. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh
vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji prepuščajo
izvajalcu javne službe tudi kosovne odpadke, nevarne frakcije
in biološke odpadke.
4.14. Sortirnica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v katerem se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno zbranih frakcij
(kolikor le-te ne dosegajo dovolj dobre čistosti) sortiranje nevarnih frakcij ter razgradnja in predelava kosovnih odpadkov.
4.15. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano
odlaganje odpadkov.
4.16. Naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana
s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi
objekti in javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih
stanovanjskih stavb.
4.17. Območje strnjene individualne pozidave je del
naseljenega področja občine, kjer se parcele z stanovanjskimi
objekti stikajo.
4.18. Območje razpršene individualne pozidave je del
naseljenega področja občine, kjer so razdalje med parcelami z
stanovanjskimi objekti velike nad 500 m.
5. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Kozje je po zakonu zadolžena, da organizira in
zagotovi pogoje za izvajanje javne službe ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov in izvaja nadzor nad izvajalci javnih
služb. Je lastnica /solastnica/ objektov za ravnanje in odlaganje
komunalnih odpadkov.
– izvajalci javne službe ravnanja z odpadki
Po Odloku o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/98,
72/99), izvaja javno službo ravnanja in odlaganja komunalnih
odpadkov OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o., ki je tudi upravljalec odlagališča za nenevarne
odpadke.
– povzročitelji komunalnih odpadkov oziroma uporabniki
so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine Kozje stalno,
začasno ali občasno povzročajo odpadke s tem, da:
– bivajo v svojih ali najetih nepremičninah
– so lastniki počitniške hiše
– opravljajo dejavnost
– upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in
podobno)
– organizirajo kulturne, športne ter druge javne prireditve.
Upravljavci v več stanovanjskih hišah in drugih objektih
prevzamejo z uveljavitvijo tega odloka nekatere obveznosti
povzročiteljev.
– imetnik odpadkov, ki je povzročitelj odpadkov ali ima
odpadke v posesti.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja
odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki.
Za imetnika odpadkov javnih površin, vključno z javnimi
potmi in lokalnimi cestami se šteje Občina Kozje.
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Kozje morajo biti vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Ta odlok je obvezen za vse uporabnike in izvajalca javne
službe ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov ter udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo
nastajali komunalni odpadki.
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov
in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
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II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem
odloku obsega:
1. ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
2. ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo
3. ravnanje z nevarnimi frakcijami
4. ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavlja sistem:
– zamenjave kontejnerjev 5 m3 in oskrbo uporabnikov
storitve ravnanja z odpadki z individualnimi tipskimi zabojniki
oziroma vrečami za preostanek mešanih odpadkov,
– izvornega ločevanja in zbiranja komunalnih odpadkov
po sistemu »od vrat do vrat« za odpadno embalažo, kosovne
odpadke ter frakcije odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih,
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
– odlaganje zgolj preostanka odpadkov na odlagališče
nenevarnih odpadkov Tuncovec oziroma na regijsko odlagališče Bukovžlak.
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki obsega
zbiranje, sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Tuncovec.
8. člen
1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami je:
– zbiranje ločenih frakcij s sistemom »od vrat do vrat« in
njihovo prevzemanje pri gospodinjstvih in v zbiralnicah ter v
zbirnih centrih,
– oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v ekoloških otokih in zbirnih centrih, v
predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo
in odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, prevzetih v sistemu »od vrat do vrat« v okviru
ločenega zbiranja frakcij v ekoloških otokih in zbirnih centrih in
niso odpadna embalaža,
– nabava tipiziranih vreč za prepuščanje ločenih frakcij
odpadne embalaže in tipiziranih vreč za mešane komunalne
odpadke v gospodinjstvih,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena
oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih
frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v
bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so
pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni. Skladno s klasifikacijo odpadkov po pravilniku so komunalni odpadki:
1. Ločeno zbrane frakcije:
– papir in lepenka,
– steklo,
– drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
– drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke) in drugi odpadki iz kovin,
– les,
– kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz
in restavracij,
– olja in maščobe,
– oblačila, tekstil,
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila, kisline, baze, pralna sredstva, aerosoli (pršivke),
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– fotokemikalije, zdravila, pesticidi, baterije,
– fluoroscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, elektronska oprema (npr. tiskana vezja).
2. Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč):
– odpadki, primerni za kompostiranje,
– zemlja in kamenje,
– drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje.
3. Drugi komunalni odpadki:
– mešani komunalni odpadki,
– odpadki z živilskih trgov,
– odpadki iz čiščenja cest,
– greznične gošče,
– nerabna in zavržena motorna vozila.
4. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov:
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila,
– fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro.
Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, niso
predmet tega odloka.
Ostali odpadki, ki so v pravilniku opredeljeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih
odpadkov, niso predmet tega odloka.
10. člen
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijam je:
– zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih
zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje
nevarnih frakcij,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.

kov,

11. člen
4. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov je:
– zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpad-

– prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče odpadkov,
– nabava in vzdrževanje tipskih zabojnikov in vreč za
ostanke komunalnih odpadkov,
– namestitev črtne kode na zabojnike za mešane odpadke ter nabava čitalcev,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za ostanke komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostankih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju
odpadkov.
12. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov je:
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču
za nenevarne odpadke Tuncovec (v nadaljnjem besedilu: na
odlagališču). Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo odpadke, ki imajo spremno dokumentacijo, zahtevano s Pravilnikom
o odlaganju odpadkov in so predhodno obdelani skladno s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za
katere je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.
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Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, kakor je predpisan s Pravilnikom o odlaganju
odpadkov.
IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Pogoji za izvajanje javne službe so zagotovljeni z objekti, napravami in opremo za izvajanje posameznih vrst javne
službe.
Način izvajanja javne službe ravnanja z odpadki je opredeljen v letnem programu ravnanja z odpadki.
Razen vsebin, ki so skupne za vse občine, letni program
ravnanja z odpadki določa različne pogoje in način izvajanja
javne službe glede na:
– naselja
– območja strnjene individualne pozidave
– območja razpršene individualne pozidave.
14. člen
Pri gospodinjstvih se s sistemom »rumene vreče« zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno
embalažo iz lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz kovin,
– drobne odpadne embalaže iz sestavljenih materialov.
S sistemom ekoloških otokov se zagotavlja izvorno ločevanje osnovnih štirih frakcij odpadkov:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno
embalažo iz lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz kovin,
– odpadne embalaže iz stekla.
Število ekoloških otokov se določi glede na gostoto poselitve oziroma na količino ločenih frakcij. En ekološki otok pokriva
največ 500 prebivalcev. Lokacijo določita izvajalec javne službe
in občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Glede na
nov sistem »od vrat do vrat« ne bo potrebno izgrajevati novih
ekoloških otokov, ampak le vzdrževati že obstoječe.
Ločene frakcije iz prvega odstavka tega člena, ki nastajajo
v podjetjih z več kot 20 zaposlenimi, se prepuščajo izvajalcu
javne službe v tipiziranih zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki
podjetij sami.
15. člen
V zbirno-sortirnem centru Tuncovec je zagotovljen prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila, tekstil,
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso vključeni v skupine 16 06
01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov
iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih
snovi.
16. člen
V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje
nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ter OEEO. Prevzemanje
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nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in OEEO je nadzorovano
z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
17. člen
Postopnost opremljanja zbirnih mest za ločene frakcije
na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede
uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve in druge obveznosti izvajanja javne službe
določi izvajalec v letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami.
18. člen
V premičnih zbiralnicah se prevzemajo nevarne frakcije
iz gospodinjstev najmanj enkrat letno. Občani imajo možnost
oddati nevarne odpadke v zbirno-sortirnem centru v obratovalnem času.
19. člen
Kosovni odpadki se prevzemajo enkrat mesečno na odjemnih mestih imetnikov odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«.
S povratno dopisnico oziroma bonom se imetniki odpadkov
oziroma gospodinjstva prijavijo za brezplačni odvoz v skupnem
volumnu maksimalno 4 m3 letno.
20. člen
Na prevzemnih mestih se prevzemajo ostanki komunalnih
odpadkov.
Povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov
v tipiziranih vrečah volumna 120L in tipiziranih zabojnikih 120
litrov do 1100 litrov.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se
odlagajo v posode iz prejšnjega odstavka tega člena, si morajo
povzročitelji proti plačilu priskrbeti tipizirano vrečko, označeno
z znakom izvajalca, ki jo nabavi pri izvajalcu ali drugih v naprej
določenih prodajnih mestih in jih na dan odvoza postavi na
prevzemno mesto ob posodo. Predpisan zabojnik ali vreča za
odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni moč zapreti.
21. člen
Lokacijo zbirnih in odjemnih mest, vrsto in število posod
za odpadke, določi izvajalec na terenu, skladno s programom
ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročiteljev ter
strukturo in vrsto odpadkov v skladu s soglasjem lastnika
zemljišča.
Tisti povzročitelji, ki živijo na območjih z redko poselitvijo, morajo zbirati odpadno embalažo v tipsko rumeno vrečo.
Ostanke komunalnih odpadkov zbirajo v tipske vreče in jih
odložijo na za to določeni lokaciji.
Lokacijo zbirnih in prevzemnih mest ter vrsto in število
skupnih zabojnikov za odpadke določi izvajalec javne službe po
tem, ko pridobi za to soglasje pristojne lokalne skupnosti.
Pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve
lahko z odločbo določi vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
22. člen
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz
odpadkov. Širina dovozne poti do prevzemnega mesta mora biti
najmanj 3 m, najmanjša svetla višina dovozne poti pa 4 m. Med
prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic,
robnikov ali drugih ovir. Na dan odvoza odpadkov je potrebno
zabojnik oziroma vrečo dostaviti na prevzemno mesto.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, morata povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode in tipizirane vrečke na prevzemnem mestu le v času, določenem za prevzem ostankov komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.
23. člen
Za čas do prevzema ostankov komunalnih odpadkov
mora povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode
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nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji v njih neovirano zbirajo ostanke komunalnih in bioloških odpadkov.
Tipizirane vrečke morajo povzročitelji do prevzema hraniti
v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo,
ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v
stavbi.
24. člen
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti njegova površina primerne velikosti, asfaltirana ali tlakovana, posode pa
zavarovane pred vremenskimi vplivi.
Vsa zbirna in odjemna mesta morajo biti vzdrževana in
redno čiščena, za kar so odgovorni uporabniki storitev.
Če zbirnega mesta ni mogoče urediti na površini, ki je v
lasti povzročitelja ali uporabnika stavbe, lahko pristojni občinski
organ določi namestitev posod na javni površini.
25. člen
V primeru izpada prevzema odpadkov zaradi višje sile,
mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje, izpadli prevzem odpadkov pa opraviti takoj, ko je
možno.
26. člen
V primeru, da se količina komunalnih odpadkov glede na
časovna obdobja spreminja, se razmerja med izvajalcem javne
službe in povzročiteljem uredijo s pogodbo. Določen je minimalni volumen preostanka odpadkov na osebo 15L tedensko.
Razmerje med izvajalcem in uporabniki se uredi s pogodbo tudi v primeru, da pri uporabniku nastajajo nenevarni odpadki, ki ne sodijo v skupino 15 in 20 in jih je dovoljeno odlagati na
odlagališče nenevarnih odpadkov.
Izvaja se organiziran reden individualen odvoz komunalnih odpadkov, zato se določijo nove transportne poti. Gospodinjstva odpadke oddajajo na svojem odjemnem mestu v
tipiziranih zabojnikih oziroma vrečah.
V redko poseljenih hribovitih predelih občine z razpršeno
gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu
odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljih, kjer bodo
nameščeni zabojniki volumna 1100L za mešane komunalne
odpadke in namenski 1100L zabojniki za odpadno embalažo.
Lokacije skupnih zbirnih mest ter lokacije prevzemnih
mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izvajalec v sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo in lastnikom
zemljišča.
27. člen
Na odlagališču odpadkov se redno prevzemajo ostanki
komunalnih odpadkov in drugi nenevarni odpadki, skladno s
predpisi o ravnanju in odlaganju odpadkov. Upravljavec odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča
zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje
pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje
istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti. Odpadki se prevzemajo pred odlagališčem z obveznim
tehtanjem in prevzemom spremne dokumentacije. Odpadki
se pred kompaktiranjem vizualno pregledajo, izvajajo se tudi
kontrolne kemične analize skladno s predpisi.
28. člen
Za izredni prevzem in odlaganje nenevarnih odpadkov
mora povzročitelj predhodno pridobiti soglasje upravljavca odlagališča. Odlaganje odpadkov po metodi D1 je mogoče le na
osnovi izdelane ocene odpadka o ustreznosti načina končne
odstranitve z metodo odlaganja.
Če pripeljanih odpadkov ne spremlja zahtevana dokumentacija, jih upravljalec odlagališča začasno skladišči do
zagotovitve pogojev za odlaganje. V primeru neustreznosti
odpadka za odlaganje, upravljalec odlagališča zavrne pošiljko
in o tem obvesti inšpekcijsko službo. Na odlagališču lahko odlagajo odpadke samo tisti povzročitelji odpadkov, ki so vključeni v
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redni odvoz odpadkov. Povzročitelji odpadkov, ki niso vključeni
v redni odvoz odpadkov, morajo skleniti posebno pogodbo z
upravljalcem odlagališča.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB
29. člen
Obveznosti izvajalca javnih služb so opredeljene v zakonodaji in izvedbeno prikazane v Poslovniku o odlaganju
odpadkov.
30. člen
Tipsko obliko, barvo, velikost ter označenost vrečk in
zabojnikov za komunalne odpadke določi izvajalec javne
službe.
Zbirke podatkov
31. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– register prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic, zbirnega centra in ekoloških otokov,
– podatke o prevzetih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah, ostankih komunalnih odpadkov,
vodene po predpisih o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov,
– podatke o izdanih soglasjih.
Register prevzemnih mest
Za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni
odpadki se določi ime in naslov povzročitelja ali upravitelja
stavbe (uporabnika storitev), lokacijo prevzemnega mesta za
ostanek komunalnih odpadkov, način prepuščanja (v posodi ali
v vrečkah), velikost in število posod za prepuščanje ostankov
komunalnih odpadkov ter pogostost odvoza.
Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest lahko spremenijo zaradi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi
(po podatkih iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o
številu zaposlenih v posamezni dejavnosti),
– spremenjenih količin komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov potrdi povzročitelju vpis sprememb v register prevzemnih mest
in uskladi prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in obračun storitev najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v
register prevzemnih mest.
32. člen
Za vsako gospodinjstvo oziroma vsako posamezno stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki, se vodi:
– ime, naslov in šifra plačnika,
– šifra lokacije prevzemnega mesta,
– število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– izračunano količino komunalnih odpadkov,
– prostornina zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov,
– morebitne olajšave oziroma posebnosti, povezane s
prevzemnim mestom.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec v
registru prevzemnih mest.
33. člen
Podatki v registru prevzemnih mest se lahko za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo spremenijo na podlagi:
– sprememb podatkov, ki so pridobljeni iz centralnega
registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v
gospodinjstvu oziroma stavbi,
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– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov oziroma
števila in velikosti posod.
Izvajalec enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega
registra prebivalstva.
Izvajalec o vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest obvesti plačnika storitev službe. Ravno tako
mora v roku enega meseca po vpisu spremembe v register
prevzemnih mest uskladiti obračun storitev ravnanja z odpadki
z nastalo spremembo.
Prijava prevzemnega mesta
34. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe najkasneje
15 dni pred začetkom uporabe objekta, da se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, o dobavi, številu in prostornini posod ter
o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Prvo nabavo posod za odpadke zagotovi izvajalec in
nabavo zaračuna povzročitelju.
Pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe
izvede vpis prevzemnega mesta v register prevzemnih mest.
35. člen
Pred pričetkom izvajanja storitev javne službe se z uporabnikom sklene pogodba v pisni obliki. Pogodba vsebuje:
– ime oziroma naziv plačnika,
– naslov plačnika,
– lokacijo prevzemnega mesta,
– število članov gospodinjstva oziroma število prebivalcev
v večstanovanjskem objektu,
– izračunano minimalno količino komunalnih odpadkov
na osebo,
– prostornino zabojnika oziroma volumen namenskih
vreč,
– razdelilnik stroškov v primeru večstanovanjske stavbe
in način delitve stroškov,
– upravitelja objekta pri večstanovanjskem objektu.
36. člen
V primeru, ko se pogodba sklepa s pravno osebo ali drugim pravnim subjektom, ki opravlja kakršnokoli dejavnost, pa
vsebuje pogodba še naslednje podatke:
– davčno številko,
– številko transakcijskega računa,
– kopijo odločbe o registraciji,
– minimalni volumen preostanka mešanih komunalnih
odpadkov glede na dejavnost.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi
gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane
količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki
pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih
odpadkov.
Skupni zabojnik volumna 1100L se lahko uporablja le za
odlaganje komunalnih odpadkov, če pri opravljanju dejavnosti
nastajajo tudi komunalni odpadki. Za vse ostale odpadke, ki
niso komunalni odpadki (odpadki iz industrije, obrti, ter storitvenih dejavnosti) mora uporabnik uporabljati ločene zabojnike. Za
odvoz in deponiranje teh odpadkov se z povzročiteljem odpadkov sklene posebna pogodba skladu z določili tega odloka.
37. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisano dokumentacijo. Sestavni del evidence so potrjeni
evidenčni listi in potrdila o predanih frakcijah. Dokumentacijo
mora hraniti najmanj 5 let.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke ločenih frakcij, ki jo odda v predelavo ali odstranjevanje.
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Soglasja
38. člen
Izvajalec javne službe izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom, projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, kjer bodo
nastajali komunalni, gradbeni in ostali nenevarni odpadki.
39. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi
izvajalec javne službe do 30. septembra za naslednje leto.
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je
treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ 1x tedensko v ožjem središču mesta,
– največ 2x mesečno območjih poselitve s strnjeno individualno pozidavo,
– najmanj 1x mesečno izven strnjenih naselij.
Obveznosti upravljavca odlagališča
40. člen
Obveznosti upravljalca odlagališča so opredeljene v Poslovniku o ravnanju z odpadki, s katerim razpolaga izvajalec.
Zbirke podatkov
41. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– zbirke evidenčnih listov,
– evidenco obrazcev B in ocen odpadkov,
– podatke o vrsti in količini odloženih odpadkov,
– podatke o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster odlagališča,
– podatke o izdanih soglasjih,
– zbirke listin, potrebnih za napoved takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
42. člen
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov pripravi
upravljavec odlagališča do 30. septembra za naslednje leto.
Vsebina letnega programa je skladna s Pravilnikom o ravnanju
z odpadki.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
43. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki je obvezna gospodarska javna služba in je za uporabnike obvezna.
44. člen
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v sistemu »od vrat do vrat«
v rumeni vreči oziroma kosovne odpadke pri zabojniku na
odjemnem mestu ter na ekoloških otokih in v zbirno-sortirnem
centru Tuncovec.
Povzročitelji morajo oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premični zbiralnici in v zbirno-sortirnem
centru.
45. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
1. hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje ločeno od
drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
2. hranijo ločene frakcije do njihove oddaje varno in neškodljivo za okolje,
3. kosovne odpadke pred oddajo ročno ločijo tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo,
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4. biološke odpadke sami kompostirajo v čim večji možni
meri oziroma jih oddajo v namenske zabojnike v strnjenih
naseljih,
5. skrbijo za red in čistočo zbirnih in odjemnih mest.
46. člen
Povzročitelji ali upravljavci stavb morajo zagotoviti:
1. da so posode in vrečke, namenjene odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto
še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov,
2. da po praznjenju posode namestijo nazaj na zbirno
mesto,
3. da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu,
4. da je dovoz do prevzemnega mesta tudi v zimskem
času vzdrževan in je omogočen odvoz odpadkov,
5. obveščanje izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe.
47. člen
Prepovedano je:
1. odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke
komunalnih odpadkov,
2. mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki
komunalnih odpadkov ali mešati posamezne vrste nevarnih
frakcij med seboj,
3. mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih odpadkov,
4. v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov
odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in
kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz
vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede
na vrsto odpadka,
5. odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane,
6. razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi,
7. pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.
48. člen
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in OEEO na
prevzemno mesto v skladu z letnim urnikom za kosovne odpadke oziroma glede na oddano prijavo – dopisnico. Izvajalec
stranko obvesti o dnevu odvzema kosovnih odpadkov, ki jih
stranka zloži na svojo prevzemno mesto. Če odloži odpadke, ki
niso kosovni komunalni odpadki ali OEEO in jih izvajalec javne
službe ne prevzame, ampak jih označi z nalepko o neustreznosti. Stranka jih mora odstraniti s prevzemnega mesta takoj po
končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
49. člen
Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje
komunalnih odpadkov.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki, to na njegove stroške izvede izvajalec
javne službe na podlagi odločbe inšpekcije.
50. člen
Če povzročitelja ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na
stroške Občine Kozje na podlagi odločbe inšpekcije.
51. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
morajo za čas trajanja prireditve zagotoviti, da se prireditveni
prostor opremi s posodami ali zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje ostankov komunalnih
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odpadkov in da najkasneje v 24 urah po končani prireditvi
izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Stroški bremenijo organizatorja.
VII. ODLAGANJE ODPADKOV
52. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališče
nenevarnih odpadkov (odlagališče).
V območju odlagališča se uredijo prostori za začasno
skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo nevarnih frakcij, lahko pa tudi zbirni center. Prostor bo pokrit in bo
služil potrebam prekladalne postaje in začasnega skladiščenja
kosovnih in nevarnih odpadkov.
Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka
se uredijo zaradi potreb po začasnem skladiščenju kosovnih
odpadkov, zato bodo zagotovljene tehnične možnosti zbiranja
in skladiščenja. Primarno ločevanje in demontaža kosovnih
odpadkov bo potekala v začasnih skladiščih, kjer bodo pooblaščene družbe prevzele posamezne frakcije kosovnih in
nevarnih odpadkov. Za potrebe prekladalne postaje se uredijo
nove transportne poti in manipulacijske površine.
53. člen
Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo tiste odpadke,
ki jih določa Pravilnik o ravnanju z odpadki in so v skladu z
izdelano oceno o primernosti odlaganja oziroma izjavo.
54. člen
Upravljavec odlagališča mora imeti Poslovnik za obratovanje odlagališča, ki je predpisan s pravilnikom o odlaganju
odpadkov.
55. člen
Zemlja in jalovina se na odlagališču uporabljata le za gradnjo
odlagalnih polj in prekrivni material v skladu s poslovnikom.
56. člen
Izkopana zemljina in jalovina ter gradbeni material se
lahko odložijo na odlagališču inertnih odpadkov, uporabijo se
lahko za sanacijo degradiranih površin oziroma se lahko odložijo kam drugam v okolje, za kar mora biti pridobljeno dovoljenje
za poseg v prostor.
Povzročitelj mora vsaj tri dni pred pričetkom del, kjer bodo
taki odpadki nastajali, obvestiti pristojne strokovne službe Občine Kozje, da mu le-ta odredi odlagališče.
57. člen
Odpadke, ki so namenjeni odlaganju na odlagališče, je
prepovedano odlagati izven odlagališča. Kdor odloži odpadke
izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori,
jih na njegove stroške odstrani izvajalec javne službe takoj, ko
to odredi pristojni občinski organ za komunalne zadeve oziroma pristojna inšpekcija Občine Kozje.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec
na stroške proračuna občine, kjer se odpadki nahajajo.
Sežiganje odpadkov na prostem, na mestu nastanka,
domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah, je prepovedano. Prepovedano je tudi sežiganje vrtnih
odpadkov v strnjenih naseljih.
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obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Kozje,
– drugih virov.
59. člen
Cene za ravnanje z odpadki se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi
predpisi. Cena za ravnanje z odpadki vsebuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške zbiranja in odvoza odpadne embalaže po sistemu »door to door« in iz zbiralnic,
– stroške obdelave odpadkov in ločeno zbranih frakcij,
– stroške odstranjevanja odpadkov,
– stroške zbiranja in obdelave kosovnih odpadkov,
– odlaganje preostanka odpadkov,
– evidentiranje dejanskih količin mešanih komunalnih odpadkov pri povzročiteljih in računalniška podpora za zagotavljanje načela »povzročitelj plača«,
– okoljsko informiranje javnosti (priprava programov minimizacije, obveščanje uporabnikov o uspešnosti ločenega
zbiranja).
Osnovna cena ravnanja z odpadki vključuje tudi stroške organiziranja, zbiranja in deponiranja vseh vrst odpadkov,
zbranih v akcijah ločenega zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.
Cene storitev se oblikujejo za celotno storitev, enota storitve je količina komunalnih odpadkov (minimalno 15L na osebo
tedensko), ki jih ustvari povzročitelj (uporabnik javne službe).
60. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter ceno storitev izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih
odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odstranjevanje
preostanka odpadkov, obsegajo predvsem:
1. neposredne in posredne stroške,
2. stroške investicij,
3. splošne stroške.
Obračun storitev javne službe
61. člen
Zavezanci za plačilo storitev iz 60. člena tega odloka so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,
– ostali povzročitelji odpadkov, ki opravljajo dejavnost na
območju Občine Kozje.

