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Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o varstvenem dodatku
(ZVarDod)
Razglašam Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. januarja 2008.
Št. 003-02-15/2008
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O VARSTVENEM DODATKU (ZVarDod)
1. člen
(namen zakona)
S tem zakonom se zaradi zagotovitve socialne varnosti
ureja pravica do varstvenega dodatka, upravičenci, pogoji za
pridobitev in uživanje pravice, način odmere in usklajevanja ter
postopek za priznanje pravice.
2. člen
(pomen izrazov)
Po tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
– varstveni dodatek: mesečni denarni dodatek k pokojnini,
nižji od mejnega zneska, ki se prizna pod pogojem, da uživalec
oziroma uživalka pokojnine (v nadaljnjem besedilu: uživalec
pokojnine) izpolnjuje dohodkovni in premoženjski cenzus;
– najnižja pokojninska osnova: najnižji znesek, od katerega se v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in
invalidskem zavarovanju odmeri pokojnina v primeru, če je
bila zavarovanka oziroma zavarovanec (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanec) zavarovan od plač ali zavarovalnih osnov, ki ne
omogočajo odmere pokojnine, ki uživalcu pokojnine zagotavlja
ustrezno socialno varnost;
– mejni znesek: znesek, ki predstavlja mejno vrednost
za pridobitev pravice do varstvenega dodatka in znaša 81,6%
najnižje pokojninske osnove;

– pokojnina: redni mesečni prejemek iz obveznega zavarovanja za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca;
– uživalec pokojnine: oseba, ki ima v skladu z zakonom
ali mednarodnim sporazumom pravico do uživanja starostne
pokojnine, invalidske pokojnine, vdovske pokojnine ali družinske pokojnine.
3. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačevanje varstvenega dodatka zagotavlja
Republika Slovenija iz državnega proračuna.
4. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do varstvenega dodatka so uživalci starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji
in iz Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo), če so bili pretežni del skupnega obveznega
zavarovanja zavarovani za širši obseg pravic in če izpolnjujejo
pogoje po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uživalci predčasne pokojnine, dokler se jim izplačuje pokojnina z
zmanjšanjem, uživalci pokojnine, ki jim predpisi iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja niso zagotavljali
pravice do varstvenega dodatka ter uživalci starostne oziroma
invalidske pokojnine, ki se jim hkrati izplačuje del vdovske pokojnine, nimajo pravice do varstvenega dodatka.
(3) Upravičenci do varstvenega dodatka so tudi uživalci
dodatka iz 1. člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZSV), če izpolnjujejo
pogoje po tem zakonu.
5. člen
(pogoji za pridobitev)
Upravičenec pridobi pravico do varstvenega dodatka, če
njegova pokojnina ne dosega mejnega zneska in če skupaj z
družinskimi člani nima drugih dohodkov in premoženja, ki bi
zadoščali za preživljanje.
6. člen
(družinski člani)
(1) Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo dohodek
družine, so ob pogoju skupnega stalnega prebivališča uži-
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valec pokojnine, njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
prevzemnik kmetije, na kateri ima uživalec pokojnine stalno
prebivališče in otroci ter drugi družinski člani, pri katerih obstaja
dolžnost preživljanja.
(2) Poleg oseb iz prejšnjega odstavka se za družinske
člane štejejo tudi souživalci družinske pokojnine in starši otroka
– uživalca družinske pokojnine.
7. člen
(višina varstvenega dodatka)
Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, k vdovski oziroma družinski pokojnini pa od števila uživalcev teh pokojnin.
8. člen
(dohodkovni cenzus)
(1) Dohodkovni cenzus na družinskega člana, veljaven v
posameznem koledarskem letu, je enak mesečnemu povprečju
mejnega zneska, veljavnega v preteklem letu.
(2) Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih
članov se vštevajo vsi prejemki, ki jih imajo uživalec pokojnine
in družinski člani iz delovnega razmerja, dohodek iz samostojne
dejavnosti, dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč, dohodek
od premoženja in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek,
pokojnine in dodatki k pokojnini ter vojaška invalidnina iz tujine,
invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaških invalidih in
civilnih invalidih vojne, prejemki iz prostovoljnega zavarovanja,
prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov, preživnine ter drugi
prejemki, razen tistih, za katere je s posebnimi predpisi določeno,
da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo.
(3) Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega,
ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke uživalca
pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da se upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez
upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
(4) Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva
med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov z
upoštevanjem oprostitev, brez upoštevanja olajšav po predpisih
o dohodnini.
(5) Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih
članov se ne vštevajo dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina in letni dodatek po predpisih o obveznem pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.
(6) Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvenega
dodatka v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se pri
ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto plače iz
preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to
zanj ugodnejše. Znesek pokojnine ob odmeri se upošteva tudi
uživalcu pokojnine, ki v preteklem letu ni imel plače.
(7) Mejni znesek in znesek dohodkovnega cenzusa iz
prvega odstavka tega člena ugotovi in objavi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zavod).
9. člen
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(3) Ministrica oziroma minister, pristojen za delo, določi
katero premoženje se upošteva po prvem odstavku tega člena,
način ugotavljanja vrednosti in valorizacije vrednosti premoženja iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(odmera varstvenega dodatka k starostni pokojnini)
Varstveni dodatek k starostni pokojnini se odmeri od razlike
med mejnim zneskom in pokojnino (v nadaljnjem besedilu: osnova
za odmero varstvenega dodatka) in znaša 60% osnove za odmero varstvenega dodatka pri uživalcu pokojnine s pokojninsko dobo
15 let ali manj. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske
dobe se višina varstvenega dodatka poveča za 2%, s tem, da ne
presega 100% osnove za odmero varstvenega dodatka.
Pokojninska doba
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
20 let
21 let
22 let
23 let
24 let
25 let
26 let
27 let
28 let
29 let
30 let
31 let
32 let
33 let
34 let
35 let

Delež osnove (%)
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
11. člen

(odmera varstvenega dodatka k invalidski pokojnini)
(1) Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, priznani zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, znaša za uživalca pokojnine
s pokojninsko dobo 20 let ali manj najmanj 70% osnove za
odmero varstvenega dodatka.
(2) Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe
se poveča višina varstvenega dodatka za 2%, s tem da ne
presega 100% osnove za odmero varstvenega dodatka.
(3) Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, odmerjeni v
sorazmernih delih glede na vzrok za nastanek invalidnosti, se
odmeri v sorazmernih delih od razlike med mejnim zneskom in
skupnim zneskom odmerjene pokojnine. Skupni znesek varstvenega dodatka ne sme presegati zneska osnove za odmero
varstvenega dodatka.
12. člen

(premoženjski cenzus)

(odmera varstvenega dodatka k vdovski
ali družinski pokojnini)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena uživalec pokojnine ne more pridobiti pravice do varstvenega dodatka, če kljub
izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost
uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov, s katerimi živi
v skupnem gospodinjstvu, ker premoženje uživalca pokojnine
in premoženje njegovih družinskih članov presega 22.407,55
eurov.
(2) V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje
lastništvo delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih
družb ali zadrug, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi kot
prebivališče uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov,
in kmetijska ter gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom do
višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

(1) Varstveni dodatek k pokojnini po umrlem zavarovancu se odmeri od razlike med mejnim zneskom in pokojnino,
odmerjeno po umrlem zavarovancu, in znaša 70% za enega
uživalca pokojnine, 80% za dva, 90% za tri in 100% razlike za
štiri ali več uživalcev pokojnine.
(2) Otroku, ki uživa poleg družinske pokojnine po enem
roditelju tudi del družinske pokojnine po drugem roditelju, se
odmeri varstveni dodatek po prejšnjem odstavku. Del družinske
pokojnine po drugem roditelju pa se upošteva med skupnimi
dohodki uživalca pokojnine in družinskih članov, ki vplivajo na
pravico do varstvenega dodatka.
(3) Če nekateri od souživalcev pokojnine po umrlem zavarovancu izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek, drugi pa ne,
se varstveni dodatek določi in razdeli, kot da bi vsi izpolnjevali
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pogoje, nato pa se tako določeni deli varstvenega dodatka izplačujejo samo tistim, ki izpolnjujejo pogoje zanj.
(4) Če uživajo pokojnino po umrlem zavarovancu člani
ožje in širše družine in vsi izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, se odmeri tisti del varstvenega
dodatka, ki pripada članom ožje družine, po prvem odstavku
tega člena, članom širše družine pa gre ostanek do mejnega
zneska.
(5) Za člane ožje družine se štejejo vdova oziroma vdovec, zunajzakonski partner, otroci in posvojenci, za člane širše
družine pa pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, bratje in
sestre, starši in posvojitelji pod pogoji, določenimi s predpisi o
obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(6) Vdovi oziroma vdovcu ali zunajzakonskemu partnerju,
ki ima po predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem
zavarovanju poleg pravice do samostojne starostne ali samostojne invalidske pokojnine tudi pravico do samostojne vdovske
pokojnine, je vdovska pokojnina zagotovljena najmanj v višini
mejnega zneska, določenega s tem zakonom.
13. člen
(odmera varstvenega dodatka uživalcu pokojnine, ki uživa
tudi pokojnino iz tujine)
Uživalcu pokojnine, ki uživa tudi pokojnino, uveljavljeno v
tujini, se pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka
ter pri njegovi odmeri upošteva seštevek vseh pokojnin.
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18. člen
(izplačevanje varstvenega dodatka)
(1) Varstveni dodatek po tem zakonu izplačuje zavod v
mesečnem znesku skupaj s pokojnino.
(2) Varstveni dodatek se ne izplačuje v času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini, ne glede na to, ali ima v Republiki
Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje.
19. člen
(odločanje o pravici do varstvenega dodatka)
(1) O pravici do varstvenega dodatka po tem zakonu odloča zavod.
(2) Za odločanje o pravici do varstvenega dodatka po tem
zakonu se uporabljajo predpisi, ki urejajo uveljavljanje pravic iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
20. člen
(usklajevanje dodatka upravičencem do pokojnin
iz republik nekdanje SFRJ in preživnine po predpisih
o preživninskem varstvu kmetov)
Na enak način kot se usklajuje višina najnižje pokojninske
osnove po predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, se usklajuje dodatek iz 1. člena ZZSV ter preživnina iz 3. člena Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79, 1/86 in 114/06 – ZUTPG).