Viri financiranja

62. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost
plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem, ko
začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali se
povzročitelji vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore ali počitniške objekte.
Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost na območju Občine Kozje je dolžna pred začetkom
opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu datum začetka izvajanja
dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
Povzročiteljem odpadkov – pravnim osebam, ki pripeljejo
odpadke v zbirni center ali na odlagališče odpadkov, se stroški
obdelave odpadkov zaračuna po ceni, ki je določena v veljavnem ceniku.

58. člen
Sredstva za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v

63. člen
Osnova za obračun storitev iz stanovanjskih prostorov in
poslovnih prostorov je volumen odpadka in pogostost odvoza.

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN
STORITEV JAVNE SLUŽBE
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Potreben volumen posode določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov. Volumen posode je odvisen od števila oseb v
gospodinjstvu, velikosti poslovne površine, vrste poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja na izvoru.
Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah – gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke
120 litrov, obračunan volumen pa 15L/osebo tedensko.
V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto posodo, se
za razdelitev stroškov med povzročitelji uporablja kvadratura
poslovnih ali proizvodnih površin ali število povzročiteljev. Za
poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti in nepokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne
dejavnosti. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki
uporabljajo isto posodo za odpadke, se za razdelitev stroškov
uporablja število članov v gospodinjstvu.
64. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje in cenik za obračun storitev javne službe
sprejme občinski svet Občine Kozje.
Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči organ Občinske uprave na podlagi predložene odločbe o denarno-socialni
pomoči po zakonu, ki ureja socialno varnost.
Stroški odvoza za take osebe se poravnajo iz občinskega
proračuna Občine Kozje.
65. člen
Občina je dolžna zagotavljati javno službo le za komunalne odpadke pravnih oseb, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost
(v nadaljevanju pravne osebe).
Cene teh storitev določi izvajalec v skladu s tarifnim
sistemom.
66. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec
prevzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzročijo pravne osebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Cena za
ravnanje s temi odpadki ni sestavni del pravilnika o tarifnem
sistemu in se določi posebej v pogodbi med izvajalcem in
povzročiteljem.
67. člen
Pravne osebe, katerih dejavnost je takšna, da generirajo
samo komunalnim odpadkom podobne odpadke, zbirajo te odpadke v tipskih zabojnikih. Podlago za izračun storitev ravnanja
z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznjenih posod za
odpadke. Cene zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov so odvisne od razdalje odvoza, rednosti odvažanja, velikosti posode
in podobno. Najmanjši skupni volumen posode za odpadke je
120 l, ki se odvaža skladno z urnikom odvoza.
68. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca najkasneje v 14 dneh po nastali spremembi. Ta sprememba se
pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navede
napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma podatke
o velikosti, številu posod in številu oseb, ki jo ugotovi izvajalec
pri odvozu odpadkov.
IX. NADZOR
69. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil.
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Službe, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.
Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v
skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji
ali službi iz prvega odstavka tega člena.
X. KAZENSKE DOLOČBE
70. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse
uporabnike na celotnem območju Občine Kozje,
2. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij po sistemu »od
vrat do vrat«, ekoloških otokih in v zbirnem centru v obsegu
iz 14. in 15. člena,
3. ne prevzema kosovnih odpadkov in OEEO glede na
določen urnik, skladno z letnim programom zbiranja,
4. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru,
5. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom
o ravnanju z odpadno embalažo,
6. ne oddaja ločenih frakcij, zbranih z ločenim zbiranjem, v nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnanju
z odpadki,
7. ne oddaja ločenih frakcij, pridobljenih s predelavo kosovnih odpadkov in opreme, v nadaljnjo predelavo skladno s
predpisom o ravnanju z odpadki,
8. ne oddaja nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem,
9. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih in bioloških odpadkov zaradi višje sile, kot to določa
25. člen,
10. ne vodi zbirk podatkov iz 31. člena.
Z globo 210 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena.
71. člen
Z globo 850 EUR tolarjev se kaznuje za prekršek upravljavec odlagališča, če:
1. ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 40. člen, točka 1,
2. ne vodi zbirk podatkov v obsegu iz 41. člena,
3. ne pripravi letnih programov odlaganja komunalnih
odpadkov kot to določa 42. člen.
Z globo 210 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba upravljavca odlagališča iz prvega odstavka tega člena.
72. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj
komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določata 43. in 44. člen,
2. ne prepušča ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 20. člen,
3. prepušča odpadke iz industrije, obrti ter storitvenih
dejavnosti, ki niso komunalni odpadki iz točke 4.1. 4. člena
tega odloka v posode skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 22. in 24. člena,
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili
47. člena,
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6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 46. člen,
točka 5,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih
odpadkov (49. člen),
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 51. člena.
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.

79. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

73. člen
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj
komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določata 43. in 44. člen,
2. ne odlaga ostankov komunalnih odpadkov v posodah
ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 20. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 47. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 22. in 24. člena,
5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 46. člen,
točka 5,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih
odpadkov (49. člen).

KRŠKO

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do
vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo
podatki iz evidenc, ki jih je za izvajanje storitev javne službe
do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
Pogodbe iz 35. člena tega odloka se z obstoječimi uporabniki sklenejo v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.
75. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja
komunalnih odpadkov prvič za naslednjo leto, od leta sprejema tega odloka.
Dejavnosti, ki jih ta odlok obravnava, vendar se še ne
izvajajo, se bodo uvajale postopoma, v skladu z razvojnim
programom ravnanja z odpadki, ki ga je pripravil izvajalec.
76. člen
Izvajalec javne službe v sodelovanju z strokovnimi službami občine pripravi dolgoročni plan ukrepov na področju
ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov, v katerem določi začetek, dinamiko ter obseg izločevanja ločenih frakcij.
V programu se določi terminski plan in vire financiranja
izgradnje objektov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
z uveljavitvijo sodobnega sistema »od vrat do vrat«.
77. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Kozje.
78. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 10/97, 20/98, 77/98).

Št. 032-0001/2007-7/02
Kozje, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3723.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika
v Drnovem za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v
Drnovem za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1964 Drnovo – Cerkev sv. Janeza Krstnika.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Enotno zasnovana skromna baročna podružnična cerkev stoji na ravnini v južnem delu naselja. Cerkev sestavljajo
pravokotna ladja, enako visok nekoliko ožji kvadratno zasnovan prezbiterij in zvonik prizidan k zahodni strani. Glavni
oltar je dal leta 1665 postaviti mestni sodnik Andrej Kovačič
iz Krškega in ni skladen z arhitekturo prezbiterija. V osrednji
niši je kip sv. Janeza Krstnika, ob straneh sta apostola Peter
in Pavel.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Drnovo, na
parceli št. 21.S, v enoti pomembnejše kulturne dediščine EŠD
128 Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo. Meja spomenika
je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja enote
arheološke dediščine pa na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 3. 2. 2005:
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Št.

Zap. Št. parcele Lastnik
št.

ZKV

k. o.

1

23

Drnovo

21.S

Rimokatoliško župnijstvo v
Leskovcu pri Krškem, Grebenčeva 1, Leskovec

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– predhodne arheološke raziskave v primeru posegov v
zemeljske plasti na zavarovanem območju spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-10/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Straži pri
Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1959 Straža pri Raki – Cerkev sv. Valentina.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na vedutno izjemno izpostavljeni legi južno od
naselja Straža pri Raki. Cerkev je enotno zasnovana arhitektura 17. stoletja s tristrano zaključenim ter zvezdasto obokanim
prezbiterijem z imitirajočimi rebri. Ladja je razmeroma visoka,
kupolasto obokana ter zidana v smislu osredotočenega prostora. Glavni oltar je značilna arhitektura druge polovice 18.
stoletja. Na hrbtni strani ima napis: Altar je bil narejen leta 1784,
prenovljen 1837, Janez Kušlan, Rudolswerth. Na zunanjščini
cerkve je vzidan rimski napisni kamen.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Senuše,
na parcelah št. 58.S, 866/3. Vplivno območje spomenika obsega travnata pobočja severno, zahodno, vzhodno in južno od
cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območje ležita znotraj
enote EŠD 16537 Straža pri Raki – Arheološko najdišče. Meja
spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880,
meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del
tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

58.S

Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

84

Senuše

2

866/3

Resnik Jože, Rozmanova
8, Ljubljana (1/6)

514

Senuše

Resnik Martin, Straža
pri Raki 12, Raka (1/2)
Resnik Vinko, ZDA,
California (1/6)

3724.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Valentina na
Straži pri Raki za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

Vidovič Ljudmila, Straža
pri Raki 7, Raka (1/6)

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,

Stran

9566 /

Št.

67 / 27. 7. 2007

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-8/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3725.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1965 Vihre – Cerkev sv. Urha.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.

Uradni list Republike Slovenije
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži v ravnini Krškega polja jugovzhodno od vasi
Vihre. Cerkev s pravokotno ladjo, enako visokim in skoraj
enako širokim tristrano zaključenim prezbiterijem ter zvonikom
prizidanim k zahodni strani je v jedru srednjeveška arhitektura,
temeljito predelana koncu 19. stoletja. Na južni zunanjščini ladje se poleg pravokotnega romanskega okenca nahaja izjemno
kvalitetna freska Kristusovega križanja z Marijo in Janezom
iz konca 15. stoletja. Cerkvena oprema je iz druge polovice
17. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Drnovo,
na parcelah št. 155.S in 2485/2. Vplivno območje spomenika
obsega kmetijske površine z značilno trakasto parcelacijo,
severno in vzhodno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območje sta znotraj enote EŠD 9817 Vihre – Arheološko
območje. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 6. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Podružnična cerkev sv.
Ulrici (?), Vihre 0,
Leskovec

157

Drnovo

155.S,
2485/2

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
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dijih,

– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v me-

– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-4/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3726.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v
Nemški vasi za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1958 Nemška vas – Cerkev sv. Štefana.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na vedutno izjemno izpostavljeni vzpetini jugovzhodno od Nemške vasi. Cerkev sestavljajo pravokotna v
osnovi še srednjeveška, kasneje barokizirana ladja, ravno s
posnetimi robovi zaključen baročni prezbiterij, stranska kapela
na severni strani in zvonik, prizidan k zahodni ladijski steni.
Ladja ima banjast obok, katerega oproge slonijo na pilastrih,
banjasto obokan je tudi prezbiterij. Glavni in stranska oltarja so
iz konca 18. stoletja. Baročen izdelek 18. stoletja je tudi oltar
v stranski kapeli.
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3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Ravne,
na parcelah št. 55.S in 1221/2. Vplivno območje spomenika obsega strmo travnato pobočje jugovzhodno pod cerkvijo,
kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost
spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

55.S

Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

78

Ravne

2

1221/2

Kočnar Jože, Kalce 2, Krško 1434 Ravne

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– hrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-11/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Koritnici
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Petra v Koritnici za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2209 Koritnica – Cerkev sv. Petra.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na izpostavljeni legi v pobočju, sredi dela gručastega zaselka Koritnica. Cerkev je enotno zasnovana baročna arhitektura s pravokotno banjasto obokano ladjo, tristrano
zaključenim banjasto s sosvodnicami obokanim prezbiterijem in
masivnim zvonikom na zahodni strani. Zakristija je bila k južni
steni prezbiterija prizidana leta 1852. Baročno čelno fasado
poudarja niša z leseno plastiko sv. Petra. Ladjo in prezbiterij
prekriva kamnit tlak. Glavni oltar s sv. Petrom v osrednji niši,
datiran z letnico 1660, je leta 1892 predelal Jakob Grom.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parcelah št. 132.S in 1420/1-del. Vplivno območje spomenika obsega nepozidano pobočje zahodno in južno od cerkve,
kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost
spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

132.S

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

234

Raka

2

1420/1

Mesojedec Ivan, Koritnica
1, Raka

237

Raka

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-12/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3728.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1963 Gorica – Cerkev sv. Pavla.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
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2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev v naselju zavzema osrednji dominanten položaj in
predstavlja preprosto podeželsko podružnico z običajno razporeditvijo arhitekturnih sestavin: pravokotna ladja, prezbiterij ter
zvonik ob zahodni strani. Starejši ravno stropani ladji, ki sega
še v romansko dobo in jo dokumentira pravokotno visoko v
steno postavljeno okence, je bil v 18. stoletju prizidan banjasto
obokan prezbiterij. Glavni oltar iz srede 18. stoletja je kamnit
in zavzema skoraj celotno širino prezbiterija. Orgle so iz prve
polovice 19. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Veliki Podlog, na parcelah št. 67.S, 797/4, 802/3-del in 802/7. Vplivno območje spomenika obsega osrednji, gručast del naselja
Gorica, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili dominantnost
spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

67.S

Cerkev sv. Pavla, Gorica 0,
Leskovec

48

Veliki
Podlog

2

797/4

Župnija Leskovec pri
Krškem, Grebenčeva 1,
Leskovec

122

Veliki
Podlog

3

802/3,
802/7

Urbanč Jožef, Gorica 34,
Leskovec

418

Veliki
Podlog

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved spreminjanja tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov zaradi ohranjanja vedut in dominantnosti spomenika,
razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

9569

spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-15/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3729.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Neže na Vrhu
pri Površju za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Neže na Vrhu pri Površju
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2211 Vrh pri Površju – Cerkev sv. Neže.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo
razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na izpostavljeni legi nad dolino potoka Račna. Baročna arhitektura sestavljena s pravokotne, banjasto
obokane ladje in banjasto obokanega tristrano zaključenega
prezbiterija. Zvonik kvadratne tlorisne zasnove, ki se nadaljuje
v osmerokotnik je bil prizidan ob zahodno fasado leta 1809.
Glavni oltar sv. Marjete je datiran z letnico 1758. Severni stranski oltar sv. Barbare in južni stranski oltar sv. Florijana sta iz
konca 17. stoletja (slednji datiran z letnico 1680).
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parcelah št. 184.S in 2602. Vplivno območje spomenika obsega nepozidana pobočja severno, zahodno, vzhodno in južno od
cerkve. Krajinski vzorec sestavljajo njive in travniki razvrščeni
po plastnicah. Vsak neprimeren poseg bi razvrednotili vedutno
izpostavljenost spomenika. Cerkev in del vplivnega območja
ležita v enoti EŠD 16540 Vrh pri Površju – Arheološko najdišče Cicelj. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
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sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

184.S

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

413

Raka

2

2602

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

1669 Raka

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
– Prepovedano je spreminjati višinske gabarite objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-5/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Miklavža
v Velikem Podlogu za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Miklavža v Velikem
Podlogu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1962 Veliki Podlog – Cerkev sv. Miklavža.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Na vedutno izpostavljeni legi sredi polja stoji podružnica, v
osnovi še srednjeveška arhitektura z izrazitimi psevdogotskimi
arhitektonskimi členi, ki so posledica regotizacije leta 1856.
Cerkev sestavljajo pravokotna banjasto obokana ladja, polkrožno zaključen banjasto obokan prezbiterij in značilno vertikalno
in horizontalno členjen zvonik na zahodni strani. Glavni oltar je
leta 1864 izdelal Anton Seitz. Stranska oltarja sta oltarni podobi
iz 17. stoletja v psevdogotskih okvirjih. Tlak sestavljajo kamnite
plošče, ena od njih je rimski napisni kamen.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Veliki
Podlog, na parceli št. 3217. Vplivno območje spomenika
obsega kmetijske površine z izrazito trakasto parcelacijo
severno, zahodno, vzhodno in južno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in del vplivnega območja ležita v enoti EŠD
13527 Veliki Podlog – Arheološko najdišče. Meja spomenika
je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega
odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

116

Veliki
Podlog

3217

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,

Uradni list Republike Slovenije
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-6/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3731.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v
Veliki vasi pri Krškem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

9571

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri
Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1961 Velika vas pri Krškem – Cerkev sv. Martina.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži v središčnem delu linijske vasi Velika vas pri
Krškem med potokom Veliki potok in glavno ulico. V jedru še
srednjeveška cerkev je bila v 19. stoletju temeljito predelana.
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, enako visok nekoliko ožji
tristrano zaključen prezbiterij, zvonik prizidan k zahodni strani
ladje in zakristija na severni strani. Oltarna oprema iz prve
polovice 19. stoletja ohranja baročni značaj. Na zunanjščini
cerkve je vzidana rimska spolija.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Senuše,
na parceli št. 2387. Vplivno območje spomenika obsega nepozidane, kmetijske površine zahodno od vasi, kjer bi neprimerni
posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Vplivno območje posega v enoto EŠD 9815 Velika vas pri Krškem
– Arheološko območje. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike
načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za
kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 6. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Cerkev sv. Martina

163

Senuše

2387

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.

Stran

9572 /

Št.

67 / 27. 7. 2007

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-7/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3732.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v
Podulcah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Podulcah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2210 Podulce – Cerkev sv. Marjete.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži v pobočju nad dolino potoka Račne na vedutno neizpostavljeni lokaciji. Cerkev je preprosta romanska
podeželska podružnica s polkrožno apsido, pravokotno ladjo in
zvonikom, leta 1839 prizidanim k zahodni ladijski steni. Ladja
z ravnim lesenim stropom se skozi polkrožno odprtino odpira

Uradni list Republike Slovenije
v apsido, obokano s polkupolo. V osi apside je ohranjeno prvotno romansko zgoraj polkrožno zaključeno okence. Koncem
19. stoletja je bila na severni strani prizidana zakristija. Edina
oprema cerkve je preprost glavni oltar iz 19. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parceli št. 156.S. Vplivno območje spomenika obsega enoto
EŠD 16528 Podulce – Arheološko območje okrog cerkve sv.
Marjete, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili lastnosti spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

300

Raka

156.S

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

3733.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije na
Senušah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lucije na Senušah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1960 Senuše – Cerkev sv. Lucije.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev zaključuje severni del naselja Senuše in predstavlja njegov poudarek. Cerkev, v zasnovi verjetno poznogotska
arhitektura, s pravokotno ladjo, zvonikom ob zahodni strani in
tristrano zaključenim prezbiterijem, je današnjo enovito podobo dobila sredi 19. stoletja, o čemer priča tudi letnica 1852 na
portalu. Glavni oltar ima na hrbtni strani napis: A. Seitz, 1865.
Stranska kipa sv. Barbare in sv. Katarine sta kvalitetna izdelka
18. stoletja. Stranska oltarja sta preprosta izdelka 19. stoletja.
Na zahodni ladijski steni je vzidan rimski nagrobnik.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Senuše,
na parceli št. 1.S. Vplivno območje spomenika obsega nepozidano območje severno, vzhodno in južno od cerkve, kjer bi
neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območja ležita v enoti EŠD 16534
Senuše – Arheološko najdišče. Meja spomenika je vrisana na
katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja
pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike
načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za
kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:

Stran

9573

Zap.
št.

Št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

1.S

Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

1

Senuše

Št. 661-01-3/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

67 / 27. 7. 2007 /

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-9/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3734.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na
Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
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(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Raki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2207 – Raka – cerkev sv. Lovrenca.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev stoji v središču vedutno izjemno izpostavljenega
naselja in predstavlja njegovo izrazito dominanto. Poznobaročna cerkev zgrajena na mestu starejše predhodnice v letih
1799–1804, je monumentalna arhitektura z dvema zvonikoma
in bogato členjeno fasado z izstopajočimi stebri in napisom in
kronogramom z letnico 1795 nad glavnim portalom. Notranjščina je potegnjen osmerokotnik z enako visokimi nišami in
plitvima stranskima kapelama. Veliki oltar, delo Mateja Tomca
iz leta 1869, se naslanja na baročno tradicijo. Prižnica iz druge
polovice 18. stoletja, je nastala po vzoru prižnice iz kostanjeviškega samostana, ki je danes v cerkvi sv. Marjete na Golem.
Orgelska omara je kvalitetno baročno delo iz srede 18. stoletja
in je bila prenesena iz kostanjeviškega samostana.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parceli št. 91.S. Vplivno območje spomenika je območje varovane naselbinske dediščine EŠD 17321 Raka – vas, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika.
Spomenik in vzhodni del vplivnega območja ležita v enoti EŠD
16531 Raka – Arheološko najdišče. Meja spomenika je vrisana
na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo
za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

184

Raka

91.S

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati
le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati
le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– prepoved spreminjanja urbanistične zasnove naselja,
tlorisnih in višinskih gabaritov objektov zaradi ohranjanja vedut
in dominantnosti spomenika, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-16/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3735.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v
Gornjem Ravnem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Gornjem
Ravnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2208 Gornje Ravno – Cerkev sv. Lenarta.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
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Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je postavljena na griču nad naseljem Gornje Ravno. Skupaj z lipo predstavlja nenadomestljiv poudarek v krajinski sliki širšega območja. Cerkev je baročna arhitektura, sestavljena iz pravokotne, zrcalasto obokane ladje, pravokotnega
polkrožno zaključenega in banjasto obokanega prezbiterija in
zvonika, prizidanega k zahodni strani. Glavni oltar je leta 1888
izdelal Jakob Grom, severni stranski oltar je izdelek baročne
tradicije, južni stranski oltar je iz 17. stoletja. Križev pot je signiran: Klemen Pinxit 1803. Lipa ob cerkvi ima krajinsko oblikovni
in kulturno pričevalni pomen.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Smednik,
na parcelah št. 55.S in 453/1. Vplivno območje spomenika obsega pobočja severno, zahodno, vzhodno in južno od cerkve,
kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost
spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Rimokatoliška župnija
Raka, Raka 1, Raka

120

Smednik

55.S,
453/1

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– strokovno vzdrževanje drevesa: redno sanitarno čiščenje in ohranjanje rastiščnih pogojev.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je spreminjati višinske gabarite objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega spomenika.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

9575

6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-13/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3736.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu
pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu pri
Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1957 Leskovec pri Krškem – Cerkev sv. Ane.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na vedutno izpostavljenem pomolu nad naseljem Leskovec pri Krškem in predstavlja njegovo izrazito dominanto. Cerkev iz 17. stoletja je bila v letih 1760–1770 temeljito
predelana v poznobaročnem duhu. Pravokotna ladja z ravnim
novim stropom (prvotni strop s poslikavo je propadel) se proti
vzhodu nadaljuje v pravokoten banjasto obokan prezbiterij,
zvonik je prizidan k severni ladijski steni. Glavni oltar je naslikana iluzionistična arhitektura iz tretje četrtine 18. stoletja, ki jo
dopolnjuje Metzingerjeva oljna slika sv. Ane z Marijo v naročju
in sv. Joahimom ob strani. Starejša stranska oltarja sta iz konca
17. oziroma začetka 18. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Leskovec,
na parcelah št. 40.S in 650/3. Vplivno območje spomenika ob-
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sega nepozidano območje severno in delno pozidano območje
južno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno
izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območje sta
znotraj enote EŠD 16521 Leskovec pri Krškem- Arheološko
najdišče. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2005:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