14. člen

KAZENSKA DOLOČBA

(pridobitev pravice do varstvenega dodatka)

21. člen
Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje upravičenec, ki ne
sporoči podatkov, na podlagi katerih mu pravica preneha ali se
mu zmanjša (17. člen).

(1) Pravica do varstvenega dodatka gre uživalcu pokojnine od dneva pridobitve pravice do pokojnine, če vloži zahtevo
za njegovo priznanje v šestih mesecih od dneva vročitve odločbe o pravici do pokojnine.
(2) Če vloži uživalec pokojnine zahtevo po preteku roka
iz prejšnjega odstavka ali pa šele med uživanjem pokojnine
izpolni pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka,
mu gre pravica do varstvenega dodatka od dneva izpolnitve
pogojev, vendar največ za šest mesecev nazaj od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
15. člen
(izguba pravice do varstvenega dodatka)
Pravica do varstvenega dodatka preneha s prvim dnem
naslednjega meseca po prenehanju pogojev za njeno uživanje.
16. člen
(preverjanje pogojev za nadaljnje uživanje
varstvenega dodatka)
(1) Zavod lahko po uradni dolžnosti preveri, če upravičenec še izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do varstvenega
dodatka. Če ugotovi spremembe, ki jih upravičenec ni javil,
lahko od njega zahteva, da predloži dokazila in podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje upravičenca in njegovih družinskih
članov po tem zakonu in jih zavod ne more pridobiti po uradni
dolžnosti, v roku, ki ne sme biti krajši kot osem dni.
(2) Če upravičenec ne predloži zahtevanih dokazil v roku
iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do varstvenega dodatka
z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po dokončnosti odločbe.
(3) Uživalec pokojnine, ki v primeru iz prejšnjega odstavka
izgubi pravico do varstvenega dodatka, jo znova pridobi, če naknadno predloži zahtevana dokazila in zanjo izpolnjuje pogoje.
17. člen
(obveščanje o spremembah)
Upravičenec mora zavodu sporočiti vsako osebno ali
dejansko okoliščino oziroma njeno spremembo, ki vpliva na
pravico po tem zakonu, njen obseg ali izplačevanje, in sicer v
osmih dneh od dneva, ko nastane sprememba.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(varstvo pravic, pridobljenih po prejšnjih predpisih)
(1) Pravica do varstvenega dodatka, pridobljena po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, se zagotavlja pod
pogoji, določenimi s tem zakonom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uživalke pokojnine, ki jim je bil varstveni dodatek, po predpisih veljavnih do
31. 12. 1999, priznan in odmerjen v višjem odstotku, kot bi jim bil
odmerjen za enako pokojninsko dobo po tem zakonu, obdržijo
tudi po tem zakonu ugodnejšo odmero.
23. člen
(dohodkovni cenzus v letu 2008)
Ne glede na določbo prvega odstavka 8. člena tega zakona
znaša v letu 2008 dohodkovni cenzus za uveljavitev varstvenega
dodatka 81,6% najnižje pokojninske osnove iz leta 2007.
24. člen
(nadaljevanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo
tega zakona)
(1) V postopku za uveljavljanje pravice do varstvenega
dodatka, začetem pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo
predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti odloči tudi o pravici do varstvenega dodatka pod pogoji,
določenimi s tem zakonom.
25. člen
(prenehanje veljavnosti določb zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– preneha veljati tretja alineja točke c) prvega odstavka
4. člena;
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– preneha veljati opredelitev pojma varstvenega dodatka
v 8. členu;
– se črta besedilo »do varstvenega dodatka,« v osmem
odstavku 34. člena;
– se v prvem odstavku 59. člena beseda »tem« nadomesti z besedo »posebnem«;
– se črta tretji odstavek 123. člena, dosedanji četrti, peti in
šesti odstavek pa postanejo tretji, četrti in peti odstavek;
– se v prvem odstavku 129. člena za besedo »dodatka«
doda besedilo »po posebnem zakonu«;
– se v tretjem odstavku 130. člena za besedo »dodatka«
doda besedilo »po posebnem zakonu«;
– se črta besedilo »VI. poglavje Varstveni dodatek« in
členi 132. do 136.a;
– se črta 168. člen;
– se črtata besedi »varstveni dodatek,« v tretjem odstavku 186. člena.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
četrta, šesta in sedma alineja tretje točke drugega odstavka
3. člena in četrta alineja 5. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06).
26. člen
(uporaba prejšnjih podzakonskih aktov)
Podzakonski akti, ki so se uporabljali do uveljavitve tega
zakona, se uporabljajo še naprej, do uveljavitve novih, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom.
27. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 172-01/08-10/1
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EPA 1839-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH
PREJEMKIH (ZSDP-C)
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in
114/06 – ZUTPG) se v 65. členu za prvim odstavkom dodajo
novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Otroški dodatek znaša mesečno v eurih:

Dohodek na družinskega člana v % povprečne
plače RS
do 15%
nad 15% do 25%
nad 25% do 30%
nad 30% do 35%
nad 35% do 45%
nad 45% do 55%
nad 55% do 75%
nad 75% do 99%

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. januarja
2008.
Št. 003-02-16/2008
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1. otrok
102,37
87,53
66,72
52,62
43,02
27,26
20,44
17,80

2. otrok
112,62
96,77
74,56
60,04
50,21
34,12
27,26
24,62

3. in naslednji
otrok
122,86
105,94
82,38
67,60
57,35
40,94
34,12
31,44

Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne
mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.
Za določitev višine otroškega dodatka po tem členu se ne
uporablja določba 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 114/06), ki se nanaša na upoštevanje vrednosti,
veljavne na dan 31. 12. 2006.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, določbe novega drugega, tretjega in četrtega odstavka 65. člena pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 541-01/98-2/25
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EPA 1844-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP-C)

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

Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka v eurih

307.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-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 gospodarskih družbah
(ZGD-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 22. januarja 2008.
Št. 003-02-17/2008
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1A)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B
in 67/07 – ZTFI) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom
»Direktiva 84/253/EGS),« doda besedilo »Deseta direktiva
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (UL L št.
310 z dne 25. 11. 2005, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Direktiva
05/56/ES),«.
2. člen
V 50. členu se v dvajseti alineji črta beseda »in« ter se za
njo doda nova alineja, ki se glasi:
»– zadevah v zvezi s čezmejno združitvijo kapitalskih družb
(4. oddelek Drugega poglavja VI. dela tega zakona) in«.
3. člen
Prvi odstavek 248. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravni posel, s katerim družba zagotovi predujem
ali posojilo za pridobitev delnic, ali drug posel s primerljivim
učinkom, je ničen.«.
4. člen
Prvi odstavek 330. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za sklenitev pogodb in drugih pravnih poslov, s
katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25%
premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah
tega zakona o statusnih preoblikovanjih, je potreben sklep
skupščine, sprejet z večino, določeno v drugem odstavku 329.
člena tega zakona. Ta omejitev nima pravnega učinka proti
tretjim osebam.«.
V drugem odstavku se črta prvi stavek.
5. člen
V 592. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
»(3) Kadar je pri pripojitvi udeležena družba, ki je imetnik
več kot 25% delnic katere koli druge pri pripojitvi udeležene
družbe (delnice ciljne družbe), in je te delnice dala ali obljubila dati v zastavo ali v zavarovanje za dobljena posojila ali
podobne pravne posle, s katerimi si je zagotovila sredstva za
pridobitev teh delnic ciljne družbe (prevzemna družba), je za
veljavnost pogodbe o pripojitvi potrebno tudi:
– soglasje večine upnikov vsake pri pripojitvi udeležene
družbe (večinsko soglasje),
– soglasje upnikov vsake pri pripojitvi udeležene družbe,
katerih terjatve presegajo 5% delež vseh obveznosti družbe
(posamično soglasje upnikov) in
– soglasje delavcev vsake pri pripojitvi udeležene družbe, v
imenu katerih poda izjavo o soglasju njihov predstavnik, v skladu
z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Večinsko soglasje je dano, če dajo soglasje upniki,
katerih terjatve znašajo skupaj vsaj 75% vsote obveznosti
družbe, izkazanih v bilanci stanja na dan obračuna pripojitve, ki
jo je potrdil revizor. V vsoto obveznosti, ki je podlaga za izračun
večinskega soglasja, je treba prišteti vrednost odpravnin, do
katerih bi bili upravičeni delavci družbi, če bi družba na ta dan
prenehala. V imenu delavcev poda izjavo, ki se upošteva pri
izračunu večinskega soglasja, njihov predstavnik, v skladu z
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(5) Upniki in predstavnik delavcev dajo izjavo o soglasju
v obliki notarskega zapisa.«.
6. člen
Za 622. členom se dodajo naslov novega 4. oddelka
Drugega poglavja VI. dela in novi 622.a do 622.l členi, ki se
glasijo:
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»4. oddelek
POSEBNA PRAVILA ZA ČEZMEJNE ZDRUŽITVE
KAPITALSKIH DRUŽB
622.a člen
(splošna pravila in pomen pojmov)
(1) Določbe tega oddelka se uporabljajo za čezmejne
združitve kapitalskih družb.
(2) Kapitalska družba, ki je lahko udeležena v čezmejni
združitvi po določbah tega oddelka, je:
1. družba iz 1. člena Direktive 68/151/EGS ali
2. družba s priznano pravno osebnostjo, ki za svoje obveznosti odgovarja izključno z lastnim premoženjem in za katero
se uporabljajo zaščitni ukrepi za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, določeni v Direktivi 68/151/EGS.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem oddelku, imajo naslednji pomen:
1. “družba, ki izide iz čezmejne združitve” je:
– nova družba, ki se ustanovi s spojitvijo, na katero se
prenese celotno premoženje družb, ki se spajajo (tretji odstavek 580. člena tega zakona), ali
– prevzemna družba, na katero se prenese celotno premoženje ene ali več družb, ki se pripajajo (drugi odstavek 580.
člena tega zakona),
2. “imetnik deležev” je delničar, družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ali družbenik komanditne delniške družbe,
3. “delež” je poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo ali delnica v delniški ali komanditni delniški družbi,
4. “statut” je akt o ustanovitvi, družbena pogodba družbe z
omejeno odgovornostjo, statut delniške družbe ali komanditne
delniške družbe.
622.b člen
(čezmejna združitev)
(1) Delniške družbe, komanditne delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v Republiki Sloveniji
so lahko:
– kot prevzete družbe udeležene v čezmejni združitvi
s kapitalskimi družbami, ki so ustanovljene po pravu druge
države članice, s sedežem, poslovodstvom ali glavno dejavnostjo v državah članicah, ali če imajo te družbe v teh državah
podružnico, ali
– družbe, ki izidejo iz čezmejne združitve dveh ali več
kapitalskih družb, ki so ustanovljene po pravu različnih držav
članic.
(2) Če ni v določbah tega oddelka določeno drugače, se
za čezmejno združitev smiselno uporabljajo določbe Drugega
poglavja VI. dela tega zakona.
(3) Dan začetka veljavnosti čezmejne združitve se presoja po pravu, ki velja za družbo, ki izide iz čezmejne združitve.
(4) Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za čezmejne
združitve, v katerih je udeležena družba s ciljem kolektivnih
naložb s strani javnosti zagotovljenega kapitala, ki deluje v
skladu z načelom razpršitve tveganj in katere deleži se na
zahtevo imetnikov odkupijo ali ponovno kupijo, neposredno ali
posredno, iz premoženja te družbe. Ukrepi, s katerimi ta družba
zagotovi, da se vrednost njenih deležev po borznem tečaju
bistveno ne razlikuje od njihove neto vrednosti, se štejejo kot
enakovredni takemu odkupu ali ponovnemu nakupu.
622.c člen
(načrt čezmejne združitve)
(1) Poslovodstva ali organi vodenja, ki se čezmejno združujejo, morajo pripraviti skupen načrt čezmejne združitve.
(2) Načrt čezmejne združitve mora vsebovati predvsem:
1. pravnoorganizacijsko obliko, firmo in sedež vsake prevzete družbe ter družbe, ki izide iz čezmejne združitve,
2. razmerje, v katerem se zamenjajo deleži prevzetih
družb za deleže družbe, ki izide iz čezmejne združitve (menjalno razmerje), vključno z višino morebitnega denarnega do-
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plačila, ki mora biti izražena v denarnem znesku na posamezen
delež prevzete družbe,
3. natančen opis postopkov v zvezi s prenosom deležev
družbe, ki izide iz čezmejne združitve, in plačilom denarnega
doplačila; če družba, ki izide iz čezmejne združitve, ne bo zagotovila deležev, je treba navesti tudi razloge za to,
4. natančen opis verjetnih vplivov čezmejne združitve na
položaj delavcev v družbah, ki se čezmejno združujejo,
5. dan, od katerega naprej so imetniki deležev družbe,
ki izide iz čezmejne združitve, ki jih bo ta zagotovila zaradi
čezmejne združitve, udeleženi pri dobičku te družbe, in vse
podrobnosti v zvezi z uveljavitvijo te pravice,
6. dan, od katerega naprej se šteje, da so dejanja prevzetih družb opravljena za račun družbe, ki izide iz čezmejne
združitve (dan obračuna čezmejne združitve),
7. pravice ter ukrepe za uresničitev pravic imetnikov posebnih pravic iz deležev prevzetih družb,
8. vse posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene članom
organov vodenja ali nadzora družb, ki so udeležene pri čezmejni združitvi, revizorjem ali revizorjem čezmejne združitve,
9. predlog statuta družbe, ki izide iz čezmejne združitve,
10. kadar je to primerno, podatke o postopkih, s katerimi
so, v skladu s 16. členom Direktive 2005/56/ES, določene podrobnosti o udeležbi delavcev pri opredelitvi njihovih pravic do
soodločanja v družbi, ki nastane s čezmejno združitvijo,
11. podatke o vrednotenju premoženja in obveznosti, ki se
prenesejo na družbo, ki izide iz čezmejne združitve,
12. bilančni presečni dan računovodskih poročil družb, ki
se čezmejno združujejo, ki so bila podlaga za določitev pogojev
čezmejne združitve.
(3) Načrt čezmejne združitve mora vsebovati tudi ponudbo za prevzem deležev tistih imetnikov deležev, ki na skupščini,
ki odloča o čezmejni združitvi, na zapisnik ugovarjajo sklepu o
soglasju za čezmejno združitev, za plačilo primerne denarne
odpravnine. To pravico ima tudi imetnik deležev, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba
na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če
predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen. Obveznost zagotoviti denarno odpravnino lahko prevzame družba, ki
izide iz čezmejne združitve, ali druga oseba. Ponudba denarne
odpravnine ni potrebna, če je ista oseba imetnik vseh deležev
družbe ali če se vsi upravičenci do denarne odpravnine tej odpovedo. Izjava o odpovedi mora biti dana v obliki notarskega
zapisa.
(4) Če je prevzemna družba imetnica vseh deležev prevzete družbe in je pri čezmejni združitvi udeležena samo ta
prevzeta družba, ni treba upoštevati določb 2., 3. in 5. točke
drugega odstavka tega člena, določb prve in druge alineje
2. točke drugega odstavka 582. člena ter določb petega odstavka 583. člena tega zakona.
(5) Načrt čezmejne združitve mora potrditi notar.
622.č člen
(poročilo poslovodstva ali organa vodenja
o čezmejni združitvi)
(1) V poročilu poslovodstva ali organa vodenja o čezmejni
združitvi je treba obrazložiti pravne in ekonomske posledice
čezmejne združitve za imetnike deležev, upnike in delavce v
družbah, ki se čezmejno združujejo.
(2) Poročilo o čezmejni združitvi je treba vsaj mesec dni
pred zasedanjem skupščine vsake družbe, ki se čezmejno
združuje, ki bo odločala o soglasju za čezmejno združitev,
predložiti predstavniku, prek katerega delavci uresničujejo
pravice do sodelovanja pri upravljanju, ali če predstavnika ni,
delavcem.
(3) Kadar poslovodni ali organ vodenja katere koli od
družb, ki se čezmejno združujejo, pravočasno prejme mnenje
predstavnikov svojih delavcev, se to mnenje doda poročilu.
(4) Poročilu o čezmejni združitvi se ni dopustno odpovedati.
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622.d člen
(revizija čezmejne združitve)
(1) Kadar je v čezmejni združitvi udeležena družba, ki je
organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se za revizijo čezmejne združitve smiselno uporabljajo določbe 583. člena
in petega odstavka 599. člena tega zakona.
(2) Revizorji čezmejne združitve morajo o reviziji čezmejne združitve izdelati pisno poročilo. Poročilo o reviziji čezmejne
združitve je lahko tudi skupno za vse družbe, ki se čezmejno
združujejo. Pri izdelavi poročila so revizorji upravičeni zahtevati
vse informacije, ki so potrebne za izpolnitev njihove naloge, od
vsake družbe, ki je udeležena v čezmejni združitvi.
(3) Poročilo o reviziji čezmejne združitve mora vsebovati
mnenje revizorja ali revizorjev o tem, ali je ponujena denarna
odpravnina primerno nadomestilo za deleže prevzete družbe.
Pri tem je treba zlasti razložiti:
1. z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij
je bila določena višina denarne odpravnine, ki je predlagana v
načrtu čezmejne združitve,
2. razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine denarne odpravnine,
in
3. če je bilo za določitev višine denarne odpravnine uporabljenih več metod, kakšna vrednost je bila ugotovljena pri
uporabi vsake od teh metod; hkrati je treba dati mnenje o
relativni pomembnosti, pripisani takim metodam pri izračunu
vrednosti, o kateri se odloča, in opisati vse morebitne posebne
težave pri ocenjevanju vrednosti družb, udeleženih pri čezmejni
združitvi.
(4) Mnenje revizorja o primernosti višine ponujene denarne odpravnine ni potrebno, če je ista oseba imetnik vseh
deležev družbe ali če se vsi upravičenci do denarne odpravnine
tej odpovedo. Izjava o odpovedi mora biti dana v obliki notarskega zapisa.
(5) Kadar se s čezmejno združitvijo prenašajo premoženje, pravice in obveznosti prevzete družbe s sedežem v
Republiki Sloveniji na družbo, ki izide iz čezmejne združitve,
s sedežem v drugi državi članici, je treba v poročilu o reviziji
čezmejne združitve navesti tudi višino osnovnega kapitala
družb, ki se čezmejno združujejo, in višino vezanih rezerv
teh družb.
622.e člen
(priprava in izvedba skupščine)
(1) Kadar je v čezmejni združitvi udeležena družba, ki je
organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se za pripravo in izvedbo skupščine, ki bo odločala o soglasju za čezmejno
združitev, namesto določb 619. člena uporabljajo določbe 586.
člena tega zakona.
(2) Načrt čezmejne združitve je treba predložiti registrskemu organu in o tem objaviti obvestilo v skladu z določbami
prvega in drugega stavka prvega odstavka 586. člena tega
zakona. V obvestilu o predložitvi načrta čezmejne združitve
registrskemu organu je treba navesti tudi:
1. pravnoorganizacijsko obliko, firmo in sedež vsake družbe, ki se čezmejno združuje,
2. registrske organe, pri katerih so za vsako družbo, ki
se čezmejno združuje, shranjene listine iz drugega odstavka
3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke, pod katerimi so te
družbe vpisane v register,
3. način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov deležev
vsake od družb, ki se čezmejno združuje, in naslov, na katerem
lahko brezplačno pridobijo popolne informacije o tem. Kadar
se s čezmejno združitvijo premoženje, pravice in obveznosti
prevzete družbe s sedežem v Republiki Sloveniji prenašajo
na družbo, ki izide iz čezmejne združitve, s sedežem v drugi
državi članici, in katere vsota osnovnega kapitala in vezanih
rezerv bo nižja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv,
ki jih je oblikovala ta prevzeta družba, je treba znane upnike te
prevzete družbe osebno obvestiti.
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(3) Vsakemu upniku prevzete družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, katere premoženje, pravice in obveznosti
se s čezmejno združitvijo prenašajo na družbo, ki izide iz
čezmejne združitve, s sedežem v drugi državi članici, je
treba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis listin iz drugega odstavka 586. člena
tega zakona.
(4) Predložitvi poročila o čezmejni združitvi registrskemu
organu in objavi obvestila o predložitvi se ni dopustno odpovedati.
622.f člen
(soglasje skupščine za čezmejno združitev)
(1) Če je prevzemna družba imetnica vseh deležev prevzete družbe, za veljavnost sklepa o soglasju za čezmejno
združitev ni potrebno soglasje skupščine prevzete družbe.
(2) Skupščina vsake od družb, ki sodelujejo pri čezmejni
združitvi, lahko združitev pogojuje tako, da se način soodločanja delavcev v družbi, ki bo nastala s čezmejno združitvijo,
izrecno potrdi pri družbi, ki bo izšla iz čezmejne združitve.
622.g člen
(ponudba denarne odpravnine v načrtu čezmejne združitve)
(1) Vsak imetnik deležev prevzete družbe s sedežem v
Republiki Sloveniji, katere premoženje, pravice in obveznosti
se s čezmejno združitvijo prenašajo na družbo s sedežem v
drugi državi članici, ki je na skupščini prevzete družbe na zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za čezmejno združitev, lahko
od družbe, ki izide iz čezmejne združitve, ali od druge osebe, ki
se je zavezala plačati denarno odpravnino, zahteva, da prevzame deleže, ki mu jih mora zagotoviti zaradi čezmejne združitve,
za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi
imetnik deležev prevzete družbe, ki se skupščine ni udeležil,
če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali
če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja
na skupščini ni bil pravilno objavljen.
(2) Ponudba denarne odpravnine veže ponudnika do izteka enega meseca od dneva sprejetja sklepa o soglasju za
čezmejno združitev. Ponudba vsebuje odložni pogoj, ki nastopi,
ko je čezmejna združitev vpisana v register. Obveznost plačati
denarno odpravnino zastara v treh letih po objavi vpisa čezmejne združitve v register. Stroške v zvezi s prevzemom deležev
krije družba ali druga oseba, ki je v načrtu čezmejne združitve
prevzela obveznost plačati denarno odpravnino.
(3) Upravičencem do denarne odpravnine iz prvega odstavka tega člena je treba za izpolnitev obveznosti plačati
denarno odpravnino in dati ustrezno zavarovanje.
(4) Registrski organ lahko potrdilo iz četrtega odstavka
622.k člena tega zakona izda šele, če ugotovi, da je bilo za izpolnitev obveznosti plačila denarne odpravnine dano ustrezno
zavarovanje ali da so se vsi upravičenci do denarne odpravnine
tej odpovedali.
(5) Če statut določa, da je za prenos deležev potrebno
dovoljenje družbe ali imetnikov deležev, se lahko deleži od
dneva sprejetja sklepa o soglasju za čezmejno združitev do
izteka roka za sprejem ponudbe denarne odpravnine prenašajo
brez dovoljenja.
622.h člen
(sodni preizkus primernosti višine denarne odpravnine)
Imetniki deležev, ki so na zapisnik ugovarjali sklepu o
soglasju za čezmejno združitev, lahko zahtevajo sodni preizkus primernosti višine denarne odpravnine. To pravico ima
tudi imetnik deležev, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila
protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina
ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini
ni bil pravilno objavljen. Za postopek sodnega preizkusa primernosti višine denarne odpravnine se smiselno uporabljajo
določbe 603. člena tega zakona.
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622.i člen
(izključitev razlogov za izpodbijanje, posebni primeri sodnega
preizkušanja menjalnega razmerja)
(1) Sklepa skupščine, ki je odločila o soglasju za čezmejno združitev, ni mogoče izpodbijati iz razlogov iz 604. člena
tega zakona.
(2) Kadar so pri čezmejni združitvi udeležene družbe iz
držav članic, v katerih pravni red ne ureja postopka za sodni
preizkus menjalnega razmerja, sklepa skupščine, ki je odločila
o soglasju za čezmejno združitev, ni mogoče izpodbijati iz razlogov iz 604. člena tega zakona le če skupščine vseh družb
s sedežem v drugih državah članicah, ki se čezmejno združujejo, v katerih pravni red ne ureja postopka za sodni preizkus
menjalnega razmerja, pri sprejemanju sklepa o soglasju za
čezmejno združitev izrecno soglašajo, da:
1. lahko imetniki deležev družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti
družbi, ki izide iz čezmejne združitve, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ali
2. lahko imetniki deležev prevzete družbe s sedežem v
Republiki Sloveniji v Republiki Sloveniji predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti družbi, ki izide iz čezmejne
združitve, s sedežem v drugi državi članici na način in pod
pogoji iz 605. do 615. člena tega zakona.
(3) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja vložijo le tisti
imetniki deležev, ki so na skupščini, ki je odločala o soglasju za
čezmejno združitev, na zapisnik napovedali vložitev predloga
za sodni preizkus menjalnega razmerja ali ki so vložitev tega
predloga družbi napovedali v mesecu dni po sprejetju sklepa o
soglasju za čezmejno združitev. V potrdilu iz četrtega odstavka
622.k člena tega zakona je treba navesti, ali in kateri imetniki
deležev so napovedali vložitev predloga za sodni preizkus
menjalnega razmerja.
(4) Imetniki deležev posamezne prevzete družbe s sedežem v drugi državi članici lahko vložijo predlog za sodni
preizkus menjalnega razmerja, če:
1. iz potrdila, ki je bilo izdano za to družbo, izhaja, da so
se imetniki deležev veljavno odpovedali pravici izpodbijati sklep
skupščine o soglasju za čezmejno združitev iz razlogov v zvezi
z menjalnim razmerjem, in
2. vse prevzete družbe s sedeži v drugih državah članicah
soglašajo z vložitvijo predloga za sodni preizkus menjalnega
razmerja.
622.j člen
(varstvo upnikov in imetnikov posebnih pravic)
(1) Upniki prevzete družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki s čezmejno združitvijo prenaša svoje premoženje,
pravice in obveznosti na družbo, ki izide iz čezmejne združitev,
s sedežem v drugi državi članici, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če
tako zavarovanje zahtevajo v enem mesecu po objavi obvestila
o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu.
Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo,
da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih
terjatev. Šteje se, da je izpolnitev njihovih terjatev ogrožena, če
je vsota osnovnega kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide
iz čezmejne združitve, nižja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv te prevzete družbe. Pravice zahtevati zavarovanje
nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku
pravico do prednostnega poplačila.
(2) Če je prevzeta družba izdala zamenljive obveznice,
obveznice s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendne obveznice ali posameznim osebam drugače zagotovila
posebne pravice do udeležbe pri dobičku, je treba imetnikom
teh pravic zagotoviti enakovredne pravice v družbi, ki izide iz
čezmejne združitve.
(3) Registrski organ lahko potrdilo iz četrtega odstavka
622.k člena tega zakona izda šele, če ugotovi, da je bilo upni-
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kom, ki so upravičeni do zavarovanja po prvem odstavku tega
člena, to dano ali če ugotovi, da so bile imenikom posebnih pravic iz prejšnjega odstavka zagotovljene enakovredne pravice.