40.S

Župnijstvo v Leskovcu,
Grebenčeva 1, Leskovec

56

Leskovec

2

650/3

Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

1918 Leskovec

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati
le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– vsi posegi v plasti arheološkega najdišča smejo potekati
le pod arheološkim nadzorom in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je spreminjati višinske gabarite objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega spomenika.
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-14/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3737.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla
v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v
Brestanici za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2906 Brestanica – Cerkev sv. Petra in Pavla.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Stara župnijska cerkev sv. Petra, ki se v virih posredno
prvič omenja leta 1213, je v sedanji obliki plod večstoletne
rasti. Romansko jedro stavbe predstavlja kvadratna ladja,
predelana koncu 15. oziroma začetku 16. stoletja, ko ji je bil
dozidan tristrano zaključen prezbiterij. Sočasna prezbiteriju
je gotska kapela prizidana ob njegovi južni steni. Kapeli
sledeča zakristija in zvonik sta iz 17. stoletja. V 18. stoletju
sta bili pozidani stranski kapeli, severna Frančiškova in
južna Roženvenska. Kot zadnja je bila koncu 19. stoletja
k severni steni prezbiterija prizidana nova zakristija. Poleg
vzidanih nagrobnikov iz 16. stoletja, obeh oltarjev, glavnega
iz druge polovice 17. stoletja in severnega stranskega iz 18.
stoletja ter prižnice iz prve polovice 18. stoletja, je omembe
vreden zlasti baročni štuk in poslikava Frančiškove kapele
iz leta 1739.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Brestanica,
na parceli št. *159. Vplivno območje spomenika predstavljajo
vstopna ploščad s kamnitim opornom zidom s stopniščem,
drevored ob glavni dostopni cesti in nepozidano pobočje pod

Uradni list Republike Slovenije

Št.

njim ter pokopališče (parc. št. 582/1-del, 598, 488/2, 490 in
*156, k. o. Brestanica). Meji sta vrisani na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

Župnija Brestanica, Cesta
prvih borcev 8a,
Brestanica

557

Brestanica

159

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin, razen v smislu
rekonstrukcije izvirne podobe.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanega odprtega prostora;
– ohranjanje pokopališkega zidu z nagrobniki;
– redno vdrževanje drevoreda po metodah sodobne arboristike;
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-1/2005-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Odlok o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v
Krškem za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v Krškem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1951 Krško – Cerkev sv. Rozalije.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Na pobočju nad mestom stoji baročna enotno zasnovana
enoladijska cerkev s tristrano zaključenim prezbiterijem in zvonikom ob zahodni fasadi, datirana z letnico 1647 na glavnem portalu. Predelave koncu 19. stoletja, ki se odražajo v poslikavi celotne notranjosti ter v cerkveni opremi, so prizanesle zunanjščini
in lesenemu kasetiranemu poslikanemu stropu. Strop razdeljen v
84 kaset s figuralno poslikanimi polji v osrednjem delu, je datiran
z letnico 1666 na polju z upodobitvijo sv. Rozalije. Na južni steni
ob slavoloku je napis Johan Soher Moler in Videm 1666.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Krško, na
parceli št. *339. Vplivno območje spomenika zajema območje
naselbinske dediščine Krško – Mestno jedro (EŠD 15931) in
nepozidano območje zahodno od cerkve, kjer bi neprimerni
posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Meja
spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880,
meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega
odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

1

Rimokatoliško župnija v
452
Krškem, Pod Goro 6, Krško

55.S

ZKV

k. o.
Krško

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta ter njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
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– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje volumna mestnega jedra Krško, za katerega
velja način varstva naselbinske dediščine,
– ohranjanje razmerje med gozdnatim površinami pobočja zahodno od sakralnega objekta in že pozidanimi površinami
v obstoječem merilu, razen v primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov,
dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj
učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-4/2007-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2212 Raka – Grad
(grad z gospodarskimi poslopji in ostanki vrtnoarhitekturne ureditve)
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, umetnostno-arhitekturnih in krajinskih lastnosti poseben pomen za Občino
Krško. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega, umetnostno-arhitekturnega
in kulturno krajinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Enota leži v gričevnatem, vedutno izjemno izpostavljenem severnem obrobju Krškega polja. Grad, katerega prvotno
srednjeveško jedro iz 13. oziroma 14. stoletja je skrito v do
danes ohranjeni značilni renesančni zasnovi in obliki, razpoznavni tudi na Valvasorjevi upodobitvi iz 1679 leta, je rezultat
več stoletnega razvoja. Grad je zasnovan kot enonadstropno,
delno podkleteno štiritraktno poslopje z enajstosnim pročeljem
in osemosno vzhodno fasado. Klasicistično oblikovano pročelje
s poudarjenim triosnim rizalitnim osrednjim delom in kamnitim
vhodnim portalom je nastalo ob prezidavah na prelomu 18. v
19. stoletje. Dvoriščne fasade vseh štirih traktov so v pritličju in
nadstropju arkadirane. Tlorisna zasnova nekdanje vrtne ureditve je zabrisana, ohranjena so le posamezna drevesa.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parcelah št. 1/2.S, 5/3, 5/4, 2, 1/1.S, 10/3, 10/2, 10/1. Vplivno območje spomenika obsega nepozidano območje zahodno, vzhodno in južno od gradu, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Meja spomenika je vrisana na
katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja
pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike
načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za
kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št.
št.
parcele

Lastnik

ZKV

k. o.

1

1/2.S, 5/3

Bajc Ljubica, Raka 12,
Raka

1862 Raka

3

5/4

Bajc – Cehulič Zinka, Raka
12, Raka

2228 Raka

4

2, 10/2

Zupančič Majda, Pod vrtačo 2071 Raka
18, Sevnica
Zupančič Anton, Pod vrtačo 2071 Raka
18, Sevnica

3739.

Odlok o razglasitvi gradu Raka na Raki za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

5

1/1.S, 10/3 DL – Občina Krško, CKŽ
14, Krško

1226 Raka

6

10/1

2054 Raka

Bajc Ljubica, Raka 12,
Raka

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture profanega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe,

Uradni list Republike Slovenije
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov na površinah
nekdanje vrtnoarhitekturne zasnove razen tistih, ki predstavljajo revitalizacijo oziroma rekonstrukcijo.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-2/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3740.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), v skladu z določili Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10.
seji dne 21. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji, merila in
postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za
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pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (v
nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo
iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o
proračunu Občine Krško za posamezno leto in iz drugih virov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško so sredstva namenjena za:
– spodbujanje investicijskih vlaganj, ki ustvarjajo nove
proizvodne in storitvene kapacitete ter povečujejo konkurenčnost malega gospodarstva (naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, nakup nematerialnih pravic) ter
omogočajo optimalno in kakovostnejše koriščenje proizvodnih
in storitvenih kapacitet z uvajanjem novih in posodobljenih
tehnologij (produktivnejših, racionalnejših, energetsko varčnih,
ekološko varnejših),
– spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev
iz naslova državnih in mednarodnih razpisov z namenom razširitve proizvodnje oziroma tehnoloških posodobitev na podlagi
sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne
in mednarodne javne razpise,
– spodbujanje udeležbe podjetij na sejmih in razstavah
doma in v tujini z namenom promoviranja izdelkov in storitev,
– spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega
izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih z namenom pridobivanja novih znanj za dejavnost, ki jo opravlja
podjetje,
– spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo
uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE RAZVOJNIH
SREDSTEV

so:

4. člen
1. Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika

– mikro in majhna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki
posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo),
– strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z zakonodajo o društvih.
2. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti
na območju Občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi
podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Krško, kolikor
ima poslovno enoto v Občini Krško, v kateri zaposluje najmanj
2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče)
in investira na območju Občine Krško.
Sredstva se lahko dodelijo le za investicije, ki se izvajajo
na območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti
izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se
nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.
3. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri katerih 25% ali več kapitala ali
glasovalnih pravic ni v lasti enega samega podjetja ali v skupni
lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo opredelitve za majhna in
srednje velika podjetja.
4. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami iz prejšnjih let
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe, ki je izkazan v
bilanci predhodnega leta,
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– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozil za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali
plačilo,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Krško ali do države.
5. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
5. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi veljavnih
predpisov za dodeljevanje državnih pomoči. Finančno pomoč,
ki jo prištevamo med državne pomoči, je možno dodeliti v
primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo
zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči,
da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih javnih virov oziroma če so, koliko sredstev so iz
teh virov že pridobili.
6. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v
skladu s tem pravilnikom in z zakonodajo, ki ureja izvrševanje
proračuna. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopkih, določenimi v
veljavnih predpisih. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za
posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.
Kolikor bodo v javnem razpisu pri posameznih ukrepih
predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za
javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev dodeljena
sredstva sorazmerno znižala.
7. člen
Župan Občine Krško z odločbo imenuje komisijo za vodenje postopka javnega razpisa, ki je sestavljena iz predstavnikov Občine Krško in predstavnikov gospodarskih združenj iz
območja Občine Krško. Komisija na podlagi tega pravilnika in
javnega razpisa odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge, opravlja oglede na
terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev
in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Občina Krško
s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo
medsebojne obveznosti.
III. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA
GOSPODARSTVA

sticij,

8. člen
Sredstva za razvoj so namenjena za naslednje ukrepe:
1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih inve-

2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije
za prijavo na državne in mednarodne razpise,
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vah,

3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razsta-

4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva.
1. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje
dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi
dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega
podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj
produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in
storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove
proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče
leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost
investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki
je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti
v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se
lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem
razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne
investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno
razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo
stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega 850 EUR,
– nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
2. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na
državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega
ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije
za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje
oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev
za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so
predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti
sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem
razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije,
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– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno
razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetovalnega
podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za
pripravo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet
prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma
periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega
svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev,
ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi
na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega
ukrepa.
3. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo
razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma
ali v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu
ali razstavi,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem
koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih
sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi
na določenem sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.
4. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih
zaposlenih k posebnemu usposabljanju in dodatnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri
uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki
niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga
podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in majhna podjetja ter
samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter imajo izdelan letni
program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju
(vsebuje predvidene vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna
izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe nove tehnologije, strojev, orodij,
demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja in
izpiti, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so
osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih
šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in
dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega prejemnika v tekočem
koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih
sredstev za ta ukrep.
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Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije,
stroški najema prostorov in opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.
5. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se
ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne
konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker
je izmenjava in posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj
zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini
Krško in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno
dejavnostjo,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem
koledarskem letu ne sme presegati 25% od skupno razpisanih
sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko
obveščanje).
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega
pravilnika spremlja in preverja Oddelek za gospodarske dejavnosti, Oddelek za javne finance in proračun Občine Krško,
notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
10. člen
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v
celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik
prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene
druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena
sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega
odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 98/03).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov
Občine Krško, članov svetov krajevnih
skupnosti ter članov svetov javnih zavodov

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in
1/07 – odločba US RS), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni
list RS, št. 14/06, 27/06 – sklep US RS in 1/07 – odločba US
RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Krško,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov
svetov javnih zavodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač, plačil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Krško, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali
jih imenuje občinski svet, in prejemki članov svetov krajevnih
skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega
odstavka tega člena.
Članom svetov krajevnih skupnosti in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, pripadajo
za njihovo delo nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako
predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana
odloči občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA
NAGRADE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
a) Plača oziroma plačilo župana in podžupanov
4. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 1/07
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– odločba US RS) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni
list RS, št. 14/06, 27/06 – sklep US RS in 1/07 – odločba US
RS), je funkcija župana Občine Krško razvrščena v 53. plačni
razred. Skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se
ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred, upoštevajo določila
o odpravi nesorazmerij v plačah do leta 2010.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še
dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno,
vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen
Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev
razvrščena v plačni razred 38–45. Plačni razred podžupana
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu
določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja svojo funkcijo poklicno, mu pripada
dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu mesečno
pripada plača oziroma plačilo v višini največ do 50% plače, ki bi
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka
na delovno dobo.
Plača oziroma plačilo podžupana za opravljanje njegove
funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles
in mu za to ne pripada dodatno plačilo v obliki sejnine.
6. člen
Plačilo poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi
sklepa o določitvi plače.
Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi
na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Podžupana uvrsti
v plačni razred v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika župan, in sicer mesečno s sklepom. Pri uvrstitvi v plačni
razred župan vsakokrat upošteva obseg dela in pooblastila
podžupana.
Plačilo ostalih nepoklicnih funkcionarjev se izplačuje na
podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma
pogodbe.
b) Plačilo članov občinskega sveta in članov delovnih
teles občinskega sveta
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma sejnina
za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom občinskega sveta pripada za udeležbo na sklepčni redni in izredni seji občinskega sveta sejnina v višini 11%
vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka za delovno
dobo. Članom občinskega sveta se povrnejo tudi potni stroški
v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne
izplačuje za korespondenčno in slavnostno sejo.
Za prisotnost na vsaki sklepčni redni ali izredni seji posameznega delovnega telesa pripada članu občinskega sveta
sejnina v višini 1% vrednosti plače župana, brez njegovega
dodatka na delovno dobo.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti
na seji.
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8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnih telesih
občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na vsaki sklepčni
redni ali izredni seji v višini 2% vrednosti plače župana, brez
njegovega dodatka na delovno dobo.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se povrnejo tudi potni stroški v skladu s
predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v
občinski upravi.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne
izplačuje za korespondenčno sejo.
Članu delovnega telesa občinskega sveta se plačilo za
opravljene funkcije izplačuje na podlagi evidence prisotnosti,
in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
9. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za
civilno zaščito ter članom drugih komisij, odborov in svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej
obravnavani v tem pravilniku.
c) Plačilo članom nadzornega odbora
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade v višini največ do 15% vrednosti plače župana, brez
njegovega dodatka na delovno dobo, za predsednika, oziroma
največ do 10% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, za člana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 35%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 45%,
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo predsednika ali od
njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta 30%.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se povrnejo
tudi potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih
stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti
na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne
izplačuje za korespondenčno sejo.
Letni znesek sejnin, ki se izplača predsedniku oziroma
posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati
15% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
č) Skupne določbe
11. člen
Predsedniku ali predsedujočemu na sejah organov iz četrtega odstavka 7. člena pripada sejnina v višini 1,5% vrednosti
plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
12. člen
Z ugotovitvenim sklepom se v skladu s tem pravilnikom
mesečno določi plačilo članom občinskega sveta, članom nadzornega odbora, članom delovnih teles Občinskega sveta ter
članom drugih organov Občine Krško.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov Občine Krško, ki jo vodi delavec občinske uprave, ki
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opravlja strokovna in administrativna dela za občinski svet,
obračun pa delavec občinske uprave, ki obračunava plače.
d) Nadomestilo članom volilne komisije
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
namestniki predsednika, tajnika in članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih
referendumov in volitev pravico do enkratnega nadomestila v
skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Enaki pogoji, kot so določeni v prvem in drugem odstavku
tega člena, veljajo tudi za Posebno volilno komisijo za volitve
člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske
skupnosti.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega
sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Krško imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih
prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v
občinski upravi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine
Krško imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni
poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški
prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo
potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine
Krško imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje in
pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa. Za izplačilo dnevnic in ostalih stroškov,
ki so nastali v zvezi s službenim potovanjem se uporabljajo
predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Pravice iz tega člena pravilnika se uveljavljajo na podlagi
naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje
izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda
nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJE
PREJEMKOV
15. člen
Ugotovitveni sklep o plači, plačilu, sejnini oziroma nagradi
na podlagi tega pravilnika izda župan.
16. člen
Sredstva za izplačevanje tega pravilnika se zagotovijo iz
sredstev proračuna Občine Krško.
17. člen
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje
mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli
mesec.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za
pretekli mesec.
Plačilo za delo podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno,
se izplačuje mesečno praviloma do vsakega 15. dne v mesecu
za pretekli mesec.
Plačila članom občinskega sveta, članom delovnih teles
občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom dru-
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gih organov Občine Krško, se izplačujejo mesečno najkasneje
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki določeni v 14. členu tega pravilnika se izplačajo
v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Prejemnikom plačil iz 7., 8., 9. in 10. člena tega pravilnika
se sejnine izplačujejo mesečno kot akontacija glede na dejansko prisotnost na sejah.
Ob koncu koledarskega leta se opravi poračun izplačanih
akontacij, tako da letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu prejemniku, v skladu z zakonodajo, ne presega 15% letne
plače župana, brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.
V. SEJNINE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
19. člen
Svet posamezne krajevne skupnosti v Občini Krško se
lahko po lastni presoji odloči, da se članom sveta krajevne
skupnosti za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji
izplača sejnina v višini od 0,5% do 2% vrednosti plače župana,
brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila, upoštevajoč najnižji in najvišji možni znesek sejnine,
kot je določen v prejšnjem odstavku, sprejme svet krajevne
skupnosti s sklepom.
S sklepom iz drugega odstavka tega člena svet krajevne
skupnosti določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov
sveta na sejah ter način izplačevanja sejnine.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti oziroma predsedujočemu članu sveta krajevne skupnosti ob odsotnosti predsednika sveta krajevne skupnosti, lahko pripada sejnina v
višini 150% zneska določene sejnine za člane sveta krajevne
skupnosti.
20. člen
Krajevne skupnosti v letnih finančnih načrtih za lastno
dejavnost planirajo kritje stroškov za šest sej sveta krajevne
skupnosti v posameznem koledarskem letu v višini 1% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo za
člana sveta krajevne skupnosti in 2% vrednosti plače župana,
brez njegovega dodatka na delovno dobo za predsednika sveta
krajevne skupnosti na posamezno sejo.
Višino vseh sredstev za dejavnost krajevne skupnosti
se zagotovi v proračunu Občine Krško. Za določitev višine
sredstev se upošteva število članov v posamezni krajevni skupnosti.
V primeru, da ima posamezna krajevna skupnost več sej
kot je določeno v prvem odstavku in višje stroške, kot so jim zagotovljena sredstva s strani občinskega proračuna, te stroške
krije krajevna skupnost sama iz lastnih sredstev.
VI. SEJNINE ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA,
KATEREGA USTANOVITELJICA JE OBČINA KRŠKO
21. člen
Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Krško, se lahko odloči, da se članom sveta
zavoda za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji
izplača sejnina v višini od 0,5% do 2% vrednosti plače župana,
brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila, upoštevajoč najnižji in najvišji možni znesek sejnine,
kot je določen v prejšnjem odstavku, sprejme svet zavoda s
sklepom.
S sklepom iz drugega odstavka tega člena svet zavoda
določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta
zavoda na sejah in način izplačevanja sejnine.
Predsedniku sveta zavoda oziroma predsedujočemu čla-
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nu sveta zavoda ob odsotnosti predsednika sveta zavoda lahko
pripade sejnina v višini 150% zneska določene sejnine.
Stroške za izplačilo sejnin krije sam javni zavod iz svojih
sredstev. Javni zavod za ta izplačila ne pridobi dodatna sredstva iz proračuna Občine Krško.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Določbe 20. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
s 1. 1. 2008.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Krško (Uradni list RS, št. 14/06).
24. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v naslednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – ZVrt-UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS
in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Krško
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Krško od 1. 9. 2007 dalje znašajo:
v EUR

Vrtec

Starostna
Starostna
skupina 3–4 Starostna
skupina
Razvojni
let in kombini- skupina 3–6
1–3 let
oddelek
rani oddelek let (6–9 ur)
(6–9 ur)
(6–9 ur)

1. Brestanica

425,64

-

296,89

-

2. Koprivnica

502,98

-

312,70

-

3. Krško

452,05

357,61

330,82

1.042,03

4. Leskovec

466,20

-

340,87

-

5. Podbočje

491,91

354,52

328,01

-

6. Raka

416,43

330,51

292,20

-

7. Senovo

420,76

328,28

284,45

-
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2. člen
Kolikor bo v Vrtcu pri OŠ Podbočje s 1. 3. 2008 oziroma 1. 4. 2008
z delovanjem pričel dodatni polovični oddelek prvega starostnega
obdobja, od dne pričetka delovanja navedenega oddelka cene
posameznih programov v Vrtcu pri OŠ Podbočje znašajo:
v EUR
Vrtec

Podbočje

Starostna
skupina 1–3
let (6–9 ur)

Starostna skupina
3–4 let in kombinirani oddelek
(6–9 ur)

Starostna
skupina 3–6
let (6–9 ur)

363,57

336,62

556,95

Stran

9585

vrste dopustnih dejavnosti, dopustnih posegov in enostavnih
objektov, funkcionalna in oblikovna merila in pogoje za graditev objektov in izvedbo drugih del, merila in pogoje za gradnjo
prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo, merila in pogoje
za varstvo okolja ter ostale pogoje.
Prostorske ureditvene pogoje je izdelal City studio d.o.o.,
pod št. projekta 740 v aprilu 2007.
2. člen
(sestavni deli odloka)

3. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06). Cene
programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).
Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi
Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske
vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04, 109/04 in 49/06).

4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca
ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,17 €
za vsako začeto uro.

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2007.

Št. 609-55/2007-O704
Krško, dne 21. junija 2007

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LJUBLJANA
3743.
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter
dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg
osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta

Na podlagi 99. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 18. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij
urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in
CT 10 Slovenska cesta
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij
urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji) in
se določi ureditveno območje prostorskih ureditvenih pogojev,

Sestavni deli odloka so naslednji grafični prikazi:
1. Izsek iz prostorskih sestavin Dolgoročnega plana
2. Izsek iz prostorskih sestavin Srednjeročnega
plana
3. Geodetski načrt
4. Katastrski načrt
5. Regulacijska karta na geodetskem načrtu
6. Regulacijska karta na katastrskem načrtu
7. Prometna karta
8. Zbirnik komunalnih vodov

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500.