Uradni list Republike Slovenije
pravic in obveznosti s čezmejno združitvijo v register v drugi
državi članici po uradni dolžnosti vpisati izbris družbe iz registra.

622.k člen

622.l člen

(predhodni nadzor zakonitosti čezmejne združitve,
potrdilo sodišča)

(prijava za vpis čezmejne združitve, preizkus in vpis
čezmejne združitve v register v Republiki Sloveniji)

(1) Poslovodstvo družbe, ki s čezmejno združitvijo prenaša svoje premoženje, pravice in obveznosti na družbo, ki
izide iz čezmejne združitve, s sedežem v drugi državi članici,
predlaga vpis namere čezmejne združitve v register.
(2) Predlogu za vpis namere čezmejne združitve je treba
priložiti:
1. načrt čezmejne združitve,
2. zapisnik zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je
odločala o soglasju za čezmejno združitev,
3. dovoljenje pristojnega organa, če se za čezmejno združitev to zahteva,
4. poročilo poslovodstva prevzete družbe o čezmejni
združitvi,
5. poročilo ali poročila o reviziji čezmejne združitve,
6. zaključno poročilo prevzete družbe,
7. dokaz, da je bila nameravana čezmejna združitev objavljena v skladu z določbo 622.e člena tega zakona,
8. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic imetnikov deležev in soglasje družb s sedežem v drugih državah
članicah za začetek postopka za sodni preizkus primernosti
višine denarne odpravnine,
9. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic
upnikov v skladu z določbo prvega odstavka 622.j člena tega
zakona ali izjavo, da to ni bilo potrebno,
10. izjavo poslovodstva prevzete družbe, za katero
se smiselno uporablja določba 1. točke drugega odstavka
590. člena tega zakona, in
11. izjavo poslovodstva prevzete družbe o številu imetnikov deležev, ki uveljavljajo pravico zahtevati prevzem delnic za
plačilo denarne odpravnine, in o načinu uresničitve te pravice.
(3) Če poslovodstvo ne predloži izjave iz 10. ali 11. točke prejšnjega odstavka, ker je bila proti sklepu skupščine o
soglasju za čezmejno združitev vložena tožba za izpodbijanje tega sklepa ali ugotovitev njegove ničnosti, se smiselno
uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka 590. člena
tega zakona.
(4) Registrski organ mora preizkusiti, ali so bila v zvezi s
čezmejno združitvijo pravilno opravljena vsa predpisana pravna
opravila, ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice
imetnikov deležev zahtevati prevzem deležev za plačilo denarne odpravnine, ali je dokazano, da so se vsi imetniki deležev
veljavno odpovedali tej pravici, in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice upnikov zahtevati zavarovanje.
Če registrski organ ugotovi, da so izpolnjene predpostavke za
uveljavitev pravice imenikov deležev zahtevati prevzem deležev za plačilo denarne odpravnine in pravice upnikov zahtevati
zavarovanje ter da so imetnikom posebnih pravic zagotovljene
enakovredne pravice, vpiše namero čezmejne združitve in kar
najhitreje izda potrdilo, s katerim potrdi, da so bila pravilno
opravljena vsa pravna opravila, ki jih je bilo treba opraviti za
čezmejno združitev.
(5) Ob vpisu namere za čezmejno združitev se vpišeta
nameravani sedež družbe, ki izide iz čezmejne združitve, in
register, pri katerem bo ta družba vpisana. Vpis se opremi z
zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz prejšnjega odstavka.
(6) Ko so izpolnjene predpostavke, ki jih za veljavnost
združitve predpisuje pravni red države članice, v kateri bo
družba, ki izide iz čezmejne združitve, vpisana v register, mora
poslovodstvo te družbe registrskemu organu, pri katerem je
vpisana prevzeta družba, to sporočiti. Obvestilo mora biti v
izvirniku in overjenem prevodu.
(7) Registrski organ, pri katerem je vpisana prevzeta družba, mora po prejemu obvestila o vpisu prenosa premoženja,