3. člen
(priloge odloka)
Priloge odloka so:
– povzetek za javnost,
– smernice za načrtovanje ter mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora,
– obrazložitev,
– strokovne podlage,
– izvedeniško mnenje o možnostih ohranitve platan v
parku Zvezda med gradnjo podzemnih garaž pod Kongresnim
trgom, ki ga je izdelal prof. dr. Aleksander Šiftar v letu 2004.
II. UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
Ureditveno območje prostorskih ureditvenih pogojev obsega območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij
urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (v nadaljevanju: ureditveno območje).
Meje ureditvenega območja so razvidne iz grafičnih prikazov Regulacijska karta na geodetskem načrtu (list št. 5) in
Regulacijska karta na katastrskem načrtu (list št. 6).
5. člen
(funkcionalne enote)
Ureditveno območje je razdeljeno na šest funkcionalnih
enot. Območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg je razdeljeno na
tri funkcionalne enote in sicer FE1, FE2 in FE3. Del območja
urejanja CT 10 je razdeljen na dve funkcionalni enoti in sicer
FE4 in FE5. Celotni del območja urejanja CT 2 znotraj ureditvenega območja je funkcionalna enota FE6.
Meje funkcionalnih enot so razvidne iz grafičnih prikazov
Regulacijska karta na geodetskem načrtu (list št. 5) in Regulacijska karta na katastrskem načrtu (list št. 6).
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE
PROSTORA
6. člen
(splošna merila in pogoji)
Za ureditveno območje veljajo splošna merila in pogoji za
urejanje prostora, če ni s posebnimi merili in pogoji za urejanje
prostora iz IV. poglavja tega odloka določeno drugače.
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1. Vrste dopustnih dejavnosti, posegov in enostavnih
objektov
7. člen
(dopustne dejavnosti)
V ureditvenem območju je znotraj območja, ki ga omejujejo gradbene meje pod nivojem terena (GM3), dopustno
parkiranje pod nivojem terena.
8. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju so dopustni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– gradnja podzemne parkirne hiše pod ploščadjo Kongresnega trga z ureditvijo dovoza/izvoza preko objekta »Šumi«,
– podzemni dovozi/izvozi do parkirne hiše,
– gradnja vhodov/izhodov iz podzemne parkirne hiše,
– gradnja izpustov zraka iz podzemne parkirne hiše,
– gradnja prometne, energetske vodovodne in komunalne infrastrukture,
– urejanje utrjenih površin,
– ureditev vegetacije in zelenic,
– postavitev ovir za motorni promet, vključno s Plečnikovimi stebrički iz umetnega kamna,
– urejanje reliefa,
– predstavitev arheoloških izkopanin »in situ«.
9. člen
(gradnja in postavitev enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju je dovoljena gradnja in postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– sezonskih gostinskih vrtov.
Izmed del v zvezi z urejanjem javnih površin je dovoljena
le:
– postavitev klopi, košev za odpadke, drogov za zastave, božičnih oziroma novoletnih dreves,
– postavitev usmerjevalnih tabel in znakov.
Postavitev vrste pomožnih infrastrukturnih objektov je
dovoljena, kolikor je opredeljena v členih 12. do 20. tega odloka, ki določajo merila in pogoje za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo.
Gradnja in postavitev ostalih enostavnih objektov ni dovoljena.
2. Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji za
graditev objektov in izvedbo drugih del
10. člen
(regulacijske omejitve)
jitve:

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ome-

– gradbena meja nad nivojem terena GM1 je linija, ki jo
novogradnja pod in nad nivojem terena do predpisane višine
ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjena od
nje v notranjost,
– gradbena meja na nivoju terena GM2 je linija, ki jo novogradnja pod in do nivoja terena, ki nad nivo terena poseže
le z zaščitno ograjo, ne sme presegati, lahko pa se je dotika
ali je odmaknjena od nje v notranjost,
– gradbena meja pod nivojem terena GM3 je linija, ki jo
novogradnja pod nivojem terena, ki na nivo terena neposredno ne posega, ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je
odmaknjena od nje v notranjost,
– gradbena linija (GL) je linija, ki se jo morajo novogradnje in prizidave, ki se gradijo na zemljiščih ob tej liniji
dotikati.
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11. člen
(tipologija, velikost, oblikovanje in lega objektov in naprav)
Ureditev območja, vključno s tlakovanjem, ozelenitvijo,
postavitvijo in zasnovo urbane opreme in ovirami za motorni
promet, se izvede po enotnem projektu.
Vsi energetski in drugi komunalni infrastrukturni vodi morajo biti izvedeni pod terenom.
3. Merila in pogoji za gradnjo prometne in komunalne
infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo
12. člen
(prometna infrastruktura)
Po izgradnji podzemne parkirne hiše in ureditvi ploščadi
Kongresnega trga se za motorni promet zapre funkcionalne
enote FE1, FE2, FE3 in FE4, v funkcionalni enoti FE6 pa se
motorni promet dopusti do uvozno izvoznih klančin v podzemne
parkirne hiše preko površin namenjenih pešcem. V primeru, da
klančin na tej lokaciji ni, se tudi funkcionalna enota FE6 zapre
za motorni promet.
V funkcionalni enoti FE6 je dopustna ureditev javnega
potniškega prometa, ki se navezuje na Wolfovo ulico.
Funkcionalna enota FE5 je namenjena motornemu prometu ter kolesarskemu in peš prometu. Ohrani se obstoječ
cestni profil in pločnik za pešce. Javni potniški promet se odvija
po lastnem voznem pasu.
V ureditvenem območju parkiranje na nivoju terena ni
dovoljeno.
Dostava se vrši pod posebnim režimom v skladu s predpisi MOL.
Vse tlakovane površine so dostopne za interventni promet.
Območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter funkcionalna
enota FE4 sta namenjena pešcem. Kolesarski promet se odvija
po površinah za pešce in je podrejen pešcem.
13. člen
(splošni pogoji gradnje komunalne in druge infrastrukture)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje.
14. člen
(vročevodno omrežje)
Za eventualne potrebe po toploti za ogrevanje se objekt
podzemne parkirne hiše priključi na prestavljeni glavni vročevod DN 450 na vzhodu ureditvenega območja, na mestu, kjer
je potrebno preurediti tudi vročevodni odcep DN 150 za potrebe
napajanja vročevoda DN 150 po Gosposki ulici.
Preko območja gradnje podzemne parkirne hiše poteka
glavni vročevod dimenzije DN 450 za oskrbo osrednjega in juž-
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nega dela centra mesta. Za namen gradnje podzemne parkirne
hiše je potrebno predhodno prestaviti vročevod DN 450 izven
območja načrtovanega gradbenega posega podzemne parkirne hiše. Predvidena sta dva trasna poteka prestavitve.
Prva rešitev predvideva prestavitev vročevoda DN 450
vzhodno od načrtovane podzemne parkirne hiše in na južnem
delu s potekom preko parka pred Univerzo. Druga rešitev predvideva pomik trase proti severu v območje načrtovane gradnje.
Za ta primer prestavitve vročevoda DN 450 je treba projektno in
izvedbeno zmanjšati osnovno načrtovani obseg gradnje parkirne hiše za namen predhodne prestavitve vročevoda DN 450.
Končna varianta prestavitve vročevoda DN 450 se definira na osnovi relevantnih okoliščin skladno z izdelavo PGD
dokumentacije za gradnjo parkirne hiše in PGD dokumentacije
za prestavitev vročevoda DN 450, za kar je potrebno predhodno pridobiti tudi posebne projektne pogoje s strani upravljavca
vročevodnega omrežja.
15. člen
(plinovodno omrežje)
Predvidena gradnja na severnem delu tangira obstoječi
glavni plinovod JE 150 N 12000 in na južni strani glavni plinovod JE 250 N 12600. Na glavni plinovod JE 150 N 12000 sta
za oskrbo z zemeljskim plinom priključena objekta Kongresni
trg 14 in 15.
Za zagotovitev nadaljnje oskrbe z zemeljskim plinom se
za omenjena objekta izvede nov priključni plinovod s potekom
v zemljišču objekta Vegova ulica 4, ki se naveže na glavni plinovod JE 250 N 12600. Omenjena plinovoda se pred pričetkom
izkopa gradbene jame delno ukineta v odmiku min. 2 m od
zunanjega roba zagatne stene.
V primeru izkazanih potreb po zemeljskem plinu v novem objektu se lahko na omenjena glavna plinovoda naveže
priključni plinovod za javni program v prvi kleti garažne hiše in
sicer za potrebe kuhanja ali tehnologije.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Visokonapetostni kabli potekajo v kolektorju v Slovenski
cesti ter v vzhodnem robu Kongresnega trga in ne predstavljajo
ovire pri gradnji.
Z gradnjo novega objekta se poveča naročena moč. Za
zagotovitev elektroenergetskega napajanja novega objekta z
električno energijo je potrebno v predvideni TP Šumi vgraditi
tretji transformator moči 1000 kVA, ustrezno NN omaro in položiti NN kable do razdelilnih mest v garažni hiši Kongresni trg
št. 13, 14. in 15.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Na ureditvenem območju je zgrajena kanalizacija v mešanem sistemu za odvod komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode.
Kanal v Slovenski cesti in kanala, ki potekata v južnem
delu Kongresnega trga, je potrebno obnoviti oziroma prestaviti.
Kanal, zgrajen v Gosposki ulici in v vzhodnem delu Kongresnega trga se prestavi. Obstoječa kanala v podaljšku Šubičeve
ulice se rekonstruirata.
Za obnovo oziroma prestavitev kanalizacije je potrebno
pridobiti projektno nalogo.
Predvideni objekt je potrebno priključiti na prestavljen kanal mešanega sistema dimenzij DN 1400, ki poteka preko parka Zvezda. Odtoke iz kleti se vodi preko kletnega črpališča.
Padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se speljejo
v javno kanalizacijo.
18. člen
(vodovodno omrežje)
Zaradi načrtovane gradnje je potrebno ukiniti vodovod
LTŽ DN 150 mm, položen v južnem robu Kongresnega trga
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in prestaviti hišne vodovodne priključke za objekte s hišnimi
št. 13, 14 in 15.
Na vzhodnem delu Kongresnega trga je potrebno po delno spremenjeni trasi, po vzhodni strani obnovljene kanalizacije,
obnoviti vgrajeni vodovod LTŽ DN 150.
V cesti, ki poteka v severnem robu ureditvenega območja
(podaljšek Šubičeve ulice), je potrebno zaradi izvedbe uvozno-izvoznih klančin obnoviti in po potrebi prestaviti obstoječi
vodovod LZ DN 100.
Obstoječi vodovod LZ DN 250/200 zgrajen v vzhodnem
robu Slovenske ceste se ukine, nadomestni vodovod se položi
v obstoječi komunalni kolektor, zgrajen v zahodni polovici Slovenske ceste.
Za načrtovane prestavitve in obnove vodovodov je potrebno pridobiti projektno nalogo. Rešitev ureditve vodovoda
v severnem delu ureditvenega območja – Šubičeva ulica se
zaradi predlaganih dveh možnosti uvozno-izvoznih klančin obdela v dveh variantah.
Požarna zaščita predvidenega objekta bo zagotovljena s
hidrantnim omrežjem in šprinklerji.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Predvideno je opremljanje ureditvenega območja s TK
sistemom in KKS sistemom.
V predvideni podzemni parkirni hiši je predviden po vsaj
en telekomunikacijski kabelski priključek v skupni kabelski
omari v 1. kleti.
20. člen
(javna razsvetljava)
Vse javne površine je treba ustrezno osvetliti. Osvetlitev javnih zunanjih površin mora biti dobra, enakomerna in
nebleščeča. Postavitev svetil je treba izvesti tako, da služi
kot orientacijski oziroma usmerjevalni pripomoček ljudem s
prizadetostjo vida.
4. Merila in pogoji za varstvo okolja
21. člen
(varovanje vodnih virov)
Ureditveno območje se nahaja v III. vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja.
Vse padavinske odpadne vode z utrjenih površin je potrebno speljati v javno kanalizacijo. Tehnološke odpadne vode,
ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi,
morajo biti pred priključkom na javno kanalizacijo očiščene do
dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Najnižja kota temeljev novih objektov mora biti najmanj 2
m nad najvišjim nivojem podtalnice glede na povprečje nivoja
gladin v zadnjih 10-tih letih. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja
izjemoma dovoljena nižje od najvišjega nivoja podtalnice. V
primeru, da je v času gradnje ali obratovanja potrebno drenirati
ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. Sestavni del PGD mora biti hidrološki podatek o najvišji
gladini podzemne vode glede na desetletno povprečje nivoja
gladin v ureditvenem območju.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
Predvidene in obstoječe dejavnosti v ureditvenem območju ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne ravni hrupa 50 dbA ponoči in 60 dbA
podnevi. Zaradi namena in vloge prostora v omrežju javnih
prostorov in programskega oživljanja mestnega središča je
dovoljena prekoračitev predpisanih ravni hrupa ob izvajanju
prireditev.
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23. člen
(varstvo zraka)
Novi objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zraka.
Prezračevanje podzemne parkirne hiše je potrebno izvesti
v sklopu izvozov in izhodov iz parkirne hiše. Poleg tega je prezračevanje podzemne parkirne hiše dopustno speljati tudi nad
strehe objektov na robu ureditvenega območja. Prezračevanje
se izvede z odvodnimi kanali ali prezračevalnimi odprtinami za
odvod plinskih emisij in toplote.
24. člen
(ohranjanje narave)
Funkcionalna enota FE2 (park Zvezda) ima status naravne vrednote.
Gradnja podzemne parkirne hiše se mora izvajati skladno
z ukrepi za varovanje platan, opisanimi v prilogi prostorsko
ureditvenih pogojev Izvedeniško mnenje o možnostih ohranitve platan v parku Zvezda med gradnjo podzemnih garaž pod
Kongresnim trgom, prof.dr. Aleksander Šiftar, 2004.
Dopustna je presvetlitev krošenj celotnega drevoreda,
tudi dreves, ki zaradi izkopa gradbene jame ne bodo poškodovana do 50% zaradi enovitega izgleda drevoreda.
Zagotovljen mora biti stalen in kvalificiran nadzor nad izvajanjem del. Preveriti je treba vsak odsek jarka za koreninsko
zaveso, obravnava korenin ter posebno pozorno obravnavati
rane korenin nastalih zaradi nepazljivega dela ali uporabe
strojev. Vzorci za morebitno analizo se vzamejo iz vsakega
kamiona, zračno posušijo, razdelijo na dva dela in hranijo pri
nadzornemu organu in izvajalcu do konca prve rastne dobe.
25. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Ureditveno območje je v celoti opredeljeno za kulturni
spomenik in varovano z režimom arheološke in naselbinske
dediščine ter režimom za spomenik oblikovane narave in umetnostno zgodovinsko ter arhitekturno dediščino. Znamenje sv.
Trojice, Kip Emonca in spomenik Sidro se varujejo z režimom
kulturne dediščine. Naštete površine in objekti so vpisani v
Register nepremične kulturne dediščine RS.
Za vse posege v enote kulturne dediščine in za posege
na kulturnih spomenikih, ki spreminjajo njihov značaj in lastnosti, je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega
ZVKDS. Dovoljenje za gradnjo se lahko izda le na podlagi predhodno pridobljenega kulturno varstvenega soglasja pristojnega
ZVKDS. Brez soglasja je možno opraviti le redna vzdrževalna
dela, ki ne spreminjajo lastnosti enote kulturne dediščine ali
kulturnega spomenika.
Pred posegi je potrebno izvršiti zaščitna arheološka izkopavanja (obrambna jarka pred severnim emonskim obzidjem;
ostaline srednjeveške in novoveške Ljubljane). Na podlagi
valorizacije ostalin, se predvidi njihova prezentacija in situ.
26. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov na mestu
nastanka.
Javne površine se opremijo s koši za smeti, skladno s
celovitim oblikovanjem urbane opreme in zunanjih površin.
Zbirnih mest komunalnih odpadkov ni dopustno locirati
na nivoju parterja v ureditvenem območju. Prevzemnih mest
komunalnih odpadkov ni dopustno locirati znotraj ureditvenega območja. Odvoz odpadkov se bo izvajal v nočnem času iz
prevzemnih mest ob Slovenski cesti, na izteku Vegove ceste
in ob podaljšku Šubičeve ceste.
27. člen
(zaščita pred požarom)
Do vseh stanovanjskih objektov in površin je treba zagotoviti dostope in površine za intervencijska vozila ter naprave.
Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo.
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Protipožarni hidranti morajo biti med seboj oddaljeni do
80 m.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba
obdelati način gašenja in zajema izrabljenih požarnih vod.
Direkten izliv onesnaženih voda v javno kanalizacijo ali ponikovalnico ni dovoljen.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE
PROSTORA
28. člen
(funkcionalna enota FE 1, ploščad Kongresnega trga)
Načrte za rekonstrukcijo ploščadi Kongresnega trga je
treba pripraviti v sodelovanju z ZVKDS, Območna enota Ljubljana.
Prenova tlaka ploščadi Kongresnega trga se mora izvesti
skladno s Plečnikovimi načrti, v umetnem kamnu, izdelanem
v podobni tehniki kot prvoten, le da se ojača z armaturo za
večjo odpornost in trajnost. Nekaj plošč iz rastra tlaka je dopustno predvideti kot pokrite odprtine (požarni izhodi, tovorna
dvigala za skladiščenje premične urbane opreme trga). Tlakovanje ploščadi po Plečnikovih načrtih se nadaljuje ob robu
Slovenske ceste tudi po piazzeti pred nekdanjo Wurzbachovo
hišo (funkcionalna enota FE4) in ob podaljšku Gosposke ulice
kot je prikazano na grafični karti. Vzorec tlaka je dopustno v
prirejeni obliki in v isti ravnini nadaljevati do stavbe Slovenske
filharmonije. Na delu ploščadi je dopustno urediti fontano v
obliki vodnih curkov brez spreminjanja kote kateregakoli dela
ploščadi in tudi brez korit.
Trg se osvetljuje s tehnološko posodobljenimi Plečnikovimi litoželeznimi kandelabri, postavljenimi vzdolžno v os
fasade Filharmonije. Dodatno se lahko ploščad osvetljuje s
talnimi svetili.
Pod trgom se v okviru gradbenih mej uredi podzemna
klasična ali regalna parkirna hiša v več etažah z globino, omejeno z določbami 21. člena tega odloka. V primeru ureditve
uvoza/izvoza samo preko objekta Šumi, je dopustna velikost
parkirne hiše do 800 parkirnih mest. Urediti je treba minimalno
500 parkirnih mest.
V prvi kleti podzemne garaže je potrebno zagotoviti skladišče za začasne objekte, ki se postavljajo na ploščadi Kongresnega trga.
Posebnih prometnih oznak, tako vertikalnih kot horizontalnih, na ploščadi ni dopustno postavljati. Ovire za motorni
promet so postavljene v križišču podaljška Gosposke ulice in
Vegove ulice, kot je prikazano na grafični karti.
Poleg parkiranja pod nivojem terena so dopustne tudi
naslednje dejavnosti:
– gostinstvo,
– rekreacija,
– prirejanje razstav, sejmov in prireditev,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti,
– trgovina na drobno,
– storitvene dejavnosti.
V času prireditev ali organiziranih dogodkov na ploščadi
Kongresnega trga je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– pokritih razstavnih prostorov,
– gostinskih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– odrov z nadstreškom,
– pokritih prireditvenih prostorov,
– tribun za gledalce na prostem,
– prodajnih ali reklamnih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– igrišč za šport in rekreacijo na prostem,
– večnamenskih kioskov, razen tipskih zabojnikov.
Sezonske gostinske lokale je dopustno urediti ob objektih
na južni strani trga.
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29. člen
(funkcionalna enota FE 2, park Zvezda)
Park Zvezda se preuredi v skladu s parkovno zasnovo
po Plečnikovih načrtih. Osrednji tlakovani del parka se zoži na
prvotne dimenzije, širina poti se ohrani v obstoječi širini. Pri
prenovi tlaka je potrebno upoštevati zadosten odmik od koreninskega spleta dreves. Pohodne površine se enotno tlakujejo
brez izrazitega rastra. Drevoredi, zasnova in drevesne vrste
se varujejo in v celoti ohranijo. Manjkajoča ali bolna drevesa je
potrebno nadomestiti. Trikotna polja med drevoredi se na novo
hortikulturno sanirajo po obstoječi vrtno arhitekturni zasnovi.
Spomenik ženskim demonstracijam se lahko prestavi na prvotno mesto ob Kazini. Na vzhodnem robu parka Zvezda, na
nasprotni strani stavbe Slovenske matice, je dopustno postaviti spomenik Francetu Kralju. Glasbeni paviljon je dopustno
prestaviti v eno od trikotnih tratnih polj med drevoredi. Sidro
se ohrani na obstoječi lokaciji ali se ga prestavi na južno stran
osrednjega prostora parka in se ga skupaj z dodatnim osrednjim izhodom iz parkirne hiše oblikuje v enotno kompozicijo.
Vremenska hišica se ohrani na robu parka in trga, v osi Vegove
ulice. V njej je dopustno urediti meteorološko postajo. Plečnikovi stebrički iz umetnega kamna, ki so razmeščeni okoli parka,
se v celoti obnovijo v prvotni obliki in materialih, manjkajoče
oziroma dotrajane je potrebno nadomestiti. Ohrani se spomenik
Emonca in vodnjak. Iz parka se odstrani kiosk, namesto njega
se na jugovzhodnem robu parka umesti izhod iz podzemne
parkirne hiše. Izhod je delno ali v celoti pokrit in opremljen z
dvigalom. Dodaten osrednji izhod je dopustno urediti kot požarni izhod v osrednjem delu parka, in lahko vsebuje le stopnišče
brez nadstreška. Izhodi morajo po obliki, barvi in materialih
delovati v prostoru neizstopajoče.
Pod osrednjim delom parka, v pasu, ki ni zasajen z
drevesi, je dopustno v 1. in 2. kleti skladno z določenimi
gradbenimi mejami in gradbenimi linijami (glej regulacijsko
karto list št. 5 in 6) urediti dovoz do parkirne hiše iz podaljška
Šubičeve ulice.
Poleg enostavnih objektov navedenih v 9. členu, je dopustna postavitev avtobusnega postajališča z nadstrešnico in
kip Francetu Kralju.
30. člen
(funkcionalna enota FE 3, cesta v podaljšku Gosposke ulice)
Površina funkcionalne enote FE3 se programsko, prostorsko in oblikovno poveže s prostorom parka in Kongresnega
trga. Razširjene površine za pešce je dopustno nameniti za
ureditev letnih vrtov lokalov. Ovire za motorni promet so postavljene v križišču Šubičeve ceste kot je prikazano na grafični
karti.
Dopustne so naslednje dejavnosti:
– gostinstvo,
– rekreacija,
– prirejanje razstav, sejmov in prireditev,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti,
– trgovina na drobno,
– storitvene dejavnosti.
V času prireditev ali organiziranih dogodkov je dovoljena
postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– gostinskih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– prodajnih ali reklamnih kioskov, razen tipskih zabojnikov,
– igrišč za šport in rekreacijo na prostem,
– večnamenskih kioskov, razen tipskih zabojnikov.
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Severni del se ureja kot del parka Zvezda, po določbah
29. člena tega odloka. Izhod iz Plečnikovega podhoda je treba
prenoviti v obstoječih gabaritih in obstoječi zasnovi.
Srednji del se ureja kot del ploščadi Kongresnega trga,
po določbah 28. člena tega odloka. Znamenje Sv. Trojice se
ohrani. Ob zahodnem robu trga ob Slovenski cesti se postavijo
ovire za motorni promet.
Južni del – piazzeta pred nekdanjo Wurzbachovo hišo
se tlakuje po obstoječem vzoru Plečnikovega tlaka. Atrij Bukvarne je dopustno razširiti v okviru podanih gradbenih mej
(GM2) in gradbenih linij (GL). Skozi atrij Bukvarne se uredi
dostop do parkirne hiše. V javnem podhodu v 1. kletni etaži
se predstavijo arheološke izkopanine emonskih severnih vrat.
Poleg parkiranja pod nivojem terena je dopustna dejavnost
tudi gostinstvo.
32. člen
(funkcionalna enota F5, Slovenska cesta)
Funkcionalna enota FE5 je namenjena motornemu prometu ter peš in kolesarskemu prometu. Obstoječ cestni profil
Slovenske ceste ter hodnik za pešce se ohranita. Uredi se
Plečnikov podhod in se v prvi kleti naveže na podzemno parkirno hišo v podanih gradbenih mejah (GM3).
Dopusten je motorni, javni potniški, kolesarski in peš
promet. V Plečnikovem podhodu ter podzemnih povezavah
v prvi kleti je dopustno tudi gostinstvo, umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti, trgovina na
drobno in storitvene dejavnosti.
Dopustni posegi so vsi posegi iz 8. člena tega odloka
razen:
– ureditev vegetacije in zelenic,
– postavitev ovir za motorni promet,
– urejanje reliefa,
– predstavitev arheoloških izkopanin »in situ«.
Izmed enostavnih objektov opredeljenih v 9. členu tega
odloka so dovoljene le ureditve in postavitve vrste dovoljenih
pomožnih infrastrukturnih objektov.
33. člen
(funkcionalna enota F6, del območja urejanja CT 2 –
podaljšek Šubičeve ulice)
Površina funkcionalne enote FE6 se programsko, prostorsko in oblikovno poveže s prostorom parka Zvezda in
Kongresnega trga. Prometna površina se dvigne na nivo pešca
in tlakuje.
V okviru gradbenih mej je dopustna izvedba uvozov, izvozov in podzemnih dovozov do parkirne hiše pod Kongresnim
trgom.
V. TOLERANCE
34. člen
Na regulacijskih kartah so prikazane dopustne lokacije za
prestavitev glasbenega paviljona, Sidra in ureditev spomenika
Francetu Kralju. Dokončne lokacije se določijo v enotnem projektu v fazi izvedbe, skladno z zaključki natečaja za pridobitev
idejne arhitekturne zasnove ureditve ploščadi Kongresnega
trga in parka Zvezde v Ljubljani.
Odstopanja od gradbenih linij niso dopustna. Gradbenih
mej ni dopustno presegati.

31. člen

VI. FAZNOST

(funkcionalna enota FE4, zahodni del ploščadi Kongresnega
trga, parka Zvezda in Piazzeta)

35. člen
Pred pričetkom rekonstrukcije obstoječih ali gradnje novih
objektov in naprav pod terenom se izvedejo arheološke raziskave oziroma se primerno zavarovane arheološke zemeljske
plasti odstranijo z območja predvidenega posega.

Funkcionalna enota FE4 je razdeljena na tri dele: severni
del – del parka Zvezda, srednji del – del ploščadi Kongresnega
trga in južni del – piazzeta pred Wurzbachovo hišo.
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Gradnja podzemne parkirne hiše in dovozov, javnega
podhoda v 1. kletni etaži in parterne ureditve Kongresnega
trga in parka Zvezda ter prestavitev pripadajoče komunalno
energetske in prometne infrastrukture se izvajajo sočasno.
Izvedba uvozov, izvozov in podzemnih dovozov do parkirne
hiše pod Kongresnim trgom v funkcionalnih enotah FE2 in FE6
je dopustna v drugi fazi.
VII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(vpogled občinskega lokacijskega načrta)
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Ljubljana Center,
– Četrtni skupnosti Center.

Uradni list Republike Slovenije
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – za
podpore za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za investicije v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne
dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku
štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne
12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči
za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1.
2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za
ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.

37. člen

2. člen

(razveljavitev)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tekstualna
in grafična določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS,
št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94,
34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03), ki se nanašajo na ureditveno območje iz tega odloka.

(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen

38. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen

Št. 350-3/05-15
Ljubljana, dne 18. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MIRNA PEČ
3744.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za
programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06 – UPB1) in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99, 52/01, 40/03) je Občinski svet Občine
Mirna Peč na 8. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko
obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter
vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za

(izrazi)
men:

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v
Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87,
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih,
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR,
(6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila,
določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah

Uradni list Republike Slovenije
komisije (ES), navedenih v tč. 1 tega pravilnika in omogočajo
izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Pravila za državne
pomoči v kmetijstvu

Vrste pomoči – ukrepi:

Skupinske izjeme v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006 z dne
15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni
pomoči za majhna in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo kmetijskih
proizvodov)

1: Investicije v kmetijska gospodarstva
(4. člen)
2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(5. člen)
3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen)
4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen)
5: Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen)
6: Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (15. člen)

De minimis pomoči (na
podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. 12. 2006 o
uporabi členov 87 in
88 Pogodbe ES pri
pomoči de minimis)

7: Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (2. člen)
8: Investicije v opravljanje storitev in
trženje proizvodov in storitev s kmetij
(2. člen)

Ostali ukrepi občine

9: Izvajanje lokalne razvojne strategije
((Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005))
10: Štipendiranje bodočih nosilcev
kmetij

6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na
področju kmetijstva,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju razvoja podeželja, kmetijstva, prehrane.
7. člen
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– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi
vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem
razpisu.
(3) Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava
Komisijo za izvajanje in nadzor pospeševanja kmetijstva v
občini, v nadaljevanju Komisija. Če Komisija ugotovi, da je
vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v primernem roku
dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v
tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega
organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga
s sklepom kot nepopolna zavrže.
(2) Na podlagi predloga Komisije o upravičenosti vlog,
pristojna strokovna služba občinske uprave pripravi predlog
za razdelitev sredstev, ki ga posreduje v obravnavo Komisiji
za izvajanje in nadzor pospeševanja kmetijstva v občini, le-ta
pa v dokončno potrditev direktorju občinske uprave ali drugi od
direktorja pooblaščeni uradni osebi s sklepom. Upravičencem
se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški,
za katere so sredstva namenjena.
(3) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
II. UKREPI

(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

11. člen

(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku
in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006)

8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet pomoči (vrsta ukrepa),
– namene, za katere se dodeljuje pomoč,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe,

Investicije v kmetijska gospodarstva (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti
in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in
ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti (gre
za novo uvedeni standard za dobro počutje živali),
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– stroški novogradnje in adaptacije hlevov,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za
krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje oziroma
adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen za gnojne
jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratne
direktive),
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo
opremo,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– naložbe v postavitev pašnikov (stroški za nakup opreme
za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
stroški izdelave načrta za ureditev pašnika),
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev
poljskih poti,
– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje,
– postavitev nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora (za trajne nasade nad 0,3 ha površine).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme
in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina
pašnika in stalež živine),
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji znesek pomoči znaša 5.000 EUR,
– vrednost celotne investicije ne sme presegati 50.000
EUR (majhne investicije),

Uradni list Republike Slovenije
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije (do 50% upravičenih stroškov investicije na
območjih z omejenimi dejavniki),
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let, oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki v
obdobju treh proračunskih let.
12. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe, ki bi
lahko služile skupnemu pomenu ter prispevati k privlačnosti
vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj
drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore
investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na
kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč
se odobri:
– za investicije, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
– za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali
obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU,
– za proizvodna sredstva, ki bi lahko povzročile povečanje
zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje
tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba
(objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje
kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo
določeni v javnem razpisu),
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– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov, če naložba ne povzroči proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
13. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča,
požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale
zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem
nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo,
točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za
zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva,
ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša
razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov pred odbitkom
davka.
14. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi
večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na
območju občine.
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Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev
do 100% nastalih upravičenih stroškov.
15. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe Komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo
možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti.
Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje
podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti.
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje
geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk,
sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja
pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na
okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi
za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen,
če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam
kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni:
– izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z
izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim
gospodarstvom,
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– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na
njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
16. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15. člen
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih
znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti
koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih
nosilcev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013:
dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja
ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški najete delovne sile,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med
kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke
ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer
so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti
za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev,
ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež
in kmetijske površine na območju občine ter njihovi družinski
člani in nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane
za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na
območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
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– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
17. člen
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi,
– storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost na podeželju,
– socialne storitve na kmetijah (terapevtske, učne kmetije,
oskrba starostnikov na domu).
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine
na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
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– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
18. člen
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom
in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– stroški tečaja za pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju
občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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19. člen
(Ostali ukrepi občine)
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne
strategije programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske
skupine.
Upravičenci do sredstev:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
20. člen
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki
so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini
vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanj kmetijskih šol in fakultet kmetijskih smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
– do 300 EUR/učenca v tekočem letu.
III. NADZOR IN SANKCIJE
21. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem
pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(kumulacija)
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih od 11 do 16 tega pravilnika, se uporabljajo ne
glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Skupnosti.
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(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju programa finančnih intervencij v kmetijstvu v
Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 63/01).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 441-2/2007-1
Mirna Peč, dne 14. junija 2007
Župan
Občina Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

SLOVENJ GRADEC
3745.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 26/05, 118/06), 22. člena Akta o določitvi metodologije
za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta mestne občine Slovenj
Gradec, št. 032-1/2007 z dne 24. 1. 2007, je Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec d.o.o. s sedežem na naslovu Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, sprejelo

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju Mestne občine Slovenj
Gradec
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju Splošni pogoji) na območju Mestne občine Slovenj Gradec se urejajo odnosi med
distributerjem in odjemalcem toplote za ogrevanje na vseh
področjih medsebojnega sodelovanja. S Splošnimi pogoji se
opredeljujejo pogoji oskrbe s toploto, pravice in obveznosti ter
odgovornosti distributerja in odjemalca toplote.
2. člen
Distributer toplote za ogrevanje po Splošnih pogojih je
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec.
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3. člen
V Splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni
v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, ki imajo naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna
služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz
omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode,
vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega
voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave
odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo
ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so
na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki
meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita
količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu meri toploto posredno
z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno
dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih
oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav
odjemalca toplote, ki je določena s projektno dokumentacijo in
je v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno
stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do
toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov
toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v
skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci
toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto,
dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora
znašati 100%;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem
(vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami

Uradni list Republike Slovenije
odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje
in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne
toplotne naprave.
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4. člen
Naprave distributerja toplote so:
1. Proizvodni viri,
2. Glavni vod, ki vključuje:
– primarno omrežje s parametri 130/80°C in
– sekundarno omrežje s parametri 90/70°C,
3. Primarne toplotne postaje, ki so namenjene transformaciji primarnega sistema na sekundarni sistem,
4. Priključni vod z zapornimi elementi na vhodu priključnega voda v objekt,
5. Merilna naprava.

di nestrokovnega poseganja v toplote naprave odjemalca toplote in da za izvajanje teh del izbere pooblaščene izvajalce,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja sam ne polni
oziroma prazni svojih toplotnih naprav, ampak mora delo naročiti pri distributerju toplote,
– da omogoči distributerju toplote dostop do toplotnih
naprav odjemalca toplote po predhodnem obvestilu,
– da omogoči priključitev novih toplotnih naprav tretje
osebe na svoje toplotne naprave kolikor obstoječe toplotne
naprave dovoljujejo dodatne obremenitve, kar oceni distributer
toplote, ki izda ustrezno soglasje,
– da redno plačuje dobavljeno toploto in druge storitve
distributerja toplote,
– da v primeru pomanjkanja toplote upošteva navodila o
omejitvi porabe toplote,
– da ne preprodaja dobavljene toplote in
– da plačuje porabljeno električno energijo za delovanje
lastnih toplotnih naprav distributerju električne energije.

3. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE

4. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV

5. člen
Kolikor se distributer in odjemalec toplote ne dogovorita
drugače, so odjemalčeve toplotne naprave hišne postaje in
interne toplotne naprave.

9. člen
Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja distribucijskega omrežja distributerja toplote, vzdrževanje toplotnih naprav distributerja in odjemalca toplote opravlja distributer
toplote na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu
toplote, razen v primeru, če se distributer in odjemalec toplote
ne dogovorita drugače.

2. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE

6. člen
Distributer toplote nadzira projekte, gradnjo in montažo
hišnih postaj odjemalca toplote.
7. člen
Dolžnosti distributerja toplote so:
– da po določilih pogodbe med odjemalcem in dobaviteljem toplote ter po določilih splošnih pogojev dobavlja odjemalcem toplote potrebno količino toplote,
– da seznani pooblaščenega predstavnika odjemalca toplote s Splošnimi pogoji,
– da skrbi za vzdrževanje svojih toplotnih naprav,
– da obvešča odjemalca toplote o predvidenih prekinitvah
dobave toplote,
– da odpravi morebitne prekinitve dobave toplote v najkrajšem možnem času,
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za
preprečitev večje škode,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja na osnovi odjemalčevega naročila napolni in izprazni toplotne naprave odjemalca toplote in
– da organizira 24 urno dežurno službo.
8. člen
Dolžnosti odjemalca toplote so:
– da skrbi za redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav,
– da ne dela sprememb na svojih toplotnih napravah brez
pisnega soglasja distributerja toplote glede na izdano soglasje
in veljavno pogodbo,
– da obvesti distributerja toplote o pooblaščenem predstavniku odjemalca toplote,
– da vsako leto do 1. septembra opravi redni letni pregled
in izvrši popravila toplotnih naprav, tako da so usposobljene za
nemoteno obratovanje v naslednji ogrevalni sezoni,
– da poskrbi, da so toplotne naprave distributerja toplote
v zaklenjenem prostoru in da so zaščitene pred poškodbami ter
dostopne distributerjevim delavcem,
– da pisno obvesti distributerja toplote o vseh lastninskih
in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem toplote,
– da takoj javi distributerju toplote okvare, ki motijo odjem
toplote,
– da odgovarja za škodo in posledice, ki bi utegnile nastati
zaradi obratovalne neusposobljenosti toplotnih naprav ali zara-

10. člen
Odjemalec toplote sme brez predhodnega obvestila, toda
le po distributerjevih navodilih, zapreti glavne zaporne elemente samo v naslednjih primerih:
– če se pokvarijo toplotne naprave odjemalca toplote in
– če preti neposredna nevarnost okvare na toplotnih napravah odjemalca toplote.
V teh primerih mora odjemalec toplote takoj obvestiti
distributerja toplote.
11. člen
Odjemalec toplote lahko sam izprazni toplotne naprave
le v primeru večjih okvar, vendar mora o tem takoj obvestiti
distributerja toplote.
12. člen
Distributer toplote investicijsko vzdržuje vse toplotne naprave, ki jih je prevzel v svoja osnovna sredstva.
13. člen
Distributer in odjemalec toplote se lahko v okviru Pogodbe
dogovorita o:
– drugačnem lastništvu ali vzdrževanju toplotnih naprav,
– drugačnem razdelilniku stroškov in
– drugačni razdelitvi rizika in odgovornosti,
ne glede na določilo 4. in 5. člena Splošnih pogojev.
5. IZDAJANJE SOGLASIJ
14. člen
Soglasja so pisni dokumenti, ki jih distributer toplote izdaja
na osnovi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Energetskega zakona za:
– priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembe, ki
vplivajo na spremembo priključne moči in
– posege v varstvenem pasu.
15. člen
Odjemalec toplote, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti priključno moč
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že priključenih internih toplotnih naprav, mora za to predhodno pridobiti soglasje distributerja toplote. K vlogi za izdajo
soglasja mora priložiti situacijo objekta za izvedbo internih
toplotnih naprav ali oceno priključne moči objekta. Pred pričetkom odvzema toplote oziroma pri tehničnem pregledu je
potrebno priložiti:
– zapisnik o pregledu o brezhibnem delovanju toplotnih
naprav v objektu,
– vso potrebno dokumentacijo za toplotne naprave (projekt, navodila, garancijski list itd.),
– sklep o brezplačnem prenosu priključnega voda in
merilnika toplote,
– podpisano pogodbo o dobavi toplote in
– potrdilo o plačanemu prispevku za priključitev ali razširitev.
16. člen
Distributer izdaja soglasja v skladu s pogoji, listinami
za izdajo posamezne vrste soglasja in v rokih na podlagi področnih zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov lokalne
skupnosti, internih aktov distributerja in pravil stroke.

leta.

17. člen
Soglasje distributerja toplote velja največ za dobo enega

18. člen
Zoper odločbo o zavrnitvi posameznega soglasja je dopustna pritožba na podlagi določil področne zakonodaje.

6. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE
POSTAJE
19. člen
Priključne postaje lahko priklopi na distribucijsko omrežje samo distributer toplote. Odjemalec toplote mora pisno
zagotoviti, da so toplotne naprave odjemalca toplote tako
izvedene in vzdrževane, da ne bodo povzročale motenj pri
dobavi toplote. Projekt za priključne postaje lahko odobri
samo distributer toplote. Priključne postaje lahko zgradi distributer toplote ali drugi pooblaščeni izvajalec pod nadzorom in
tehničnimi pogoji, navedenimi v soglasju distributerja toplote.
Tehnični pogoji za toplotno postajo so osnova za izdajo soglasja in se nahajajo pri distributerju toplote.
20. člen
Distributer toplote priključi toplotne naprave odjemalca
toplote na distribucijsko omrežje in omogoči dobavo toplote,
ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasji in Splošnih
pogojev ter ko sta distributer in odjemalec toplote podpisala
pogodbo o dobavi toplote.
21. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer
toplote.
22. člen
Odjemalec toplote mora, kolikor je to potrebno, v svojih
prostorih omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav za merjenje toplotne
energije.
23. člen
Odjemalec in distributer toplote se dogovorita, da bosta,
kolikor je to potrebno, v pogodbi uredila obveznosti odjemalca
toplote, da dovoli priključevanje novih odjemalcev toplote na
svoji nepremičnini, in pogoje, pod katerimi to dovoli.
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7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
24. člen
Ob vsaki novi priključitvi, povečanju ali zmanjšanju priključne moči, je poleg izpolnjenih pogojev iz člena 15 potreben še zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov naročnika (odjemalca toplote),
– odjemno mesto (kraj in številko odjemnega mesta),
– priključno moč,
– popis merilne naprave toplotne energije,
– datum priključitve in
– pričetek odjema toplote.
25. člen
Odjemalec toplote s priključitvijo v celoti prevzame pravice in obveznosti iz tega akta, tarifnega sistema in veljavnih
tarifnih postavk.
26. člen
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih naprav odjemalca toplote na distribucijsko omrežje jamstvo za
pravilnost izvedbe in brezhibno dobavo toplote do toplotnih
naprav odjemalca toplote.
27. člen
Rok priključitve se določi v pogodbi o priključitvi na distribucijsko omrežje. Nove priključitve so praviloma možne od
15. marca do 15. septembra, izjemoma tudi med ogrevalno
sezono, če to ne moti dobave toplote drugim odjemalcem
toplote. Stroški priključitve (praznjenje in polnjenje toplotnih
naprav odjemalca toplote) v celoti bremenijo odjemalca toplote.
8. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
28. člen
Distribucijsko omrežje in toplotne naprave je mogoče
pričeti uporabljati, ko:
– so izvedeni pregledi, preizkusi in zagon ter o tem
izdana poročila,
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote in
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca do distributerja toplote.
29. člen
Distributer in odjemalec toplote potrdita začetek obratovanja ali spremembo toplotnih naprav odjemalca toplote
z zapisnikom. Pri temu mora biti priložena izjava izvajalca
toplotnih naprav odjemalca toplote, da so le-te narejene po
projektni dokumentaciji.
9. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
30. člen
Pogodba o dobavi toplote med distributerjem in odjemalcem toplote se sklene v pisni obliki za nedoločen čas. Če
pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki se šteje,
da je pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem
toplote nastalo z dnem dobave toplote.
31. člen
Distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec toplote noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
32. člen
Kolikor pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena
v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto,
se domneva, da je bila pogodba sklenjena.
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33. člen
Odjemalec toplote mora najkasneje v 30-ih dneh distributerja toplote obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem toplote in o tem predložiti dokaze, sicer mora zaprositi
za novo soglasje za priključitev.
34. člen
Pogodba o oskrbi s toploto velja in zavezuje distributerja in odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu
toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu
odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote. V
tem primeru sklenjena pogodba o oskrbi s toploto distributerja in odjemalca toplote zavezuje še največ 12 mesecev od
dne, ko na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno
ni več izkazana dobava toplote.
35. člen
V primeru, če želi odjemalec toplote po prenehanju veljavnosti pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora
odjemalec toplote ponovno izvesti vse zahtevane postopke
kot pri prvi priključitvi na distribucijsko omrežje.
36. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu toplote,
– naslov odjemnega mesta,
– številko odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote in
– razdelilnik stroškov dobave toplote, če je skupno
odjemno mesto.
Razdelilnik stroškov dobave toplote pripravijo odjemalci
toplote, ki so na skupnem odjemnem mestu. Razdelilnik
stroškov je priloga pogodbe med distributerjem in odjemalci
toplote na skupnem odjemnem mestu.
Odjemalec toplote mora distributerja toplote obvestiti
o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkov, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in
odjemalcem toplote iz pogodbe. Odjemalec toplote mora
poskrbeti, da tudi njegov pravni naslednik vstopi v obstoječo
pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo, ki velja od prvega
naslednjega obračunskega obdobja, mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov sedanjega odjemalca toplote,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca toplote,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega odjemalca toplote na distributerjevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno razmerje in
– do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec
toplote.
37. člen
Odpovedni rok oziroma odstop od pogodbe o dobavi
in odjemu toplote je za distributerja in odjemalca toplote
90 dni.
38. člen
Odstop odjemalca toplote od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni mogoč v primeru:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po
prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel
ogrevati z drugim energentom, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisano
daljinsko ogrevanje kot obvezen način ogrevanja.
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39. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več prejemati toplote
pod navedenimi Splošnimi pogoji, lahko odstopi od pogodbe o
dobavi toplote z odpovednim rokom 45 dni, razen v primerih,
ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni v skladu z določili
Splošnih pogojev. V tem primeru mora od pogodbe o dobavi toplote odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb
splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s
spremembami strinja.
10. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH
MESTIH
40. člen
Na skupnem odjemnem mestu toplote velja odpoved od
pogodbe le, če jo podajo vsi odjemalci toplote v pisni obliki.
Če se odjemalci toplote znova odločijo za dobavo toplote na
isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo
pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave po ceniku
distributerja toplote, ki bi jih plačevali, če bi toploto prejemali
nepretrgoma.
41. člen
Na odjemnem mestu toplote z enim odjemalcem toplote
velja odpoved od pogodbe le, če jo odjemalec toplote poda v
pisni obliki. Če se odjemalec toplote znova odloči za dobavo
toplote na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave
po ceniku distributerja toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto
prejemal nepretrgoma.
11. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
42. člen
Ogrevalna sezona se prične 1. julija tekočega leta, konča
pa 30. junija prihodnjega leta. Ogrevanje se praviloma prične
po 1. oktobru, ko je zunanja temperatura tri dni zaporedoma ob
21. uri 12 °C ali manj. Ogrevalna sezona se praviloma konča
po 1. aprilu oziroma, ko zunanja temperatura po 1. aprilu preseže trikrat zaporedoma 12 °C, vendar ne sme trajati dlje kot
do 3. maja.
43. člen
Tri dni po začetku ogrevanja morajo biti ogrevani vsi
objekti, ki so priključeni na distribucijsko omrežje in so toplotne
naprave odjemalca toplote usposobljene za ogrevanje.
44. člen
Dobava toplote za posebne namene (gradbeno ogrevanje, začasno ogrevanje ipd.) je v času ogrevalne sezone
možna le na osnovi predhodnega ogleda o možnosti priključka
in sklenjene pogodbe za dobavo toplote.
45. člen
Distributer toplote dobavlja v glavni in priključni vod vodo
s temperaturo med 70 in 130 °C in tlakom 8–9 barov, v omrežje
toplotnih naprav odjemalca pa dobavlja vodo s temperaturo
med 50 in 90 °C in tlakom 2–5 barov. Temperatura vode je
odvisna od zunanje temperature.
12. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
46. člen
Dobavljene količine toplote merimo z merilniki toplotne
energije v MWh. V primeru okvare merilnikov toplotne energije
se dobavljena količina toplote izračuna po 49. členu Splošnih
pogojev.
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47. člen
Merilniki toplotne energije so last distributerja toplote.
Distributer toplote kot lastnik merilnikov toplotne energije mora
zagotoviti, da so merilniki toplotne energije na merilnem mestu
skladno overjeni s predpisom o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije ter da pravilno delujejo.
48. člen
Za obstoječe odjemalce toplote, ki so na distribucijsko
omrežje priključeni vsaj eno celotno kurilno sezono, se pavšal
za plačilo dobavljene toplote izračuna na osnovi povprečja
primerljivega obdobja dobavljene toplote odjemalcu.
49. člen
Pri obračunu za nove odjemalce toplote in za dobavo
toplote za posebne namene iz člena 44 se pavšal za plačilo
dobavljene toplote izračuna po formuli QT=P*h*y. Pri tem pomeni:
QT – dobavljena količina toplote v MWh,
P – priključna moč odjemnega mesta v MW,
h – število ur obratovanja toplotnih naprav odjemalca
toplote s polno priključno močjo in
y – korekcijski faktor dobavljene toplote, ki ga določi distributer toplote in je med 0,4 in 1.
Za dobavo toplote za posebne namene pa je korekcijski
faktor fiksen in znaša 1.
Število ur obratovanja v ogrevalni sezoni za posamezne
mesece je naslednje:
– januar			
398
– februar			
354
– marec			
321
– april			
226
– oktober			
225
– november			
304
– december			
339
50. člen
Distributer toplote ugotavlja oziroma določa elemente za
obračun, odjemalec toplote pa jih ima pravico kontrolirati.
51. člen
Količina toplote, ki je dobavljena v ogrevalni sezoni za
posebne namene, se ugotavlja na osnovi predhodnih meritev in
števila dejanskih obratovalnih ur v obračunskem obdobju.
13. REKLAMACIJE
52. člen
Odjemalec toplote lahko pri distributerju toplote reklamira:
1. količino in kvaliteto dobavljene toplote,
2. obračun toplotne energije,
3. nepravilno delovanje merilnikov toplotne energije in
4. zastoje in okvare pri dobavi toplote.
Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec toplote
pisno potrditi, če to zahteva distributer toplote.
53. člen
Reklamacije za točke 1, 2 in 3 iz člena 52 lahko prijavi
izključno le pooblaščena oseba (hišnik, predstavnik lastnikov,
posamezni lastniki) v pisni obliki. Reklamacije drugih oseb se
upoštevajo le v primeru okvar in zastojev pri dobavi toplote, ki
zahtevajo takojšen poseg (točka 4 iz člena 52).
54. člen
Reklamacije zaradi zastoja in motenj pri dobavi toplote
mora distributer toplote odpraviti v najkrajšem možnem času. V
primeru zastojev ali okvar se ne upoštevajo odbitki pri obračunu
dobavljene toplote za čas, ki je krajši od 48 ur. Kot začetek časa
48-ih ur se šteje, ko je bila reklamacija o zastoju ali okvari pri
dobavi toplote sporočena distributerju toplote.
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55. člen
Pisno reklamacijo, ki se nanaša na obračun ali količino
dobavljene toplote, mora pooblaščena oseba odjemalcev toplote sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Distributer toplote
je dolžan odgovoriti na reklamacijo v roku 8-ih dni. Reklamacija
ne odloži roka plačila računa. Če se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer toplote dolžan vrniti preveč plačano vsoto
odjemalcu toplote v roku 15-tih dni od dneva, ko je ugotovljeno,
da je reklamacija upravičena.
56. člen
Reklamacije zaradi nepravilnega delovanja merilnikov
toplotne energije na odjemnem mestu rešuje pooblaščena
strokovna organizacija. Stroški preizkusa bremenijo prijavitelja
reklamacije, če se ob preizkusu ugotovi, da merilniki toplotne
energije pravilno delujejo. V nasprotnem primeru stroški bremenijo distributerja toplote.
57. člen
Če preizkus merilnika toplotne energije pokaže odstopanje od predpisanega, se korigirajo prevzete količine dobavljene
toplote za tisto obdobje, za katerega se dokazano odstopanje
nanaša, vendar največ za zadnje tri mesece pred ugotovitvijo
odstopanja.
14. NEUPRAVIČEN ODJEM
58. člen
Za neupravičen odjem toplote se šteje vsaka poraba toplote, ki ni prijavljena in merjena pri distributerju toplote oziroma
za katero odjemalec toplote ni pridobil soglasja distributerja
toplote. Za nekontroliran odjem toplote se šteje tudi, če odjemalec toplote, ki je pridobil soglasje distributerja toplote za odjem
toplote in ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, namerno
vpliva na merilnike toplotne energije v škodo distributerja toplote ali če odjemalec toplote dobavitelju toplote ne omogoči
odčitavanja dobavljene toplote.
59. člen
Odjemalec toplote mora prijaviti dobavljeno toploto tudi, če
ne prejme računa za dobavljeno toploto v roku dveh mesecev.
60. člen
Vsako neupravičeno in nekontrolirano odvzeto toploto bo
distributer toplote prijavil organom pregona.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema
toplote je distributer toplote upravičen zaračunati že dobavljeno
toploto na način, ki velja v primeru okvare merilnikov toplotne
energije, in sicer za gradbeno ogrevanje. Za ceno toplote
ogrevanja se vzame zadnjo povprečno ceno, ki je povečana
za 50%. Če distributer toplote trajanja nekontroliranega odjema
ne more z gotovostjo ugotoviti, se nekontroliran odjem toplote
zaračuna za dobo enega leta.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema
toplote je distributer toplote upravičen tudi do povračila nastale
škode in stroškov, ki presegajo znesek iz drugega odstavka
tega člena.
15. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
61. člen
Distributer toplote mora odjemalca toplote v zimskih mesecih obvezno ponovno priključiti v 24 urah od zahteve, če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri
distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni prekinitvi dobave
toplote zahteva ponovno priključitev in izkaže, da bi mu zaradi
prekinitve dobave toplote lahko nastala nevarnost za življenje
ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel
zagotoviti drugega načina ogrevanja. Kolikor odjemalec toplote
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v navedenem roku tega ne izkaže, distributer toplote šteje, da
nevarnost ne obstaja.
Distributer toplote mora odjemalca toplote v zimskih mesecih s predhodnim 15 dnevnim pisnim obvestilom opozoriti o
bodoči prekinitvi, da si v času prekinitve dobave toplote zagotovi drug način ogrevanja.
62. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po predhodnem
15 dnevnem pisnem obvestilu. V nujnih primerih oziroma primerih višje sile lahko prekine dobavo toplote brez predhodnega
obvestila.
63. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po 15 dnevnem
predhodnem pisnem obvestilu v naslednjih primerih:
– če odjemalec toplote moti dobavo toplote drugim odjemalcem toplote,
– če odjemalec toplote ne omogoča distributerju toplote
varnega vstopa in dela v prostoru, kjer so toplotne naprave
distributerja toplote ali merilniki toplotne energije,
– če odjemalec toplote tudi po 15-ih dneh od pisnega
obvestila distributerja toplote ne poravna zapadlih obveznosti
do distributerja toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja toplote o vseh spremembah na priključku in toplotnih napravah
odjemalca toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja toplote o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na
razmere med odjemalcem in distributerjem toplote,
– če odjemalec toplote preprodaja dobavljeno toplotno
energijo,
– če odjemalec toplote ne vzdržuje svojih toplotnih naprav, tako da ne zagotavlja nemoteno dobavo toplote in
– če v primeru pomanjkanja toplote ne upošteva odredbo
o omejevanju odvzema toplote.
64. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote takoj brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve
toplotne naprave, tako da je ogrožena redna dobava toplotne
energije,
– če odjemalec toplote odvzame toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec toplote posega v merilnike toplotne energije ali odstrani plombe s hišnih postaj.
65. člen
Ponovna dobava toplote po prekinitvi se prične po odpravi
razloga prekinitve dobave toplote in po poravnavi vseh nastalih
stroškov.
16. KONČNE DOLOČBE
66. člen
Splošni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem prenehajo
veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki
so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 19. 10. 1990 ter
spremembe in dopolnitve istih pogojev, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 39 z dne 5. 7. 1994.
Slovenj Gradec, dne 24. januarja 2007
Nadzorni svet
Javnega podjetja
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Predsednik
Aleksander Camlek l.r.
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Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 26/05, 118/06), 14. člena Akta o določitvi metodologije
za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Mestne občine Slovenj
Gradec, št. 032-1/2007 z dne 24. 1. 2007, je Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec d.o.o. s sedežem na naslovu Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, sprejelo

TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju Mestne občine Slovenj
Gradec
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote (v nadaljevanju Tarifni sistem) na območju Mestne občine Slovenj
Gradec se urejajo in določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote. Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
2. člen
Distributer in dobavitelj toplote je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (v nadaljevanju: distributer), ki mu
je podeljena izključna pravica za dobavo in distribucijo toplote
na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen
Odjemalec toplote po tem Tarifnem sistemu je vsaka fizična in pravna oseba, ki na odjemnem mestu prevzema toploto
in jo preko svojih toplotnih naprav koristi za ogrevanje lastnih
prostorov, ogrevanje sanitarne vode ali za druge namene (v
nadaljnjem besedilu: odjemalec). Odjemalec toplote je lahko
tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključeni na skupno
odjemno mesto.
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi
podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna
služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz
omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo toplote.
Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode,
vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega
voda oziroma do odjemnega mesta.
Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
omrežja za distribucijo toplote.
Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri
distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb,
ki so priključene na skupno odjemno mesto.
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav
odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje.
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Primarni števec je števec na odjemnem mestu v toplotni
postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto.
Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote.
Tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element
tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem
obdobju.
Tarifna skupina je skupina odjemalcev toplote, za katere
veljajo enake tarifne postavke.
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4. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenj Gradec, dne 24. januarja 2007
Nadzorni svet
Javnega podjetja
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Predsednik
Aleksander Camlek l.r.

2. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke,
so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne
storitve. Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči – fiksni del
[€/kW/leto],
– cena za enoto dobavljene količine za toploto – variabilni
del [€/MWh],
– cena za nestandardne storitve po javnem objavljenem
ceniku [€].
6. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v
ceni za enoto obračunske moči, so:
– strošek meritev toplote in obračun po primarnem števcu,
– strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote
oziroma po posameznih stanovanjih po v naprej določenem ali
dogovorjenem razdelilniku stroškov.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske
moči, so nestandardne storitve in jih lahko distributer toplote
ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna
skladno z veljavnim cenikom. Veljavni cenik mora biti stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
7. člen
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa
oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
8. člen
Na podlagi spremembe vhodnih elementov cene, ki jih
opredeljuje člen 6 tega Tarifnega sistema, direktor Javnega
podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. obvesti župana Mestne občine Slovenj Gradec o spremembi cene. Župan potrdi
ali zavrne spremembo cene oziroma lahko zahteva dodatne
informacije v zvezi z novo ceno.
3. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
9. člen
V tarifnem sistemu so odjemalci toplote glede na vrsto
odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem – večstanovanjski objekti,
– II. tarifna skupina – gospodinjski odjem – enostanovanjski objekti in
– III. tarifna skupina – ostali odjem.
10. člen
Stroški za dobavljeno toploto so sestavljeni iz fiksnega
in variabilnega dela. Letne fiksne stroške dobavitelj toplote
obračuna mesečno po dvanajstinah. Variabilni del dobavitelj
toplote praviloma obračunava mesečno glede na dobavljeno
toploto, ki je odčitana na merilniku toplotne energije. Dobavitelj
in odjemalec toplote pa se lahko sporazumno dogovorita tudi
za plačevanje variabilnega dela kot mesečno akontacijo.

SVETA ANA
3747.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
naselja Sveta Ana v Slovenskih Goricah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 6. člena Statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je župan Občine
Sveta Ana dne 23. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana
v Slovenskih Goricah
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za del naselja Sveta Ana
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega
plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in Družbenega
plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveta Ana, prostorske sestavine, spremembe in dopolnitve
v letu 2002 (zadnja sprememba objavljena v Uradnem listu
RS, št. 29/04).
Pobudnik OPPN je Občina Sveta Ana in privatni investitor
Milan Eder. Obravnavano območje se v večinskem delu ureja
na osnovi veljavnega ureditvenega načrta za del naselja Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 38/05). Ureditveni načrt ureja 2 območja
in sicer jedro naselja in ločeno območje določeno za gradnjo
enostanovanjskih stavb. Pobuda za izdelavo OPPN temelji na
dejstvih, da v fazi izdelave ureditvenega načrta (v nadaljevanju
URN) niso bili znani investitorji in prostorskega akta ni bilo mogoče izdelati v natančnosti, kot je to za nadaljnje postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo nujno. Ureditveno območje OPPN
bo večje kot je veljavni URN. Vanj bo vključeno širše območje
obstoječe osnovne šole. V območju 2, kjer je v veljavnem URN
predvidena gradnja stanovanjskih stavb, želi investitor spremeniti tipologijo objektov in zvišati izrabo zemljišča. Sprejeti odlok o
OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega
dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati
že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Sveta Ana in veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za
OPPN v okviru izdelave OPPN zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– za izdelavo OPPN bo naročnik OPPN zagotovil topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza
merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom
o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
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– idejna zasnova načrtovanih prostorskih ureditev za
območje 2;
– idejna zasnova nove prometne ureditve vključno z
opredelitvijo odnosa do obstoječe prometne ureditve;
– idejne zasnove potrebne nove komunalne in energetske infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev vključno
z idejnimi zasnovami morebiti potrebne zaščite, prestavitve
oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov;
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– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali
iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v ureditveno
območje OPPN.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike,
ki jo je treba razrešiti v OPPN.

3. Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Aktivnost

Rok oziroma trajanje aktivnosti

Sklep o začetku priprave OPPN

sprejel župan občine dne 23.07.2007

Objava sklepa v uradnem glasilu

julij 2007

Izdelovalec OPPN izdela osnutek OPPN

30 dni

Poziv nosilcem urejanja prostora da podajo smernice in pridobitev obvestila MOP
za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN.

2 meseca po pridobitvi smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
OPPN
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z evidentiranjem
vseh pisnih pripomb
30 dni
Javna obravnava OPPN

se izvede v času javne razgrnitve

Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav

po zaključeni javni razgrnitvi

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnav

10 dni po ureditvi pripomb

Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav

po pripravi strokovnih stališč

Izdelava predloga OPPN na osnovi potrjenih stališč do pripomb

1 mesec po opredelitvi župana do pripomb iz javne
razgrnitve in obravnav

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo mnenja v 30
dneh po prejemu vloge

Izdelava usklajenega predloga OPPN v skladu z mnenji nosilcev urejanja
prostora

20 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora

Sprejem OPPN na občinskem svetu občine

po uskladitvi predloga OPPN

Objava OPPN

po sprejemu OPPN na občinskem svetu občine

Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je
v postopku priprave in sprejemanja OLN treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja
oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon
o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od
faze pred javno razgrnitvijo potekal postopek celovite presoje
vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o
ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in
sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
sektor za vode;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
– Elektro Maribor d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;
– ELES Elektro Slovenija d.o.o.;
– Nigrad, javno podjetje d.d.o.;
– Mariborski vodovod d.o.o.;
– Občina Sveta Ana občinska uprava.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem
programu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi
druge organe in organizacije.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik je Občina Sveta Ana in privatni investitor, ki
izbereta načrtovalca in financirata izdelavo vseh strokovnih
podlag in OPPN.
6. Druga določila
Sklep o začetku priprave OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-06/2007-2
Sveta Ana, dne 23. julija 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.
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SEŽANA
3748.

3749.

Odlok o spremembi Odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana s komunalnimi objekti in
napravami

Na podlagi 70., 71., 74., 75., 79., 80. in 82. člena Zakon o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01
in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. julija
2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
s komunalnimi objekti in napravami
1. člen
V Odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
s komunalnimi objekti ter napravami (Uradni list RS, št. 25/97,
19/98) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
V vseh enotah urejanja se zavezancem odmeri komunalni
prispevek na podlagi povprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s komunalno opremo v Občini v predhodnem letu,
navedenimi v 2. členu Odloka, razen v primerih iz 10. člena
tega Odloka.
V primeru zazidav večjih površin ali v primeru gradnje
objektov na neopremljenih stavbnih zemljiščih v vseh enotah
urejanja, se podlage za odmero komunalnega prispevka zavezancem določijo v programu opremljanja.«.
2. člen
Spremeni se 7. člen, tako da se glasi:
»Posamezne kategorije opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami in objekti individualne rabe in
medsebojna razmerja med njimi ter območja po 6. členu, so
razvidni v tabeli A.
TABELA A
Opremljenost posameznih kategorij
I. kategorija
plinovodno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko
omrežje
II. kategorija
vodovodno omrežje
kanalizacijsko
omrežje
III. kategorija
vodovodno omrežje

I. območje II. območje III. območje
1,5
1,2
0,6
%
%
%
52
56
36
14
10
16
20
16
20
%

%

0,7
14
20
0,4
100

%

%

0,5
10
16
0,3
100

%

%

0,5
16
20
0,2
100

«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2007-5
Sežana, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 83/04, 86/04,
60/06, 33/07) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99, 3/01, 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. julija 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) se v 1. členu na koncu besedila namesto pike doda vejica in nadaljuje: »način sestave
seznamov končnih upravičencev ter postopke vračanja vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Občinska uprava pripravi zahtevke za vračilo vlaganj,
katerih upravičenec je lokalna skupnost, v kar sodijo vložki
občine, krajevnih in vaških skupnosti, gradbenih, vaških in podobnih odborov, ne glede na to, ali so bila pri tem uporabljena
izvirna sredstva teh upravičencev ali pa prek njih združena
sredstva (finančna sredstva, material ali delo), na podlagi razpoložljivih dokumentov in podatkov ter jih v zakonskem roku
vloži na državno pravobranilstvo.
Krajevne skupnosti so dolžne ponuditi občinski upravi vse
razpoložljive dokumente, podatke in pojasnila. Občinska uprava je dolžna pripraviti zahtevke za vračilo vlaganj na podlagi
tako pridobljenih podatkov in na podlagi morebitnih podatkov
neposrednih upravičencev za vsa evidentirana vlaganja ne
glede na popolnost trenutno razpoložljivih dokumentov in nato
poskrbeti za morebitno dopolnitev zahtevkov na zahtevo državnega pravobranilstva.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Sežana postane zavezanec za vračilo vlaganj
dejanskim končnim upravičencem iz posameznega končnega
seznama z dnem nakazila sredstev iz Slovenske odškodninske
družbe d.d., po poravnavi, ki se nanaša na ustrezni končni seznam. Po tem odstavku je občina zavezanec samo do višine
prejetih sredstev.«.
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Predlog poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati svetu
krajevno pristojne krajevne skupnosti z zahtevkom za podajo
mnenja o primernosti sklenitve poravnave. Svet krajevne skupnosti mora svoje pisno mnenje podati v roku 10 dni. Če občinska uprava pisnega mnenja sveta KS v tem roku ne prejme,
se šteje, da svet daje pozitivno mnenje.
Predlog poravnave, skupaj z mnenjem sveta KS, obravnava komisija in poda svoj predlog županu.
Komisija lahko predlaga županu:
– sklenitev poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev poravnave z napotkom za začetek postopka
pred pristojnim sodiščem;
– odstop od nadaljnjega postopka.
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Odstop od nadaljnjega postopka komisija predlaga, če
ugotovi, da realno ni mogoče uveljaviti vračila.
Vračilo vlaganj, doseženo v postopku pred pristojnim sodiščem, se v nadaljnjem postopku obravnava enako, kot vračilo,
doseženo s poravnavo.«.
4. člen
Za 6. člen om se dodata 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku
občinska uprava nakaže dejanskim končnim upravičencem
v 30 dneh po prejemu sredstev od Slovenske odškodninske
družbe d.d., ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V
primeru prejemanja sredstev v obrokih, se sredstva nakažejo,
ko so na račun občine nakazana vsa sredstva za posamezni
zahtevek.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče
nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku dveh let po
izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih
podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju,
kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni
skupnosti na račun vlaganj iz proračuna, sredstev krajevnih
skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe
infrastrukture na ožjem območju, kjer so bila izvedena vračilu
ustrezna vlaganja.
Dejanski končni upravičenec ali skupina takih upravičencev lahko do nakazila pripadajočih sredstev s pisno
izjavo komisiji predlaga, da se znesek vračil, ki mu oziroma
jim pripada, neposredno vloži v komunalno infrastrukturo
na njihovem območju. Tak predlog mora biti v pisni obliki.
Razmerje med upravičenci in lokalno skupnostjo se dogovori
s pogodbo.
6.b člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju
naslednjih načel:
a) Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v
istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska.
b) Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke
podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi
5. člena zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih
upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov.
c) Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se
posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem,
ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot
je razvidna iz dokumentov.
d) Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih
znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih
deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke
in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega
priključka v posamezni krajevni skupnosti.
Pri vračanju deleža vlaganj, se uporabi načelo, ki ga za
vsak posamezni primer predlaga svet krajevno pristojne krajevne skupnosti.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev,
vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov in je
šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve
telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica
(na primer naselje, krajevna skupnost), in se s tem strinja svet
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krajevno pristojne krajevne skupnosti, se šteje, da je dejanski
upravičenec lokalna skupnost, ki pa je dolžna s poravnavo
vrnjena sredstva vložiti v infrastrukturo na območju, kjer so
bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih
kot vložke v telekomunikacije zagotovile krajevne skupnosti iz
drugih virov.«.
5. člen
Za besedilom prvega odstavka 7. člena se namesto pike
postavi vejico in nadaljuje: »ki je sestavljena iz petih članov,
od katerih morata biti vsaj dva predstavnika Občinskega sveta
Občine Sežana, ostali pa zaposleni v občinski upravi. Naloge
in pristojnosti komisije so določene s tem odlokom.«.
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
Seznam dejanskih upravičencev po posameznih zahtevkih, za katere je bila dosežena poravnava, objavi komisija
v zakonskem roku na oglasnih deskah krajevnih skupnostih,
v katerih so bila izvedena dela, v katera so vlagali dejanski
upravičenci. Svet Krajevnih skupnosti, mora podati pozitivno
mnenje na sestavljeni seznam dejanskih upravičencev v pisni
obliki. Seznam postane končni seznam šele s potrditvijo sveta
KS. S sodelovanjem organov krajevnih skupnosti se seznam
lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine.
Na seznamu so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za
katerega je bila dosežena poravnava, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv
dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja, naslov v času
objave seznama (če je znan).
7.b člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki zato izkaže pravni interes, ima pravico v roku 10 dni po objavi seznama podati komisiji
ugovor, pripombo ali dopolnitev (v nadaljevanju: pritožba), s
čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na seznam,
zahtevo po popravku posameznih podatkov na seznamu ali
obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi podanega seznama
vplivajo na nadaljnji postopek vračanja (na primer podatke
o dedičih oziroma pravnih naslednikih na seznam uvrščenih
oseb).
Pritožba mora biti dokumentirana in podana v pisni obliki
na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, naslovljena pa
na komisijo.
Pritožbo se posreduje svetu krajevne skupnosti, ki o posamezni pritožbi poda obrazloženo pisno mnenje v roku 10 dni
po prejemu, in jo nato posreduje komisiji.
O pritožbi odloči komisija z upravnim aktom.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2007-6
Sežana, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

3750.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06)
in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01, 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
18. julija 2007 sprejel
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SKLEP
1.
Izda se soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu,
ki jo izvaja Dom upokojencev Sežana, v višini 14,18 € na
efektivno uro.
2.
Občina Sežana zagotavlja od 1. 8. 2007 dalje 60% subvencijo k ceni storitve pomoč družini na domu, tako da znaša
cena za uporabnike storitve 5,67 € na efektivno uro.
Cena storitve prevoza kosila na dom znaša za uporabnike
1,04 €.
3.
Za izvajanje storitve pomoč družini na domu se sklene neposredna pogodba z Domom upokojencev Sežana, za obdobje
treh let z možnostjo podaljšanja.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2007 dalje.
Št. 032-7/2007-9
Sežana, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
3751.

Razpis za nadomestne volitve za člana
Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-2, 60/07) Občinska volilna komisija
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana
Občinskega sveta Občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah
1. člen
Nadomestne volitve za člana občinskega sveta se opravijo v volilni enoti 1, ki obsega območje naselij Jurovski Dol in
Malna.
2. člen
Nadomestne volitve se bodo izvedle na dan, ki ga bo
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije razglasil za
dan volitev predsednika Republike Slovenije.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Št. 041-3/2007
Jurovski Dol, dne 20. julija 2007
Predsednica
Občinske volilne komisije
Simona Bauman univ. dipl. prav., l.r.

ŠKOFJA LOKA
3752.

Odlok o programu opremljanja zemljišč na
območju občinskega lokacijskega načrta za
Obrtno cono Trata

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS,
št. 117/04 in 74/05) v zvezi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter 54. člena Statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 75/95) je Občinski svet Občine
Škofja Loka na 8. redni seji dne 12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč na območju
občinskega lokacijskega načrta
za Obrtno cono Trata
1. člen
Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje poselitvenih območij SKL-PD 06/2 v skupni površini 28.220 m2.
Območje obsega parc. št. 337/1, 337/13, 337/15, 337/14, 343/1,
343/2, 343/3, 343/19, 343/20, 343/21, 343/22, 343/23, 343/24,
343/25, 343/26, 343/27, 343/28, 343/29, 343/30, 343/31,
343/32, 343/33, 343/34, 343/35, 343/36, 351/2, 351/14, 351/15,
351/16, 351/17, 318/31, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17,
354/18, 312/9, 312/29, 312/22, 324/1, 324/3 v k.o. Suha
2. člen
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so
podana v občinskem lokacijskem načrtu za Obrtno cono Trata
(Uradni list RS, št. 44/98) ter v PGD projektu za izvedbo komunalne infrastrukture, ki ga je izdelalo podjetje Lokainvest Škofja
Loka, št. 13/03-G/2003.
3. člen
Območje ureditve se komunalno priključuje na obstoječo
komunalno infrastrukturo:
Prometno: preko zahodne ceste na občinsko cesto LC
401231: Lipica–Železniška postaja.
Oskrba z vodo: Vodna oskrba se navezuje na obstoječ
javni vodovod, ki poteka na južnem delu območja.
Odpadne vode: Odpadne fekalne vode se preko fekalne
kanalizacije vodi do obstoječe javne kanalizacije, ki poteka na
južnem robu lokacijskega načrta. Odpadne meteorne vode iz
strešin in utrjenih površin in cestišč se preko meteorne kanalizacije in lovilcev olj odvajajo v vodotok.
Električna energija: Napajanje objektov je predvideno iz
voda visoke napetosti, ki poteka vzhodno od območja in se
priključi na dve novi trafo postaji, ki se izvedeta v območju.
Telekomunikacije: novo grajeno omrežje se priključi na
obstoječe omrežje v sosednji industrijski coni.
Plinsko omrežje: Notranja plinska mreža se priključi na
javno plinsko mrežo, ki poteka zahodno od območja.
4. člen
V območju ureditve se uredi in gradi naslednja javna
gospodarska infrastruktura:
Cestno omrežje z osrednjo napajalno cesto južno in zahodno dovozno cesto
Vodovodno omrežje s hidrantno mrežo
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Električno omrežje s trafo postajo
Javna razsvetljava
Telefonsko omrežje
Plinovodno omrežje.
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5. člen
Cestno omrežje:
Dovoz na ureditveno območje je predviden preko zahodne dostopne ceste s priključnim križiščem na lokalni cesti.
Glavno prometnico območja predstavlja notranja napajalna
cesta, ki poteka v smeri sever-jug in se na jugu priključuje na
dovozno cesto Kidričeva – EGP. Normalni profili cest so: 2 x
vozni pas 3,50 m in hodnik 1,60 m.
6. člen
Oskrba z vodo:
Vodovodno omrežje v območju se izvede v cesti ter napaja posamezne objekte. Interni priključki se izvedejo z vodomernimi jaški. V vodovodnem omrežju se izvedejo nadzemni
hidranti. Vodovodno omrežje se priključi na javni vodovod.
7. člen
Kanalizacijsko omrežje:
V fekalno kanalizacijo se stekajo odpadne vode vseh
objektov. Fekalna kanalizacija se steka v jašek obstoječega
fekalnega kanala Trata, ki poteka na južnem robu območja.
Fekalni kanal trata je speljan v centralno čistilno napravo.
Meteorna kanalizacija pobira odpadno vodo iz streh in
utrjenih površin. Kanalizacija poteka v koridorju cest in se
preko vodnega zadrževalnika, ki se izvede v cesti B, steka v
potok Žabnica.
8. člen
Električno omrežje:
Električno napajanje se izvede preko podzemnega VN
kabla do trafo postaj od tu pa preko podzemnega NN kabla
do vseh objektov. Priključna mesta so na zunanjih priključni
omaricah. Trasa podzemnega NN kabla poteka v pločniku
oziroma v robu ceste.
9. člen
Telefonsko omrežje:
Telefonsko omrežje se izvede v podzemni PVC kanalizaciji do vseh objektov. Trasa podzemnega telefonskega kabla
poteka v pločniku oziroma v robu ceste.