(1) Poslovodstvo vsake družbe, ki se čezmejno združuje,
mora vložiti predlog za vpis čezmejne združitve pri registrskem
organu v Republiki Sloveniji, pri katerem bo družba, ki izide iz
čezmejne združitve, vpisana v register.
(2) Predlogu za vpis čezmejne združitve je treba poleg dokumentov in listin iz drugega odstavka 590. člena tega zakona
priložiti tudi potrdila, ki so jih po opravljenem vpisu nameravane
čezmejne združitve izdali pristojni organi držav članic, v katerih
so prevzete družbe imele svoje sedeže. Potrdila ne smejo biti
starejša od šestih mesecev.
(3) Pred vpisom čezmejne združitve v register mora registrski organ preizkusiti:
1. ali so skupščine družb, ki se čezmejno združujejo, s
sklepom o soglasju za čezmejno združitev potrdile isti načrt
čezmejne združitve in
2. ali so bila v prevzetih družbah izvedena pogajanja o
udeležbi delavcev pri upravljanju družbe, ki izide iz čezmejne
združitve.
(4) Registrski organ mora po vpisu čezmejne združitve v
register po uradni dolžnosti o tem vpisu nemudoma obvestiti
pristojni organ za vpis družb v državah članicah, v katerih so
prevzete družbe vpisane v register.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/92-1/80
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EPA 1824-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

308.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2A)

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 dohodnini (ZDoh-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 22. januarja 2008.
Št. 003-02-14/2008
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-2A)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) se v
31. členu v 3. točki za besedo »državni« dodata besedi »ali
lokalni«.
2. člen
V 66. členu se za petim odstavkom dodata šesti in sedmi
odstavek, ki se glasita:
»(6) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi če gre za
izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora
(v nadaljnjem besedilu: EGP), ki hkrati niso države članice
EU.
(7) Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek tega člena
davčnih olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s
katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala
spremljanje teh izplačil. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
3. člen
V 109. členu se v sedmem odstavku kratica »EU« nadomesti z besedami »EU oziroma EGP«.
4. člen
V 111. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki
se glasijo:
»(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega
člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova
dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je
oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno
osnovo – v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presega
6.800 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini
2.000 eurov letno.
(3) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice
ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila
dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu,
za katero se odmerja dohodnina, presega 6.800 eurov in ne
presega 9.000 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove
v višini 1.000 eurov letno.
(4) Za dohodek iz dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se šteje dobiček, v katerem niso upoštevani
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in
povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih.«.
5. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen
(olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP)
Fizična oseba, ki je rezident države članice EU oziroma
EGP, ki ni Slovenija, in v Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, lahko uveljavlja olajšave, določene v 111., 112. in 114.
členu tega zakona, če z dokazili dokaže, da znašajo navedeni
dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njenega celotnega
obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so
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v državi njenega rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji,
izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.«.

glasi:

6. člen
V 127. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

»(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz
drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 1/12 zneska olajšave iz prvega odstavka 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena in iz
114. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije dohodnine od
dohodka iz drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni
delodajalec, se upošteva tudi 1/12 zneska olajšave iz drugega
odstavka 111. člena tega zakona, če ta dohodek ne presega
1/12 dohodka iz drugega odstavka 111. člena tega zakona
oziroma 1/12 zneska olajšave iz tretjega odstavka 111. člena
tega zakona, če ta dohodek ne presega 1/12 dohodka iz
tretjega odstavka 111. člena tega zakona. Če zavezanec ne
želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka
iz drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, upošteva olajšava iz drugega oziroma tretjega odstavka
111. člena tega zakona, o tem obvesti glavnega delodajalca.
Pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, določene
v drugem odstavku tega člena, se upošteva tudi olajšava iz
tretjega odstavka 112. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije dohodnine od nadomestil iz obveznega invalidskega
zavarovanja, ki jih prejemajo delovni invalidi po predpisih, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih za mesečno obdobje izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, se upošteva tudi olajšava iz četrtega
odstavka 112. člena tega zakona.«.
7. člen
V 152. členu se v četrtem odstavku za piko doda stavek,
ki se glasi:
»Če je dejanska nabavna vrednost takih vrednostnih papirjev in deležev, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili,
višja od tržne vrednosti oziroma knjigovodske vrednosti na dan
1. januarja 2006, se upošteva dejanska nabavna vrednost.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Če je bila od dohodkov, oproščenih dohodnine v skladu s 3. točko 31. člena zakona, v letu 2008 obračunana in
plačana akontacija dohodnine, se ta poračuna pri odmeri dohodnine za leto 2008.
(3) Obračun in plačilo akontacije dohodnine po tretjem
odstavku 127. člena zakona se opravita od dohodkov, ki so izplačani prvi dan ali po prvem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu
uveljavitve tega zakona.
(4) Določba četrtega odstavka 152. člena zakona se
uporabi že pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala za leto
2007.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-4/308
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EPA 1851-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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MINISTRSTVA
309.

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu
Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja

Na podlagi sedmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu sporočanja podatkov
Uradu Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja
1. člen
Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 60/07) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah
nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s
katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih
načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov,
– z navadno pisemsko pošiljko.
2. člen
(1) Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v
nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na
obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev Priloga tega pravilnika in njegov
sestavni del.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad, razen v primerih iz prvega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
3. člen
Organizacije sporočajo uradu podatke o transakcijah ali
strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, samo po telefonu, po telefaksu,
s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim
prenosom podatkov.
4. člen
(1) Po telefonu ali po telefaksu se uradu sporoča samo
podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in to
le, če transakcije še niso bile izvršene, njihova narava pa ne
omogoča odlašanja izvršitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo
organizacije takoj, ko jim to okoliščine omogočajo, najkasneje
pa naslednji delovni dan, sporočiti uradu podatke tudi na enega
od ostalih načinov, predvidenih v 3. členu in v obliki, predpisani
v 2. členu tega pravilnika.
(3) Če organizacija v primerih, ko v zvezi s transakcijo ali
stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
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terorizma, zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh
ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more sporočiti podatkov še pred izvršitvijo transakcije, mora takoj, ko je
to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke s
priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim
prenosom podatkov.
(4) V primerih, ko organizacija pri sporočanju podatkov
o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, priloži
dokumentacijo, s katero utemeljuje obstoj razlogov za sum,
sporoča podatke samo po kurirju ali s priporočeno pisemsko
pošiljko.
5. člen
Organizacije pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR samo po kurirju, s priporočeno pisemsko pošiljko, z navadno pisemsko pošiljko ali z elektronskim prenosom podatkov.
6. člen
(1) Banke, pošta, hranilnice in družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, pošiljajo uradu podatke
o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR z elektronskim
prenosom podatkov.
(2) Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz
prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se
tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.
7. člen
Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom
podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova
nerazpoznavnost.
8. člen
(1) Če zaradi tehničnih ovir elektronski prenos podatkov
ni mogoč, organizacija o tem brez odlašanja pisno obvesti urad
in zagotovi sporočanje podatkov na drugem nosilcu podatkov
(npr. cd-rom, disketa).
(2) Če pride pri elektronskem prenosu podatkov do pošiljanja nepopolnih oziroma napačnih podatkov, se popravki
podatkov pošiljajo z elektronskim prenosom samo na izrecno
zahtevo urada.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št.
84/01, 83/02, 1/04).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-1611-0128
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA
OBRAZEC ZA SPOROýANJE PODATKOV O GOTOVINSKIH TRANSAKCIJAH NAD 30.000
EUR (OBRAZEC I)
A. PODATKI O TRANSAKCIJI
1.Vrsta transakcije:
a ena nad 30.000 EUR
2.Datum in þas izvedbe transakcije (DDMMLLLL HH:MM):
4.Namen transakcije:
3.Naþin izvedbe transakcije:
a sprejem
b izroþitev
c menjalniški posel
d drugo (navedi):
6.Valuta: 7.Znesek:
8.Valuta:0 9.Znesek v EUR:
5.Znesek:

B. FIZIýNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO
10.Transakcijo opravlja:
a ena oseba
b dve ali veþ oseb (glej prilogo k obrazcu)
11.Priimek:
12.Ime:
13.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
14.Datum rojstva (DDMMLLLL):

15.Kraj rojstva:

17. Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):
20. Oseba opravlja transakcijo:
a v svojem imenu
b kot pooblašþenec

16.Davþna številka:

18.Številka dokumenta:
19.Izdajatelj dokumenta:

. 21.Oseba:

a je
b ni
v delovnem razmerju pri stranki, za katero opravlja
transakcijo.
C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA
22.Transakcija se opravlja v imenu ali 23.Stranka je: a pravna oseba
za raþun:
b fiziþna oseba
a ene stranke
c društvo
b dveh ali veþ strank (glej
d oseba, ki samostojno opravlja
prilogo k obrazcu)
dejavnost
e druga oseba (navedi):

ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga
oseba:
24.Firma:
25.Sedež:
26.Matiþna številka:
ýe je stranka fiziþna oseba:
27.Priimek:
Priloga

28.Ime:
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29.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
30.Datum rojstva (DDMMLLLL):

31.Kraj rojstva:

33. Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):

32.Davþna številka:
34.Številka dokumenta:
35.Izdajatelj dokumenta:

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA (PREJEMNIK)
36.Transakcija je namenjena:
37.Prejemnik je: a pravna oseba
a enemu prejemniku
b fiziþna oseba
b dvema ali veþ prejemnikom
c društvo
(glej prilogo k obrazcu)
d oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga
oseba:
38.Firma:
39.Sedež:
ýe je prejemnik fiziþna oseba:
40.Priimek:

41.Ime:

42.Prebivališþe:
E. POŠILJATELJ
Organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija:
43.Naziv:
44.Naslov:
45.Matiþna številka:
Oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost stranke:
46.Priimek:
47.Ime:
48.Podpis:
Organizacija iz 4. þlena ZPPDFT:
49.Naziv:

50.Naslov:

51.Matiþna številka:
Pooblašþenec ali namestnik pooblašþenca organizacije iz 4. þlena ZPPDFT:
52.Priimek:
53.Ime:
54.Datum:

55.Podpis:
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OBRAZEC ZA SPOROýANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S
KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA
TERORIZMA (OBRAZEC II)
A. PODATKI O TRANSAKCIJI
1.Transakcija:
a je že opravljena b še ni opravljena
2.Datum in þas izvedbe transakcije (DDMMLLLL HH:MM):
4.Namen transakcije:
3.Naþin izvedbe transakcije:
a sprejem
b izroþitev
c menjalniški posel
d drugo (navedi):
5.Znesek:

6.Valuta: 7.Znesek:

8.Valuta:0 9.Znesek v EUR:

B. FIZIýNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO
10.Transakcijo opravlja:
a ena oseba
b dve ali veþ oseb (glej prilogo k obrazcu)
11.Priimek:
12.Ime:
13.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
14.Datum rojstva (DDMMLLLL):

15.Kraj rojstva:

17. Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):
20.Oseba opravlja transakcijo:
a v svojem imenu
b kot pooblašþenec

16.Davþna številka:

18.Številka dokumenta:
19.Izdajatelj dokumenta:

. 21.Oseba:

a je
b ni
v delovnem razmerju pri stranki, za katero opravlja
transakcijo.
C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA
22.Transakcija se opravlja v imenu ali
23.Stranka je: a pravna oseba
za raþun:
b fiziþna oseba
a ene stranke
c društvo
b dveh ali veþ strank (glej prilogo
d oseba, ki samostojno opravlja
k obrazcu)
dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga
oseba:
24.Firma:
25.Sedež:
26.Matiþna številka:
ýe je stranka fiziþna oseba:
27.Priimek:

28.Ime:
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29.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
30.Datum rojstva (DDMMLLLL):

31.Kraj rojstva:

33.Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):

32.Davþna številka:
34.Številka dokumenta:
35.Izdajatelj dokumenta:

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA (PREJEMNIK)
36.Transakcija je namenjena:
37.Prejemnik je: a pravna oseba
a enemu prejemniku
b fiziþna oseba
b dvema ali veþ prejemnikom
c društvo
(glej prilogo k obrazcu)
d oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga
oseba:
38.Firma:
39.Sedež:
ýe je prejemnik fiziþna oseba:
40.Priimek:

41.Ime:

42.Prebivališþe:
E. POŠILJATELJ
Organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija:
43.Naziv:
44.Naslov:
45.Matiþna številka:
Oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost stranke:
46.Priimek:
47.Ime:
48.Podpis:
Organizacija iz 4. þlena ZPPDFT:
49.Naziv:

50.Naslov:

51.Matiþna številka:
Pooblašþenec ali namestnik pooblašþenca organizacije iz 4. þlena ZPPDFT:
52.Priimek:
53.Ime:
54.Datum:

55.Podpis:

56.Sporoþilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM):
a po telefonu
b po telefaksu
F. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM
57.V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum: a
b

pranja denarja
financiranja terorizma
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58.Datum odpiranja raþuna ali vzpostavitve poslovnega razmerja (DDMMLLLL):
59.Razlog oziroma namen in predvidena narava poslovnega razmerja (otvoritve raþuna ali
drugega poslovnega razmerja) ter informacija o dejavnosti stranke (navedi):

60.Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):

61.Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja / financiranje terorizma:

G. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE
62.
Za gospodarske družbe:
a Oseba je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic,
na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe.
b Oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ___% deležem.
c Oseba ima obvladujoþi položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe.
d Oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost
nadzorovati ali vplivati na odloþitve pravne osebe o financiranju in poslovanju
Za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava:
a Oseba je prejemnik ___ % koristi od premoženja, ki se upravlja.
b
Osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega
subjekta tujega prava.
c
Oseba posredno ali neposredno obvladuje ___ 25 % premoženja pravne osebe ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava.
63.Fiziþna oseba je:
a lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)
b lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik stranke.
64.Priimek:

65.Ime:

66.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
67.Datum rojstva (DDMMLLLL):

68.Kraj rojstva:
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PRILOGA K OBRAZCU
A. PODATKI O TRANSAKCIJI
5. Znesek:

6.Valuta:

7. Znesek:

8.Valuta: 9. Znesek v EUR:

B. FIZIýNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO
11.Priimek:

12.Ime:

13.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
14.Datum rojstva (DDMMLLLL):

15.Kraj rojstva:

17.Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):

16.Davþna številka:

18.Številka dokumenta:
19.Izdajatelj dokumenta:

C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA

23.Stranka je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost ali druga oseba:
24.Firma:
25.Sedež:

26.Matiþna številka:
ýe je stranka fiziþna oseba:
27.Priimek:

28.Ime:

29.Stalno ali zaþasno prebivališþe:
30.Datum rojstva (DDMMLLLL):

31.Kraj rojstva:

33. Dokument za preverjanje istovetnosti:
a osebna izkaznica
b potni list
c vozniško dovoljenje
d drugo (navedi):

32.Davþna številka:
34.Številka dokumenta:
35.Izdajatelj dokumenta:

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA (PREJEMNIK)

37.Prejemnik je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
38.Firma:
39.Sedež:
ýe je prejemnik fiziþna oseba:
40.Priimek:
42.Prebivališþe:

41.Ime:
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NAVODILO O NAýINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV
Z Navodilom o naþinu izpolnjevanja obrazcev je predpisan naþin izpolnjevanja dveh obrazcev za
sporoþanje podatkov Uradu Republike Slovenije za prepreþevanje pranja denarja. Prvi obrazec (v
nadaljevanju: obrazec I) je namenjen sporoþanju podatkov o gotovinskih transakcijah, ki presegajo
vrednost 30.000 EUR. Drugi obrazec (v nadaljevanju: obrazec II) je namenjen sporoþanju podatkov o
vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali
financiranja terorizma.
Obrazec II se od obrazca I razlikuje v prvi (1) rubriki, ki je pri obeh obrazcih vsebinsko razliþna, in v
zadnjih trinajstih rubrikah (56-68), ki jih obrazec I ne vsebuje.
Na obrazcu I so obvezne vse rubrike razen 21, ob predpostavki, da podatki obstajajo. V obrazec II pa
se vnese tiste podatke, ki se jih glede na okolišþine lahko pridobi, oziroma podatke, s katerimi
organizacije že razpolagajo. Rubrika 21 je v obeh obrazcih opcijska.
Podatke se vpisuje s tiskanimi þrkami. Pri veþ ponujenih možnostih je treba izbrati eno in prekrižati
kvadrat pred besedilom, þe pri posamezni rubriki ni doloþeno drugaþe.
V navodilih izraz »oseba« pomeni »Osebo, ki zahteva ali opravlja transakcijo«, izraz »stranka«
pomeni »Stranko, za katero se opravlja transakcija« in izraz »prejemnik« pomeni »Stranko, ki
ji je transakcija namenjena«.
Kratica ZPPDFT pomeni Zakon o prepreþevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 60/07) .
1

V obrazcu I se kot »gotovinska transakcija nad 30.000 EUR«, ki jo je organizacija iz prvega
odstavka 4. þlena ZPPDFT dolžna sporoþiti uradu, šteje sprejem oziroma izroþitev gotovine
(bankovcev in kovancev) v vrednosti nad 30.000 EUR, ne glede na valuto, ki jo organizacija
istoþasno sprejme od osebe oziroma jo osebi izroþi. Pri ugotavljanju višine gotovinske
transakcije, ki jo je organizacija dolžna sporoþiti uradu, se sprejeta gotovina in izroþena
gotovina med seboj ne seštevata.
Za sprejem gotovine v vrednosti nad 30.000 EUR in izroþitev gotovine nad 30.000 EUR
organizacija izpolni dva loþena obrazca I. V primerih, ko gre za zamenjavo gotovine iz ene
valute v drugo (v nadaljevanju menjalniški posel) v vrednosti nad 30.000 EUR in organizacija
za osebo izvrši izkljuþno menjalniški posel, se izpolni en obrazec l.
V primerih, ko organizacija del sprejete gotovine zamenja v drugo valuto oz. je del izroþene
gotovine predhodno zamenjan iz druge valute, se zamenjani znesek šteje kot del sprejete oz.
izroþene gotovine.

1b

V obrazcu II se rubrika »Transakcija še ni opravljena« oznaþi v primeru, ko je oseba sicer
zahtevala ali nameravala izvršiti transakcijo, pa ta kasneje iz kakršnihkoli razlogov ni bila
opravljena, pri þemer v zvezi s transakcijo, osebo, stranko ali prejemnikom obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

2

V rubriko »Datum in þas izvedbe transakcije« se vpiše dan, mesec, leto in uro, ko je bila
transakcija zahtevana ali opravljena.

3

V rubriki »Naþin izvedbe transakcije« se v obrazcu I oznaþi naþin izvedbe gotovinske
transakcije s strani organizacije. Iz tega podatka mora biti razvidno, ali je organizacija
gotovino od osebe sprejela, ali je gotovino osebi izroþila, ali pa je za osebo izvršila
menjalniški posel.
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3a

Rubriko »Naþin izvedbe transakcije: sprejem« se oznaþi v primeru, ko organizacija sprejme
gotovino od osebe.

3b

Rubriko »Naþin izvedbe transakcije: izroþitev« se oznaþi v primeru, ko organizacija izroþi
gotovino osebi.

3c

Rubriko »Naþin izvedbe transakcije: menjalniški posel« se oznaþi le pri izvršitvi
menjalniškega posla, ko organizacija od osebe sprejme gotovino v eni valuti in nato osebi
izroþi gotovino v drugi valuti v enaki vrednosti.

3d

Rubriko »Naþin izvedbe transakcije: drugo« se v obrazcu I izpolni le izjemoma, ko oseba
opravlja gotovinske transakcije, ki jih ni mogoþe opisati z enim od zgornjih naþinov a, b ali c
(npr. v primeru menjave kovancev in bankovcev z nizkimi apoeni v bankovce z višjimi
apoeni). V tej rubriki se navede kratek opis transakcij, ki jih oseba opravi pri organizaciji.
V obrazcu II se v rubriki »Naþin izvedbe transakcije« bodisi oznaþi naþin izvedbe gotovinske
transakcije tako kot je opisano zgoraj, bodisi izpolni rubriko 3d pri transakcijah, ki niso
gotovinske. V obrazcu II se v rubriki 3d izpišejo transakcije, ki jih stranka izvede ali zahteva
pri organizaciji.

4

V rubriki »Namen transakcije« se v obrazcu I navede kratek opis gotovinske transakcije nad
30.000 EUR, in sicer se navede raþune, na katere je bila sprejeta gotovina nakazana oziroma
raþune, s katerih izvira izroþena gotovina (npr. varþevalna knjižica, osebni raþun, poslovni
raþun, nakazilo na raþun v tujini itd.) in namen oziroma razloge za transakcijo (npr. plaþilo
raþuna, polog ali dvig z raþuna, nakup ali prodaja nepremiþnine, vrednostnih papirjev, tuje
valute ali igralnih žetonov, najem ali vraþilo posojila, plaþilo zavarovalne premije, izplaþilo
zavarovalne vsote itd.).
ýe je gotovinska transakcija nad 30.000 EUR sestavljena iz veþ manjših zneskov, mora biti
opis posameznih zneskov v tej rubriki v istem vrstnem redu, kot so izpisani zneski v rubrikah
5-6. V primeru, ko organizacija od osebe sprejme oziroma osebi izroþi veþ zneskov z istim
namenom, se v rubriko »Namen transakcije« vpiše samo skupni opis (npr. polog iztržkov od
prodaje na raþunu).
V obrazcu II se v rubriki “Namen transakcije” navede kratek opis sumljive transakcije, ki naj
vsebuje navedbo raþunov in namen oziroma razloge za transakcijo. ýe je v rubrikah 5-6
izpisanih veþ zneskov, mora biti opis posameznih zneskov v rubriki 4 v istem vrstnem redu.

5-6

V rubriki »Znesek« in »Valuta« se vpiše znesek gotovinske transakcije in valuto (oziroma
zneske in valute), v kateri je bila gotovinska transakcija opravljena. Za oznako valut se
uporablja mednarodno uveljavljene oznake (npr. EUR ali 987).
ýe je gotovinska transakcija nad 30.000 EUR sestavljena iz veþ manjših zneskov, se v rubrike
5-6 vpiše posamezne zneske v istem vrstnem redu, kot so navedeni opisi zneskov v rubriki 4.

7-8

Rubriki »Znesek« in »Valuta« se izpolni v vseh primerih, ko se znesek sprejete gotovine
zamenja v drugo valuto; torej v vseh primerih, ko gre za opravljanje menjalniških poslov in je
v rubriki 3 oznaþena toþka »c – menjalniški posel«, in v vseh primerih, ko se del sprejete
gotovine zamenja v drugo valuto in je v rubriki 3 oznaþena toþka »a – sprejem«. ýe gre za
menjavo tuje valute, se v rubriki »7. Znesek« vpiše dejanski znesek izplaþila po uporabljenem
menjalnem teþaju.
V primerih, ko organizacija osebi izroþi gotovino, katere del je predhodno zamenjala iz ene
valute v drugo, in je v rubriki 3 oznaþena toþka »b - izroþitev«, se v rubriki 5-6 vpiše znesek
gotovine v izroþeni valuti, rubriki 7-8 pa se ne izpolnita.
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Rubriko »Znesek v EUR« se obvezno izpolni v vseh primerih, ko je v rubrikah 5-6 vpisana
transakcija v tuji valuti. V teh primerih se znesek iz rubrike 5 v tuji valuti preraþuna v EUR po
referenþnem teþaju ECB na dan, ko je transakcija opravljena ali zahtevana. Ta rubrika se
izpolni tudi pri opravljanju menjalniških poslov, pri katerih gre za zamenjavo tuje valute v
EUR. V vseh ostalih primerih se rubrika 9 ne izpolni.
V primeru menjalniških poslov se kot kriterij za sporoþanje podatkov uradu upošteva znesek,
izraþunan po referenþnem teþaju ECB za valuto, ki jo je stranka menjala v organizaciji.

B

V poglavju »Fiziþna oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo« se v primeru pologov v
dnevno noþni trezor vnese podatke o fiziþni osebi, ki je sklenila poslovno razmerje o najemu
dnevno noþnega trezorja.

10b

Rubriko »Transakcijo opravlja: dve ali veþ oseb« se oznaþi v primeru, ko transakcijo oziroma
transakcije izvaja veþ kot ena oseba. V tem primeru se vpiše prvo osebo v obrazec, ostale pa v
prilogo k obrazcu.

13

V rubriko »Stalno ali zaþasno prebivališþe« se vpiše podatke o stalnem ali zaþasnem
prebivališþu fiziþne osebe, ki so razvidni iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila o
zaþasnem prebivališþu. Podatke se vpiše v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

16

V rubriko »Davþna številka« se vpiše davþno številko fiziþne osebe - rezidenta, ki opravlja ali
zahteva izvedbo transakcije.

17

»Dokument za preverjanje istovetnosti« je lahko samo uraden osebni dokument, to je s sliko
opremljena veljavna javna listina, ki jo izda pristojni državni organ.

17d

V rubriko »Dokument za preverjanje istovetnosti: drugo« se vpiše vse druge dokumente, ki
ustrezajo zahtevi pod toþko 17 (npr. službena izkaznica pooblašþene uradne osebe,
diplomatski potni list).
V primeru sumljivih transakcij (obrazec II), ko ni mogoþe ugotoviti in preveriti istovetnosti
osebe (npr. ker je bila transakcija zahtevana po telefonu ali ker je oseba odklonila
ugotavljanje in preverjanje istovetnosti), se v to rubriko vpiše osebni opis oziroma druge
podatke o osebi, s katerimi organizacija razpolaga.

20

Rubrika s podatkom, v þigavem imenu se opravlja transakcija, je obvezna.

20a

Rubriko »Oseba opravlja transakcijo v svojem imenu« se oznaþi, ko opravlja oseba
transakcijo v svojem imenu in za svoj raþun.

20b

Rubriko »Oseba opravlja transakcijo kot pooblašþenec« se oznaþi tako v primerih, ko oseba
nastopa v tujem imenu in za tuj raþun, kot tudi v primeru, ko nastopa v svojem imenu in za tuj
raþun (npr. odvetnik, notar, družbenik civilnopravne družbe).

21

Rubrika s podatkom, ali je oseba v delovnem razmerju pri stranki, za katero se opravlja
transakcija, je opcijska.

C

V poglavje »Stranka, za katero se opravlja transakcija« se v primerih, ko je oznaþena rubrika
20a, vnese podatke o osebi, ki opravlja transakcijo.
V poglavje »Stranka, za katero se opravlja transakcija« se v primerih, ko je oznaþena rubrika
20b vnese podatke o stranki oz. strankah, za katere oseba opravlja transakcijo.

22b

V primerih, ko oseba opravlja transakcije za veþ strank, se oznaþi rubrika »Transakcija se
opravlja v imenu ali za raþun dveh ali veþ strank«. Podatki o prvi stranki se vpišejo v obrazec
v rubrike 23–35, podatki o ostalih strankah pa v prilogo k obrazcu.
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23-35 Zahtevani podatki v rubrikah 23-35 se pridobijo iz pisnega pooblastila stranke (bodisi iz
trajnega pooblastila, ki ga ima oseba za poslovanje na raþunu stranke pri organizaciji, bodisi
iz pooblastila za izvedbo enkratne transakcije) in v primerih, ko vsi zahtevani podatki niso
razvidni iz pooblastila, tudi iz drugih dokumentov (npr. uradnih osebnih dokumentov in
drugih veljavnih javnih listin, kvalificiranega digitalnega potrdila, originalne ali overjene
dokumentacije iz sodnega ali drugega javnega registra in druge poslovne dokumentacije) ali
neposredno od osebe.
23d

Rubriko »Stranka je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost« se oznaþi v primerih, ko se
transakcija opravlja za stranko, ki je registrirana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.)
oziroma kot posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Ta rubrika se oznaþi tudi v
primerih, ko se transakcija opravlja za stranko - fiziþno osebo, ki je na podlagi posebnih
predpisov registrirana za opravljanje doloþene dejavnosti in ima zato poseben status (npr.
odvetnik, notar, svobodni umetnik, obrtnik, izvršitelj).