Št.

11. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki
se izvajajo znotraj območja urejanja so povzeti po ponudbenem predračunu glavnega izvajalca del Cestno podjetje
Kranj, zmanjšani za elektroinstalacijska dela, ki jih po pogodbi izvaja Elektro Gorenjska in skupaj s stroški projektne
dokumentacije, inženiringa in nadzora znašajo 973.961 EUR
(233.400.000 SIT).
V stroške komunalnega opremljanja niso všteti stroški
nakupa zemljišč za komunikacije, ki jih investitorji neodplačno
prenesejo v last Občine Škofja Loka.
12. člen
Izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za potrebe
komunalno energetske ureditve obrtne cone Trata izvaja in
financira Občina Škofja Loka.
13. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture znotraj
ožjega območja obrtne cone Trata se razdelijo v razmerju površin gradbenih parcel in znašajo 26,1 EUR/m2 (6268,30 SIT/m2)
gradbene parcele.
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Izračun stroškov komunalnega opremljanja znotraj območja je prikazan v prilogi št. 1.
14. člen
Komunalni prispevek se investitorjem gradnje objektov
znotraj območja lokacijskega načrta zaračuna z Odločbo v
skladu s tem Programom komunalnega opremljanja in ga plačajo Občini Škofja Loka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov. Stroški komunalnega opremljanja
so določeni po cenah april 2007. Pri izdaji odločbe o višini
komunalnega prispevka se stroški opremljanja revalorizirajo z
indeksom podražitev GZS – ostala nizka gradnja.
15. člen
Terminski plan izgradnje gospodarske javne infrastrukture v območju lokacijskega načrta industrijska cona Trata je
naslednji:
Komunalno energetski vodi ter spodnji
ustroj ceste:
do 30. 6. 2007
Zgornji ustroj ceste:
do 30. 8. 2007.
16. člen
Občina Škofja Loka sklene s posameznim investitorjem
urbanistično pogodbo – pogodbe o izgradnji komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Trata s katero se določijo medsebojne obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta
na komunalno infrastrukturo in pogoji prenosa zemljišč za
komunikacije, ki jih investitorji neodplačno prenesejo v last
Občine Škofja Loka.
17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Škofja
Loka.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-0007/2003
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

10. člen
Plinovodno omrežje:
Vsi objekti v območju se ogrevajo na zemeljski plin. Nizkotlačno omrežje se razvodi v koridorju cest do vseh objektov v
območju. Priključne omarice z glavno plinsko pipo se izvedejo
na fasadi objektov.
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3753.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju
Vincarje

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/2 in 8/03), 4. točke 98. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in
86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95
in 47/98), je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni dne
12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu
za gradnjo infrastrukturnih objektov
v naselju Vincarje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od
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leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89
in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01,
116/02, 105/03, 103/04 in 17/06) za predvideno zagotavljanje
oskrbe s pitno vodo, odvajanje odpadne in meteorne vode,
izgradnje plinovodnega omrežja in omrežja javne razsvetljave
sprejme občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: lokacijski
načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod
številko projekta 6073-8, marca 2007, na podlagi idejne zasnove, ki ga je izdelal Vodnogospodarski Biro d.d., Maribor, pod
številko projekta 2667/04, oktobra 2004.
2. člen
Lokacijski načrt določa mejo ureditvenega območja
lokacijskega načrta, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično,
krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in
ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, etapnost izvajanja posegov,
obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance in nadzor
nad izvajanjem odloka.
3. člen
(1) Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
a) odlok o lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebino:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka,
– opis prostorskih pogojev za izvedbo infrastrukturnih
objektov v naselju Vincarje,
– opis rešitve izgradnje infrastrukturnih objektov ter njegov vpliv na obstoječe objekte in naprave,
– opis infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za
delovanje, s prestavitvami in prilagoditvami obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– opis potrebnih zemljiških služnosti za izvedbo posega,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opis vrisa ureditvenega območja načrtovanih infrastrukturnih objektov na kopiji katastrskega načrta,
– podatke o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– elemente za zakoličbo,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo;
c) smernice nosilcev urejanja prostora za načrtovanje
lokacijskega načrta;
d) mnenja nosilcev urejanja prostora k lokacijskemu načrtu.
(3) Grafični del vsebuje:
– prikaz iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Škofja Loka, M 1:5000;
– prostorski ureditveni pogoji za mesto Škofja Loka,
M 1:5000;
– namenska raba in ureditvena območja naselij iz prostorskega plana Občine Škofja Loka z vrisom meje ureditvenega
območja LN, M 1:5000;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev,
M 1:500;
– prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta na
kopiji katastrskega načrta, M 1:1000;
– tehnične elemente za zakoličbo na kopiji katastrskega
načrta, M 1:1000.
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja na
območju Občine Škofja Loka (k.o. Škofja Loka).
(2) Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta se
nahajajo naslednje parcele oziroma deli parcel:
k.o. Škofja Loka (2035):
706/4, 1062/2, 688/3, 688/2, 679, 678, 675, 673, 660/7,
660/1, 1067/4, 658/1, 1059/1, 670/2, 660/2, 658/4, 1060/4,
501/136, 731/5, 501/131, 667/2, 731/2, 501/59, 501/61, 537,
732/2, 732/3, 732/12, 727/6, 683/5, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8,
684/5, 683/9, 683/8, 684/13, 684/15, 684/8, *328, 667/1, 667/3,
667/4, 732/1, 684/1, 683/3, 660/6, 670/3, 727/1, 1060/2,
727/12.
(3) Načrtovana infrastruktura in objekti v naselju Vincarje
tangirajo naslednja zemljišča:
– vodovod
k.o. Škofja Loka (2035):
688/2, 1062/2, 679, 678, 675, 673, 1059/1, 1060/4, 727/6,
667/1, 683/9, 683/5, 684/5, 732/12, 732/3, 732/5, 732/6, 732/7,
732/2, 732/1, 731/2, 501/136, 501/59, 1060/2, 501/61, 537,
660/6, 727/1, 1062/2, 670/2.
– kanalizacija za odvod sanitarnih odpadnih vod
k.o. Škofja Loka (2035):
706/4, 1062/2, 688/3, 679, 678, 675, 660/7, 660/1, 1059/1,
667/2, 667/1, 667/3, 667/4, 658/1, 1060/4, 727/6, 683/5, 683/9,
684/5, 683/8, 684/15, 684/8, 683/3, *328, 732/5, 732/6, 732/7,
673, 660/2, 727/12, 732/3, 732/12.
– kanalizacija za odvod padavinskih odpadnih vod
k.o. Škofja Loka (2035):
1062/2, 1059/1, 658/1, 658/4, 1060/4, 727/6, 683/5, 732/3,
732/12, 732/5, 732/6, 732/7, 667/2, 667/1, 667/3, 667/4, 683/3,
727/12, 679, 501/131, 731/5.
– plinovod
k.o. Škofja Loka (2035):
706/4, 1062/2, 688/3, 679, 678, 675, 660/7, 660/1, 683/3,
684/8, 684/15, 684/5, 683/9, 683/5, 732/5, 732/7, 732/6, 727/6,
1059/1, 667/2, 667/1, 667/3, 667/4, 1060/4, 731/2, 501/136,
732/2, 732/1, 658/1, 660/6.
– javna razsvetljava
k.o. Škofja Loka (2035):
706/4, 1062/2, *328, 683/3, 1059/1, 667/2, 1060/4, 727/6,
683/5, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 679.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA
5. člen
(1) S tem lokacijskim načrtom se ureja izgradnja sekundarnega javnega vodovodnega omrežja, sekundarne kanalizacije v ločenem sistemu, distribucijskega plinovodnega omrežja
in omrežja javne razsvetljave. Pred začetkom gradbenih del
je potrebno izdelati projektno dokumentacijo in ugotoviti vsa
križanja obstoječih kablov in vodov s traso načrtovanih infrastrukturnih objektov.
(2) Vodovodno omrežje
Novo vodovodno omrežje bo zagotavljalo kvalitetno in
redno oskrbo vseh porabnikov ter ustrezen pritisk in požarno
varnost v naselju. Novo vodovodno omrežje bo na delih, kjer
je staro dotrajano, potekalo vzporedno z obstoječim, možne so
manjše lokalne spremembe, tako da se lokacije hišnih priključkov praviloma ne bodo spreminjale. Projektirano vodovodno
omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje. Dela pri
gradnji vodovoda je treba izvajati tako, da bo obstoječi vodovod
nemoteno obratoval do izgradnje novega vodovoda. Obstoječi
vodovod se nato opusti.
Vodovodni cevovod, ki bo potekal v komunikacijah, je
predviden iz cevi LTŽ DUKTIL–VRS DN 100 mm. Cevovod, ki
bo potekal izven komunikacij, je predviden iz cevi PE-80 DN
110/12,5 bar in PE 80 cevi fi 50 mm/12,5 bar.
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Za požarne namene je potrebno na ustreznih razdaljah
predvideti nadtalne hidrante, razen na makadamski poti na
Grad (zemljišče parc. št. 1060/2) in na grajskem dvorišču, kjer
se predvidi podzemne hidrante. Na makadamski poti na Grad
morajo podzemni hidranti biti locirani v poti.
V ureditvenem območju vodovoda se ne sme graditi
objektov in saditi visokega drevja.
(3) Kanalizacijsko omrežje
Projekt kanalizacijskega omrežje v naselju Vincarje rešuje
odvod sanitarnih odpadnih vod in meteornih odpadnih vod z
ločenim sistemom.
Uporabniki fekalne kanalizacije se na zgrajeno kanalsko
omrežje lahko priklopijo šele po priključitvi kanalizacijskega
omrežja na obstoječo fekalno kanalizacijo.
Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se hišni priključki
na kanalizacijsko omrežje priključijo direktno in ne preko greznic. Greznice se opustijo (zasujejo).
Kanalizacija za odvod sanitarnih odpadnih vod je predvidena iz PVC cevi SN 8, DN 200 mm.
Kanalizacija za odvod meteornih odpadnih vod je predvidena iz PVC cevi SN 8, DN 300 mm.
Na kanalizaciji za odvod sanitarnih odpadnih vod ob priključku na obstoječo kanalizacijo pri objektu UNITECH LTH-OL,
je predvideno manjše črpališče. Do črpališča se uredi električni
priključek iz bližnjega okoliškega objekta.
(4) Plinovodno omrežje
V naselju Vincarje se bo uporabljal zemeljski plin za ogrevanje stanovanjskih objektov in pripravo tople sanitarne vode in
kuhanje. Za pripravo tople sanitarne vode in kuhanje se morajo
na distribucijsko plinovodno omrežje priključiti vsi novi objekti
in prizidki k obstoječim objektom s samostojnimi kurilnicami.
Na distribucijsko plinovodno omrežje se morajo priključiti tudi
obstoječi objekti v katerih se menjajo dotrajana kurišča na trda
goriva oziroma plinsko olje.
Plinovodno omrežje bo v celoti izvedeno v polietilenski
izvedbi PE, serije 100, ki zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo
obratovanje. Tlak v omrežju bo 100 mbar.
Načrtovano plinovodno omrežje se na dveh mestih priključi na obstoječ plinovod PE 225 S5, zahodno od tovarne
UNITECH LTH-OL.
Distribucijsko plinovodno omrežje na obravnavanem območju mora biti sprojektirano in zgrajeno v skladu z veljavnimi
tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
(5) Elektroenergetsko omrežje
Ob izgradnji načrtovanih infrastrukturnih objektov se bo
na stroške upravljavca voda in kjer bo to možno, istočasno
zgradilo 4-cevno elektrokabelsko kanalizacijo.
(6) Telekomunikacijsko omrežje
Ob gradnji načrtovanih infrastrukturnih objektov se bo na
stroške upravljavca voda istočasno izvajala tudi gradnja 2-cevne
kabelske kanalizacije za potrebe uvlečenja telekomunikacijskih
kablov upravljavca omrežja. Obstoječo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo se na mestih, ker bo tangirana z gradnjo načrtovanih infrastrukturnih objektov ustrezno zaščiti ali prestavi.
(7) Javna razsvetljava
Ob izgradnji načrtovanih infrastrukturnih objektov je treba
ob lokalnih cestah zgraditi tudi omrežje javne razsvetljave.
Omrežje javne razsvetljave se naveže na obstoječe elektroenergetsko omrežje v naselju Vincarje.
6. člen
Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav upravljavcev
oziroma lastnikov podjetij, ki niso izvajalci občinskih gospodarskih javnih služb, je v zemljišču lastnika javne ceste oziroma
javne površine možna po predhodnem soglasju lastnika javne
ceste oziroma javne površine in s predhodno sklenitvijo služnostne pogodbe.
7. člen
Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta se zemljišča po končani gradnji vzpostavi v prejšnje stanje oziroma
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se na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja. S tem
lokacijskim načrtom se ohranja obstoječa namenska raba, ob
upoštevanju pogojev omejene rabe v koridorju načrtovane
infrastrukture.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO UREJANJE
8. člen
(1) Širina koridorja je 1 m na vsako stran vodovoda, plinovoda in javne razsvetljave in 2 metra na vsako stran kanalizacije. V koridorju so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje
novih linijskih infrastrukturnih objektov ter postavitev montažnih
ograj in urbane opreme. Posegi v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov. Zaradi
varstva infrastrukturnih objektov pred poškodbami je treba pri
izvajanju kakršnihkoli naknadnih posegov v koridorju upoštevati
višinski potek infrastrukturnih objektov. Za vse posege znotraj
koridorja je treba pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavca
infrastrukturnega objekta.
(2) Po izvedenih gradbenih delih je treba površine povrniti
v stanje pred posegom.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
9. člen
Pogoji za prometno urejanje
(1) Za potrebe gradnje in delovanje infrastrukturnih objektov ni treba izvesti novih prometnih povezav. Kolikor je treba
med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, jih je treba izvesti v soglasju z lastnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe tangiranega in sosednjih zemljišč.
(2) Trase transportnih poti in lokacije morajo biti locirane
tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi cest, bivalno
okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.
(3) Za izvajanje del v lokalni javni cesti je treba pridobiti
posebno dovoljenje za zaporo ceste. Zaradi gradnje infrastrukturnih ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega sveta,
še posebej dela, ki se bo uporabljal za dovoz in reden promet
(izven območja zapor).
(4) Po izvedenih gradbenih delih je treba cestne površine
povrniti v stanje pred posegom.
10. člen
Pogoji za komunalno urejanje
(1) Na mestih križanj je treba upoštevati ustrezne tehnične pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih in
energetskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi je
treba vsa križanja in vzporedne poteke načrtovanih infrastrukturnih objektov z obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi
obdelati in podati ustrezne tehnične rešitve. Kolikor se med
izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen komunalni vod
ustrezno zaščititi ali prestaviti, se mora to izvesti v skladu s
soglasjem posameznih upravljavcev objektov in naprav, kolikor
niso v nasprotju s tem odlokom.
(2) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno energetsko infrastrukturo na kraju samem.
(3) Vodovod
Vse obstoječe vodovode, ki se nahajajo na območju predvidene gradnje, je treba pred gradnjo ustrezno zaščititi. Zaradi
predvidene gradnje mora oskrba objektov s pitno in požarno vodo potekati nemoteno, dovoljene so občasne prekinitve
dobave vode zaradi izvajanja gradnje in potrebnih prevezav.
Izvajalec gradbenih del in izvajalec gospodarske javne službe
o motnjah v preskrbi s pitno vodo obveščata porabnike na
krajevno običajen način.
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(4) Kanalizacija
Načrtovana infrastruktura se naveže na obstoječo kanalizacijo pri tovarni UNITECH LTH-OL.
(5) Plinovodi
Načrtovana infrastruktura tangira obstoječe plinovodno
omrežje pri tovarni UNITECH LTH-OL.
Pred kakršnim koli posegom na plinovodu je potrebno
označiti traso plinovoda ob prisotnosti nadzora upravljavca
plinovoda.
(6) Elektroenergetski vodi
Načrtovana infrastruktura ne tangira obstoječega zemeljskega elektroenergetskega omrežja.
Obstoječe stebre nizkonapetostnih vodov je treba pred
gradnjo po potrebi ustrezno zaščititi.
(7) Telekomunikacijski vodi
Načrtovana infrastruktura tangira obstoječe zemeljske
telekomunikacijske naprave na območju načrtovane gradnje.
Pred pričetkom gradbenih del je obvezno potrebno zakoličiti
in ustrezno zaščititi oziroma prestaviti obstoječe zemeljske
telekomunikacijske naprave v skladu z navodili predstavnika
upravljavca telekomunikacijskega omrežja.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
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– Vsak, ki med gradnjo objektov odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o
tem obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor (22. člen ZVPJ);
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena
območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi;
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnegakoli materiala v naravno okolje;
– po izgradnji je potrebno na območju gradbišča čimprej
vzpostaviti prvotno stanje;
– za zasaditev naj se uporablja avtohtona vegetacija;
– po položitvi plinovoda je v širini 1,5 m od osi prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1,0 m
globoko oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče
globlje kot 0,5 m.
14. člen
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč
(1) Po končani gradnji je treba začasno uporabljena kmetijska zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje. Investitorji so dolžni omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje
in po njej.
(2) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se prepreči emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu ter prepreči odtekanje
vod na kmetijske obdelovalne površine.

11. člen

15. člen

Posegi v obstoječe objekte in naprave

Varstvo tal

Zaradi izvedbe načrtovane komunalne infrastrukture ni
potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav.

Za varovanje tal je treba upoštevati naslednje pogoje:
– posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal;
– za začasne prometne in gradbene površine se uporabi
površine na katerih so tla manj kvalitetna;
– vse gradbene površine, vključno z začasnimi prometnimi utrditvami in gradbenimi površinami, na katerih bodo potekala dela, se opredeli pred začetkom gradbenih del;
– izvajalec gradbenih del mora pred začetkom gradnje
izdelati elaborat organizacije gradbišča;
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi;
– pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katere
obstojajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje;
– redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati
izven gradbišča v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;
– na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in
sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja nevarnih snovi,
obvezen je tudi odvoz kontaminirane zemljine na ustrezno
deponijo;
– material za zasipanje jarka, v katerega bodo položene
cevi, mora biti inerten;
– posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma zasaditi;
– v sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba določiti način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina;
– posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna;
– s transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem
teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin
je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine;
– v sklopu izdelave projektne dokumentacije se izdela
projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo razgaljenih površin.

12. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda
Za varovanje gozdnega roba je treba upoštevati naslednje
pogoje:
– v neposredni bližini posegov je treba v največji možni
meri ohraniti naravno obliko gozdnega roba;
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in
odstranjevanje podrasti;
– sečnje v gozda morajo biti izvedene strokovno po odkazilu sečnje s strani pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove, na podlagi detajlnega načrta;
– sečnje v koridorjih komunalne infrastrukture je treba
izvesti selektivno;
– kjer bo prizadet gozdni rob, mora biti ustrezno saniran;
– uporabljati je treba avtohtone vrste, v ustrezni sestavi;
– ohraniti oziroma omogočiti je treba dostope do gozdov
v času gradnje in po njej.
13. člen
Ohranjanje narave in naravnih vrednot
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanega območja,
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za
načrtovanje občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo infrastrukturnih naprav v naselju Vincarje« (ZRSVN, OE Ljubljana,
marec 2007), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu
Občine Škofja Loka.
(2) Na območju naselja Vincarje, ki ga obravnava občinski
lokacijski načrt, se nahajata zavarovano območje in območje
pričakovanih naravnih vrednot:
– zavarovano območje Grajski park z lipovim drevoredom, ki ima status spomenika oblikovane narave;
– območje pričakovanih geomorfoloških podzemnih vrednot – jam.
(3) Za varovanje naravnih vrednot, flore, favne in krajinskih značilnosti območja je treba upoštevati naslednje pogoje:
– trasa vodovoda naj bo za višino posameznega drevesa
oddaljena od debel v lipovem drevoredu;
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Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohrani njena rodovitnost
in da višina deponij ne presega 1,20 m. Z viški rodovitne zemlje
razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi
predpisi.

Ravnanje z odpadki

16. člen
Varstvo vodotokov
(1) Predvidena ureditev infrastrukturnih objektov in naprav neposredno tangira vodotok Vincarški potok in njegov neimenovan pritok, posredno pa vodotok Selška Sora. Površine
vzdolž vodotokov so poplavne površine. Območje ne posega
na območje varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena območja.
(2) Zaradi gradnje vodovoda ali drugih posegov znotraj
ureditvenega območja se kakovost voda in vodni režim na
vplivnem območju ne sme poslabšati.
(3) Del trase poteka po poplavno ogroženem območju.
Preprečeni morajo biti vsi škodljivi vplivi na stanje voda in
vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasploh.
Za zagotavljanje varstva vodnega režima morajo biti vsi jaški
do kote najmanj 0.5 m nad koto pričakovane stoletne vode
izvedeni vodotesno.
(4) Za varovanje površinske vode in podtalnice je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in
plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov;
– v največji meri je treba ohranjati naravno obvodno zarast;
– v prečkanje s strugo vodotoka naj bo izvedeno tako,
da je teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom
struge, v zaščitni cevi, obojestransko označeno s smernimi
kamni, po možnosti obbetoniran profil. Na urejenih odsekih
vodotokov je lahko prečkanje izvedeno najmanj 1,00 m pod
obstoječim dnom (teme zaščitne cevi);
– med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih vod;
– načrtovana ureditev ne sme poslabšati stabilnosti vodotoka tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe;
– v času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno
zagotoviti, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene
kalnosti;
– med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali,
ki vsebujejo nevarne spojine;
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sprožati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali
preprečiti odtok visokih voda ali hudournikov;
– v času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod;
– dela je po možnosti izvajati v sušnem obdobju, ko v
strugi vodotoka ni vode tako, da se lahko izvaja klasični izkop
brez horizontalnega podvrtavanja pod potokom. Po končani
gradnji je treba strugo in brežine vodotoka vzpostaviti v prvotno
stanje.
17. člen
Varstvo zraka
Za ohranjanje kvalitete zraka je treba upoštevati naslednje pogoje:
– prašenje v času gradnje je potrebno omiliti z vlaženjem
površin in omejitvijo hitrosti transportnih vozil skozi naselja;
– izvajalci del morajo upoštevati normative za emisije iz
transportnih vozil in gradbenih strojev ter naprav.
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18. člen
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednja priporočila za ravnanje z odpadki:
– z odpadki je potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 34/03);
– eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati s
strani MOPE pooblaščenemu podjetju za ravnanje z nevarnimi
odpadki;
– s projektom je potrebno predvideti količine odpadnega
in izkopanega materiala in določiti prostor za deponiranje ter
ravnanje z njim;
– odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala na obvodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile
vodotokov ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazite ali erodiranja ni dovoljeno;
– posebni aktivni ukrepi v času obratovanja vodovoda
niso potrebni.
19. člen
Varstvo pred hrupom
(1) V izogiba prekomerne obremenitve okolja s hrupom je
potrebno upoštevati:
– gradbena dela naj se v skladu z 19. členom Uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju izvajajo od ponedeljka
do sobote med 8. in 19. uro. Izvajanje teh del je prepovedano
na praznik, če je dela prost dan;
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti tehnično
brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti glede
emisij hrupa gradbenih strojev (Pravilnik o hrupu strojev, ki se
uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02)).
(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim
objektom na manj kot 30 m je potrebno za zmanjšanje hrupa
upoštevati še naslednje organizacijske ukrepe:
– upošteva se naj ustrezna ekspozicija hrupa in omeji čas
obratovanja hrupnih operacij na najmanjšo možno mejo;
– delovodje morajo poskrbeti za ustrezno disciplino na
gradbišču; zvočni signali se naj uporabljajo le v nujnih primerih,
motorji strojev naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku,
čimmanj vzvratnih voženj;
– med gradbenimi deli je potrebno izvajati kontrolne meritve hrupa;
– posebni aktivni ukrepi v času obratovanja vodovoda
niso potrebni.
20. člen
Varovanje objektov in območij kulturne
dediščine
(1) Načrtovana gradnja komunalne infrastrukture v naselju Vincarje posega v naslednja območja kulturne dediščine:
– trasa načrtovanega vodovoda po prečkanju dostopne
ceste (parc. št. 1060/4, k.o. Škofja Loka) preide na varovano
enoto kulturne dediščine Škofja Loka – Kulturna krajina Krancelj (EŠD 16671),
– v varovanem območju je del trase plinovoda (par.
št. 731/2 in 501/136, k.o. Škofja Loka).
(2) Po končanih delih mora biti trasa sanirana v smislu
vzpostavitve prvotnega stanja.
(3) Trasa vodovoda mora po prehodu na obstoječo makadamsko pot par. št. 1060/2, k.o. Škofja Loka le tej v celoti slediti
tako, da ne bo posegala v območje kulturnega spomenika Škofja Loka – Grad (EŠD 739).
(4) Na območju obstoječe makadamsko pot par.
št. 1060/2, ki se na območju kulturne dediščine ni dovoljeno
deponirati izkopanega materiala izven poti ampak ga je treba
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sprotno odvažati na začasno deponijo, ki se nahaja izven območja kulturne dediščine.
(5) Na koncu poti s par. št. 1060/2 se vodovod spelje
pod grajskim zidom ter se ga priključiti na hidrant, ki mora biti
v jašku v zemlji. Izogniti se je treba dvovrstnemu lipovemu
drevoredu v grajskem parku.
(6) Trasa vodovoda se izogne enoti Škofja Loka – Arheološko najdišče Škofja Loka (EŠD 738), kjer mora biti izvajan
arheološki nadzor. Le-ta v primeru, da so v izkopih najdeni
arheološki predmeti oziroma predmeti arheološke vrednosti,
predvideva ustavitev del in nato izvedene zaščitne arheološke
raziskave po določilih 59. in 60. člena ZVKD.
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(3) Izračun komunalnega prispevka:
– strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele (Cpi') je 14,94 EUR,
– strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine (Cti') je 44,42 EUR,
– komunalni prispevek se izračuna po formuli KPi = (Aparcela * Cpi' * Dpi) + (Kdejavnost * Atlorisna * Cti' * Dti).

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN IZVAJALCEV
24. člen

21. člen
Varstvo pred požarom

1. Monitoring

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Upoštevana morajo
biti požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi.

(1) Monitoring kakovosti pitne vode je potrebno pogosteje
izvajati v času gradnje in obratovanja, če se v času gradnje
zgodijo nezgode.
(2) V primeru, da v času gradnje pride do izliva nevarnih
snovi v potok, je potrebno v sodelovanju s strokovnjaki predpisati in izvajati imisijski monitoring.
(3) V času gradnje je potrebno vizualno spremljati kalnost
potoka na območju načrtovane gradnje.
(4) V času gradnje je potrebno izvesti meritve hrupa v
naseljih, ki ležijo neposredno ob gradbišču in v primeru prekoračitve predpisane ravni hrupa predvideti dodatne protihrupne
ukrepe.

(2) Pri gradnji in vzdrževanju vodovoda je treba upoštevati
požarnovarstvene ukrepe. Na odsekih vodovoda na poselitvenem območju je treba predvideti hidrante v medsebojni razdalji
največ 80 m.

VII. ETAPNOST IZVEDBE
22. člen
Etapnost sledi tehničnim zahtevam gradnje kanalizacije.
Na posameznem odseku se najprej zgradi kanalizacija, nato pa
ostala infrastruktura ob kanalizaciji.

VIII. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
ZA GRADNJO
23. člen
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo infrastrukturnih objektov
v naselju Vincarje, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom marec 2007, številka projekta 6073-8 in je priloga temu OLN.
(2) 	 Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški investicije v gradnjo komunalne infrastrukture so 1.296.909,18 EUR, od tega se iz virov Občine
Škofja Loka zagotovi 545.150,28 EUR za obnovo vodovodnega
omrežja in gradnjo kanalizacije za odpadno padavinsko vodo.
Ostali stroški bremenijo zavezance za plačilo komunalnega
prispevka na obračunskem območju,
– obračunsko območje investicije v gradnjo komunalne
infrastrukture je enako območju urejanja VIN-SE 01, izvzete so
zemljiške parcele št. *361, 533/6, 662/1, 662/2, 662/5, 662/6,
662/7, 663/1, 663/2, 1059/1, vse v k.o. Škofja Loka,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele (Dpi) in merilom neto tlorisne
površine (Dti) je 0,5:0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni,
– skupni obračunski stroški so 751.758,90 EUR,
– vsi stroški so v EUR brez DDV na dan 1. 1. 2007 in se
letno valorizirajo skladno z rastjo indeksa rasti cen za nizke
gradnje,
– posameznim objektom v obračunskem območju se
komunalni prispevek odmeri na podlagi podatka o površini
gradbene parcele (Aparcela) in podatka o neto tlorisni površini
objekta (Atlorisna).

2. Organizacija gradbišč
Za potrebe gradbišč je treba v največji možni meri uporabljati že obstoječe komunikacije in ustvarjati čim manj začasnih
novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, morajo investitorji in izvajalci v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred začetkom del ustrezno urediti,
po izgradnji vodovoda pa po potrebi obnoviti;
– objekte in infrastrukturne vode obnoviti oziroma sanirati,
če bo na njih pri gradnji objekta zaradi prevelikih obremenitev
ali tresljajev prišlo do poškodb;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč;
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, gradbene
posege s težkimi stroj izvajati v suhem vremenu;
– ravnanje z rodovitnim delom prsti izvajati po določilih v
projektni dokumentaciji;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja vodovoda;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
25. člen
Razmejitev in primopredaja
Investitor načrtovane komunalne infrastrukture v naselju
Vincarje mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, katerih v skladu z veljavno zakonodajo ne bo prevzel v
upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno
dokumentacijo drugim upravljavcem.
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26. člen
Dodatne obveznosti
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
morajo investitor in izvajalci tudi:
– reševati pravico graditi na določenem zemljišču v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– nadomestiti izpad dohodka iz kmetijskih površin, ki bodo
začasno izvzete iz kmetijske rabe;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljavci;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav, o potrebnih prekinitvah v oskrbi zaradi predvidenih gradbenih del pa predhodno na krajevno običajen način
obveščati uporabnike;
– skladno s podanimi pogoji upravljavcev kriti stroške
zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbo tras, spremembe tehnične dokumentacije obstoječe infrastrukture in eventualnih
poškodb infrastrukture, ki bi nastale zaradi izvedbe LN;
– cestno prometna ureditev na občinskih cestah na območju posega se uredi skladno s pogoji, ki jih Občina Škofja Loka
v soglasju predpiše izvajalcu gradbenih del. V času izvajanja
gradbenih del so dovoljene delne zapore občinskih cest in
občasne krajše popolne zapore. Izvajalec gradbenih del mora
stalno omogočati intervencijske in nujne oskrbne poti.
X. TOLERANCE
27. člen
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere, določene s tem
lokacijskim načrtom.
(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
XI. ZAČASNI UKREPI
28. člen
(1) Za zavarovanje urejanja prostora v območju lokacijskega načrta se sprejmejo začasni ukrepi.
(2) Začasni ukrepi se sprejmejo za celotno ureditveno
območje lokacijskega načrta, navedenega v 4. členu tega
odloka.
(3) Vrste začasnih ukrepov so naslednje: prepovedano je
urejanje trajnih nasadov, sprejemanje sprememb prostorskih
aktov, ki veljajo na območju začasnih ukrepov ter izvajanje
gradnje, ki še niso dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
(4) Veljavnost začasnih ukrepov iz tretjega odstavka tega
člena je do dokončanja gradnje posamezne faze objekta, vendar ne več kot skupno štiri leta.

XII. NADZOR
29. člen
Nadzor izvajanja tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v delu in za območje, ki ga določa ta lokacijski načrt šteje, da je spremenjen in
dopolnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 67/99, 68/99, 115/00, 28/01, 43/03 in
17/06).
31. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Škofja Loka.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-06/2007
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3754.

Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše
(SO1)

Na podlagi 18. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), ter 54. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 75/95) je Občinski svet Občine Škofja
Loka na 8. redni seji dne 12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za
stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
(Uradni list RS, št. 41/2004)
1. člen
Zakoličbena situacija se v grafičnem in tekstualnem delu
odloka spremni tako, da so zakoličbene točke objektov A1 x:
447.985,19 y: 115.086,74 odklon -52,9; A2 x: 447.998,96 y:
115.104,50 odklon -52,9 in A3 x: 448.014,65 y: 115.124,74
odklon -52,9.
2. člen
Z novo zakoličbeno situacijo in parcelacijo se uskladijo
tudi priključki na zgrajeno komunalno infrastrukturo ter ureditev
parkirišč na območju večstanovanjskih objektov A1, A2 in A3
(situacija Prometna ureditev in zelene površine).
3. člen
Sprememba zazidalnega načrta je na vpogled na Občini
Škofja Loka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-0018/2003
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
posodobitev zbirnega Mestnega kanala

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja
Loka sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posodobitev zbirnega
Mestnega kanala
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta
je potrebna zaradi posodobitve in dograditve glavnih zbirnih kanalov, vključno z izgradnjo oziroma posodobitvijo vseh objektov
in opreme na kanalizaciji, potrebnih za zmanjšanje hidravlične
obremenitve zbirnih kanalov in čistilne naprave, ob upoštevanju
zadostne zaščite podtalnice in odvodnikov pred vplivi onesnaženja in kanalizacijskega omrežja. S predvidenimi posegi bo
omogočeno optimalno delovanje čistilne naprave, zmanjšala
se bo večkratna preplavitev cestišč in kleti objektov ter omogočena bo priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo
ustrezno zaščiteni odvodniki (Poljanska Sora, Selška Sora,
Sora, Prifarški potok in potok Suha), saj se bo z izgradnjo razbremenilnih bazenov deževnih voda v njih med nalivi zadržal
najbolj onesnažen čistilni val, ki se sedaj zaradi večkratnega
zaporednega razbremenjevanja razbremeni v vodotoke.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990
(Uradni vestnik Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS,
47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 28/01, 116/02 in 103/04)
je predvidena dograditev in posodobitev javne kanalizacije
v Občini Škofja Loka.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala je
idejni projekt »Posodobitev zbirnega mestnega kanala in zbirnega kanala Trata«, št. proj. 105/2007, ki ga je izdelal Hidrosvet
d.o.o., junija 2007.
V idejnem projektu je predvidena posodobitev hidravlično
in kvalitetno neustreznih kanalskih odsekov, objektov in opreme
ter dograditev manjkajočega dela kanalizacijskega sistema,
vključno s cevovodi, objekti in opremo.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Prostorski načrt obravnava naslednje posege na zbirnem
Mestnem kanalu in objektih na kanalu:
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– posodobitev odseka zbirnega mestnega kanala v Podlubniku na območju križanja z državno cesto;
– posodobitev odseka zbirnega Mestnega kanala od
razbremenilnika na Cesti talcev do razbremenilnika južno od
objektov SGP Tehnik;
– posodobitev dveh razbremenilnikov na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika ob Cesti talcev;
– ukinitev razbremenilnika na območju parkirišča pri mostu čez Soro, SZ od objektov SGP Tehnik;
– ukinitev dveh razbremenilnikov JV od SGP Tehnik;
– ukinitev razbremenilnika tik pred čistilno napravo;
– novogradnja razbremenilnika na travniku pod Sorško
cesto, 300 m pred čistilno napravo;
– gradnja dveh črpališč na travniku pod Sorško cesto;
– gradnja razbremenilnega bazena pri SGP Tehnik;
– gradnja razbremenilnega bazena pri O.Š. Peter Kavčič.
Prostorski načrt obravnava tudi gradnjo razbremenilnega
bazena na območju Klavnice.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh
do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše
variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega,
varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru strokovne rešitve odloči
pripravljalec.
5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih
posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do novembra 2007 in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o pripravi in objava v Uradnem listu,
junij 2007
– priprava osnutka OPPN, junij 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, julij 2007
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, avgust 2007
– sodelovanje javnosti, avgust 2007
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, september 2007
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, september 2007
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, oktober 2007
– sprejem predloga OPPN, november 2007
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem
svetu
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta
sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega
podrobnejšega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega
kanala Trata:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
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3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19, Ljubljana;
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod,
odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka;
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj;
9. Geoplin plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim
omrežjem d.o.o, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj;
11. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci
urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta.
Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v
roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki
se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne
storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni
akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in
osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge
strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljalec svojo
utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu,
ki v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju
pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga
pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu
prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko
ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu
z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah.
Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v
nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V
primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih
straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-4/2007
Škofja Loka, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler I. r.
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Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
posodobitev zbirnega kanala Trata

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja
Loka sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posodobitev zbirnega
kanala Trata
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta
je potrebna zaradi posodobitve in dograditve glavnih zbirnih kanalov, vključno z izgradnjo oziroma posodobitvijo vseh objektov
in opreme na kanalizaciji, potrebnih za zmanjšanje hidravlične
obremenitve zbirnih kanalov in čistilne naprave, ob upoštevanju
zadostne zaščite podtalnice in odvodnikov pred vplivi onesnaženja in kanalizacijskega omrežja. S predvidenimi posegi bo
omogočeno optimalno delovanje čistilne naprave, zmanjšala
se bo večkratna preplavitev cestišč in kleti objektov ter omogočena bo priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo
ustrezno zaščiteni odvodniki (Poljanska Sora, Selška Sora,
Sora, Prifarški potok in potok Suha), saj se bo z izgradnjo razbremenilnih bazenov deževnih voda v njih med nalivi zadržal
najbolj onesnažen čistilni val, ki se sedaj zaradi večkratnega
zaporednega razbremenjevanja razbremeni v vodotoke.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik
Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, 47/93, 8/94, 13/99,
43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/04) je predvidena dograditev in posodobitev javne kanalizacije v Občini Škofja Loka.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega kanala Trata je idejni
projekt »Posodobitev zbirnega mestnega kanala in zbirnega
kanala Trata«, št. proj. 105/2007, ki ga je izdelal Hidrosvet
d.o.o., junija 2007.
V idejnem projektu je predvidena posodobitev hidravlično
in kvalitetno neustreznih kanalskih odsekov, objektov in opreme
ter dograditev manjkajočega dela kanalizacijskega sistema,
vključno s cevovodi, objekti in opremo.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Prostorski načrt obravnava posodobitev naslednjih kanalov in objektov na kanalskem sistemu:
– odsek glavnega zbirnega kanala v mešanem sistemu,
ki poteka iz industrijske cone Trata, od proizvodnih objektov
Jelovica proti jugu, vzhodno od območja Alpetour-ja, vzhodno
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od osnovne šole Cvetko Golar, do razbremenilnika pri Elektro
Gorenjska;
– razbremenilni kanal, ki poteka od razbremenilnika pri
Elektro Gorenjska do Sore;
– odsek glavnega zbirnega kanala v mešanem sistemu,
od razbremenilnika v bližini mostu Ljubljanske ceste preko potoka Suha, do razbremenilnika severno od Španove domačije
na desnem bregu Suhe;
– del sekundarnih kanalov na območju, ki se nahaja južno
od Ljubljanske ceste in zahodno od vodotoka Suha;
– kanal za odvod meteornih vod na Trati od Alpetour-ja do
Ljubljanske ceste in nato do potoka Suha;
– na glavnem zbirnem kanalu se posodobita razbremenilnik pri Elektro Gorenjska in razbremenilnik v bližini mostu
Ljubljanske ceste preko potoka Suha,
– posodobi se zadrževalni bazen padavinskih vod severno od Španove domačije na desnem bregu Suhe;
– na glavnem zbirnem kanalu, od razbremenilnika severno od Španove domačije na desnem bregu Suhe do čistilne
naprave, se namesti vodotesne pokrove.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh
do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše
variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega,
varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru strokovne rešitve odloči
pripravljalec.
5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih
posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do novembra 2007 in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o pripravi in objava v Uradnem listu,
junij 2007,
– priprava osnutka OPPN, junij 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, julij 2007,
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, avgust 2007
– sodelovanje javnosti, avgust 2007,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN,
– sodelovanje javnosti, september 2007,
– javna obravnava,
– priprava predloga OPPN, september 2007,
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN priprava stališč,
– mnenja nosilcev urejanja prostora, oktober 2007,
– sprejem predloga OPPN, november 2007
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem
svetu.
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19, Ljubljana;
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod,
odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka;
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj;
8. ELES d.o.o., Javno podjetje za distribucijo električne
energije, Hajdrihova 2, Ljubljana;
9. Geoplin plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim
omrežjem d.o.o, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj;
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva
5, Maribor;
12. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci
urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta.
Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku
30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati
določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in
osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge
strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljalec svojo
utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu,
ki v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju
pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga
pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi
spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu
z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah.
Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v
nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V
primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(objava sklepa)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta
sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega
podrobnejšega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega
kanala Trata:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih
straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-4/2007
Škofja Loka, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler I. r.

Uradni list Republike Slovenije
TREBNJE
3757.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za kamnolom
Vrhpeč

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za
kamnolom Vrhpeč (v nadaljevanju OPPN) je nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega načrta, ki se je začel
pripravljati na podlagi Programa priprave za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč (Uradni list RS, št 62/06)
po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr.) (v nadaljevanju ZUreP-1) in se bo nadaljevala v
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt).
Do uveljavitve ZPNačrt so se izvedle naslednje aktivnosti:
– izvedla se je 1. prostorska konferenca,
– sprejet in objavljen je bil program priprave,
– pridobila se je Odločba št. 35409-149/2005-IL, z dne
27. 1. 2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– izdelane so bile strokovne rešitve in
– pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
Priprava OPPN se bo ob upoštevanju pridobljenih strokovnih rešitev, stališč s prostorske konference, rudarskega projekta, arheoloških raziskav, študije posledic širitve kamnoloma
Vrhpeč na podzemne vode in tok reke Temenice ter okoljskega
poročila in njegove revizije nadaljevala po določbah ZPNačrt.

Št.

3. člen
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje
Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto,
Ljubljanska cesta 47, p.p. 630, 8104 Novo mesto,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
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4. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN in strokovnih podlag financira CGP, cestno
in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35003-00004/2005
Trebnje, dne 18. julija 2007

2. člen

(nosilci urejanja prostora)

Stran

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
8. ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
9. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto,
Ljubljanska c. 7, Novo mesto,
10. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva
ul. 5, Maribor,
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
14. Krajevna skupnost Dolenja nemška vas.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– osnutek OPPN se pošlje nosilcem urejanja prostora
(avgust 2007),
– okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila se pošlje
ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja (avgust 2007),
– dopolnjen osnutek se obravnava na organih občine in
javno razgrne za 30 dni (september 2007),
– na podlagi stališča, ki se zavzame do pripomb in predlogov, se pripravi predlog OPPN in se ga posreduje nosilcem
urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje (oktober in november 2007),
– ministrstvo pristojno za varstvo okolja izda potrdilo o
sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje (november 2007),
– usklajen predlog OPPN sprejme občinski svet z odlokom in se ga objavi v uradnem glasilu (december 2007).
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3758.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Poslovno industrijsko območje Mirna

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Poslovno industrijsko območje Mirna
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna.
2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg
5, Trebnje. Javna razgrnitev bo trajala od 10. 8. 2007 do vključno
10. 9. 2007. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v Domu Partizan Mirna dne 4. 9. 2007 ob 19. uri.
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4. člen
Pripombe, mnenja in predloge na dopolnjen osnutek bodo
zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali na javni
obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati na naslov
Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00001/2005
Trebnje, dne 17. julija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

POPRAVKI
3759.

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Okoljskega
poročila za Strategijo prostorskega razvoja
Občine Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja za
Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in
Prostorskega reda Občine Ig

Popravek
V Sklepu o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Presoje sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66–3665/07 z dne 24. 7.
2007 se v II. točki besedilo »20. 7. 2007 do 20. 8. 2007« črta in
nadomesti z besedilom »30. 7. 2007 do 30. 8. 2007«.
Ig, dne 26. julija 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)

9548
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VSEBINA

3699.
3700.
3701.
3702.

3703.
3704.

3705.
3706.

3707.
3708.
3709.

3710.
3711.

3712.

3713.
3714.
3715.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodiščih (ZS-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih
služb (ZPNOVS-A)

9429
9522
9523
9525

VLADA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju
Odločba o napredovanju Borisa Ostruha na mesto
višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem
tožilstvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku
v Celju
Odločba o imenovanju Aleksandre Kolarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju Mojce Turinek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

9526

9528
9528

3725.

3727.

3729.

9534

3730.
3731.

9542
3732.
3733.
3734.
3735.
9543

3736.
3737.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence
Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s
svežnji vrednostnih papirjev

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kozje

3724.

3738.
9544

3739.

9545

3740.

9546

3741.

OBČINE
3716.

AJDOVŠČINA

Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne
skupnosti Batuje

9547

3742.

BOVEC

3717.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2006

3718.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

BREZOVICA

9547
9548

3743.

9552

HORJUL

3722.

9529

9543

CERKNICA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta za območje Občine Horjul

3728.

9542

BREŽICE

3721.

3726.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2007

3720.

3723.
9528

MINISTRSTVA

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo
dovolilnic in dovolilnic CEMT
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v
cestnem in vodnem prometu
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
– Rabies (Lyssa)
Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta

3719.

9554

KOZJE

9556

KRŠKO

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v
Drnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Straži
pri Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški
vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Koritnici za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Neže na Vrhu pri
Površju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Miklavža v Velikem
Podlogu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi
pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Podulcah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije na Senušah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Raki za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Gornjem
Ravnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Leskovcu pri
Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v Krškem za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni
spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov
svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih
zavodov
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Krško

9564
9565
9566
9567
9568
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579

9582
9584

LJUBLJANA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij
urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in
CT 10 Slovenska cesta

9585

Stran

3744.

3748.

3749.
3750.

3745.
3746.

3747.

3751.

3752.
3753.
3754.
3755.
3756.

3757.
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MIRNA PEČ

3758.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2007–2013

9590
3759.

SEŽANA

Odlok o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih
zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu

9604
9604
9605

SLOVENJ GRADEC

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 67/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

9601

Razpisi delovnih mest
Druge objave

5673
5676

Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov

5681
5685

9602

9606

9606
9607
9613
9614
9615

TREBNJE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč

9618

5643
5672

ŠKOFJA LOKA

Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta za Obrtno cono
Trata
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje
Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu
za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za posodobitev zbirnega kanala Trata

POPRAVKI

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine
Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
na varovana območja za Strategijo prostorskega
razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig

9596

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Razpis za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

9617

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe

SVETA ANA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana v
Slovenskih Goricah

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna

9617

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

5686
5687
5687
5687
5733
5737
5737
5741
5741
5748
5748
5749
5750
5751
5751
5753
5753
5753
5756
5758
5758
5758
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