23e

Rubriko »Stranka je druga oseba« se oznaþi v primerih, ko je stranka oseba, ki je ni mogoþe
uvrstiti med osebe v rubrikah 23 a, b, c ali d. To so osebe civilnega ali javnega prava, ki se jih
ne da umestiti med pravne osebe, fiziþne osebe ali fiziþne osebe s posebnim statusom (npr.
podružnica, stanovanjska skupnost ipd.).

24

V rubriko »Firma« se vpiše vse tri elemente firme, in sicer: oznaþbo, ki napotuje na dejavnost
družbe, jedro firme in oznaþbo pravne oblike družbe. V primeru, ko gre za rezidenta, se v to
rubriko lahko vpiše tudi skrajšana firma.

25

V rubriko »Sedež« se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

26

V rubriko »Matiþna številka« se za rezidente vpiše matiþno številko, þe je ta bila dodeljena.

29

V rubriko »Stalno ali zaþasno prebivališþe« se vpiše podatke o stalnem ali zaþasnem
prebivališþu fiziþne osebe, ki so razvidni iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila o
zaþasnem prebivališþu. Podatke se vpiše v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

32

V rubriko »Davþna številka« se vpiše davþno številko fiziþne osebe - rezidenta, za katerega se
opravlja transakcija.

33

»Dokument za preverjanje istovetnosti« je lahko samo uraden osebni dokument, to je s sliko
opremljena veljavna javna listina, ki jo izda pristojni državni organ.

D

V poglavje »Stranka, ki ji je transakcija namenjena (prejemnik)« se vnesejo podatki o
prejemniku oziroma prejemnikih denarja, ki je predmet gotovinske transakcije.

36b

V primerih, ko oseba opravlja transakcije, ki so namenjene dvema ali veþ prejemnikom, se
oznaþi rubrika »Transakcija je namenjena dvema ali veþ prejemnikom«. Podatki o prvem
prejemniku se vpišejo v obrazec v rubrike 37-42, podatki o ostalih prejemnikih pa v prilogo k
obrazcu.

37-42 Zahtevani podatki v rubrikah 37-42 se pridobijo iz listin in poslovne dokumentacije, ki jih za
izvedbo transakcije predloži oseba, ki opravlja transakcijo. ýe iz listin in poslovne
dokumentacije ni mogoþe pridobiti vseh podatkov, se manjkajoþi podatki pridobijo od osebe.
37d

Rubriko »Prejemnik je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost« se oznaþi v primerih, ko je
transakcija namenjena osebi, ki je registrirana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.)
oziroma kot posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (vkljuþno z osebami, ki so na
podlagi posebnih predpisov registrirane za opravljanje doloþene dejavnosti in imajo zato
poseben status, npr. odvetnik, notar, svobodni umetnik, obrtnik, izvršitelj).
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37e

Rubriko »Prejemnik je druga oseba« se oznaþi v primerih, ko kot prejemnik nastopa oseba, ki
je ni mogoþe uvrstiti med osebe v rubrikah 37 a, b, c ali d. To so osebe civilnega ali javnega
prava, ki se jih ne more umestiti med pravne osebe, fiziþne osebe ali fiziþne osebe s posebnim
statusom (npr. podružnica, stanovanjska skupnost ipd.).

38

V rubriko »Firma« se vpiše vse tri elemente firme in sicer: oznaþbo, ki napotuje na dejavnost
družbe, jedro firme in oznaþbo pravne oblike družbe. ýe gre za rezidenta, se v to rubriko
lahko vpiše tudi skrajšana firma.

39

V rubriko »Sedež« se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

42

V rubriko »Prebivališþe« se vpiše podatke o stalnem ali zaþasnem prebivališþu v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

54

V rubriko »Datum« se vpiše datum, ko je pooblašþenec ali namestnik pooblašþenca pregledal
in podpisal obrazec.

56

V rubriko »Sporoþilo je bilo že posredovano« se vpiše dan, mesec, leto in uro, ko je bila
transakcija predhodno sporoþena uradu po telefonu ali telefaksu.

57

V rubriki »V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum« se lahko oznaþi samo ena
toþka. Rubrika 57 je obvezna.

58

V rubriko »Datum odpiranja raþuna ali vzpostavitve poslovnega razmerja« se vpiše datum v
zaporedju DDMMLLLL (D-dan, M-mesec, L-leto).

59

V rubriki »Razlog oziroma namen in predvidena narava poslovnega razmerja (otvoritve
raþuna ali drugega poslovnega razmerja) ter informacija o dejavnosti stranke« se navedejo
razlogi, zaradi katerih želi stranka odpreti raþun ali vzpostaviti poslovno razmerje (npr. ker
novoustanavljena družba priþenja s poslovanjem, ker zaþenja z opravljanjem samostojne
dejavnosti, ker priþakuje, da bo daljše obdobje prejemala nakazila iz tujine). Prav tako je
potrebno navesti podatke o dejavnosti, ki jo opravlja stranka.
ýe kot stranka nastopa fiziþna oseba, se pri navedbi informacije o dejavnosti stranke izhaja
predvsem iz okolišþin strankinega osebnega, poklicnega ali drugega podobnega sodelovanja
(npr. zaposlen, upokojenec, študent, brezposeln itd.) oziroma tiste aktivnosti stranke (na
poklicnem, športnem, kulturno-umetniškem, znanstveno-raziskovalnem ali drugem podroþju),
ki je oziroma bo osnovni vir sredstev na raþunu stranke oziroma predstavljajo podlago za
sklenitev doloþenega poslovnega razmerja.
Navedeni podatki se pridobijo iz listin in poslovne dokumentacije, ki jo predloži stranka. ýe
iz listin in poslovne dokumentacije ni mogoþe pridobiti vseh podatkov, se manjkajoþi podatki
pridobijo iz izjave stranke.

60

V rubriko »Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije« se vpiše
podatke, ki so v þasu transakcije organizaciji že znani, oziroma so ji dostopni na podlagi
pridobljenih listin in poslovne dokumentacije. ýe organizacija pri pridobivanju navedenih
podatkov ravna v skladu z zgoraj navedenim, pa podatki o izvoru vseeno niso dostopni, se v
tej rubriki navede, da ta podatek ni znan.
V primeru, ko so predmet sumljive transakcije oz. transakcij sredstva, ki so bila v Slovenijo
nakazana iz tujine, se v rubriko »Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet
transakcije« vpiše tudi podatke o nalogodajalcu v tujini, s katerimi organizacija razpolaga.
(npr.: ime in priimek, naslov, za pravno osebo firmo in sedež).

61

Rubriko »Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja ali financiranja terorizma« se izpolni, ko
v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
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terorizma. Pri tem se podrobno opiše dejansko stanje in zahtevane ali opravljene transakcije
ter opisno navede relevantni indikator ali indikatorje iz seznama za prepoznavanje sumljivih
transakcij.
G

Poglavje »Podatki o dejanskem lastniku stranke« se izpolni, þe je stranka pravna oseba ali
podoben pravni subjekt tujega prava. V to poglavje se vnese podatke, ki se pridobijo z
vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra,
ki ne sme biti starejša od treh mesecev, ali z vpogledom v sodni ali drug javni register ýe iz
sodnega ali drugega javnega registra ni mogoþe pridobiti vseh podatkov, se manjkajoþi
podatki pridobijo z vpogledom v overjene listine in drugo poslovno dokumentacijo, ki jo
predloži zakoniti zastopnik ali njegov pooblašþenec. ýe manjkajoþih podatkov iz objektivnih
razlogov ni mogoþe pridobiti na zgoraj opisani naþin, se podatki pridobijo iz pisne izjave
zakonitega zastopnika ali njegovega pooblašþenca. Pri tem se upošteva tudi þetrti odstavek
20. þlena ZPPDFT.
ýe je stranka gospodarska družba, se v rubrike 62-68 vpiše podatke o vsaki fiziþni osebi, ki je
posredno ali neposredno imetnik veþ kakor 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarske družbe,
oziroma je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z veþ kakor 25-odstotnim deležem ali
ima obvladujoþ položaj pri upravljanju sredstev gospodarske družbe. Poleg tega se na tem
mestu navede tudi razpoložljive podatke o vsaki fiziþni osebi, ki gospodarski družbi posredno
zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali
drugaþe bistveno vplivati na odloþitve uprave ali drugega poslovodnega organa gospodarske
družbe pri odloþanju o financiranju in poslovanju.
ýe je stranka druga pravna oseba, kot so na primer ustanove, ali podoben pravni subjekt
tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za doloþen namen, se
v rubrike 62-68 vpiše podatke o vsaki fiziþni osebi, ki je prejemnik veþ kakor 25 % koristi od
premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bili bodoþi upraviþenci že doloþeni ali so
doloþljivi. ýe je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi od pravne osebe oziroma
podobnega pravnega subjekta tujega prava, še doloþiti, se v rubrikah 62-68 navede podatke o
osebi ali skupini oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava. Nadalje se na tem mestu navaja podatke fiziþnih
osebah, ki posredno ali neposredno obvladujejo veþ kakor 25 % premoženja pravne osebe ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava.

62

V rubriki “Oseba“ se oznaþita vrsta in delež udeležbe dejanskega lastnika v stranki (pravne
osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava), pri þemer naj se izpolnita najveþ dve
toþki hkrati.

63

V rubriki “Fiziþna oseba je“ se lahko oznaþi samo eno izmed dveh toþk.

63a

To rubriko se oznaþi takrat, ko fiziþna oseba nastopa kot lastnik ali upravljavec stranke
(pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava) z najmanj 25% deležem. ýe je
takih fiziþnih oseb veþ, se za vsako od teh oseb izpolni toliko kopij tretje strani obrazca II, kot
je oseb.

63b

To rubriko se oznaþi takrat, ko fiziþna oseba z najmanj 25% deležem nastopa kot lastnik ali
upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava)

66

V rubriko »Stalno ali zaþasno prebivališþe« se vpiše podatke o stalnem ali zaþasnem

prebivališþu fiziþne osebe, ki so razvidni iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila
o zaþasnem prebivališþu. Podatke se vpiše v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in
država.
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Pravilnik o načinu sporočanja podatkov
odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu
Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja

Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu sporočanja podatkov odvetnika,
odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Odvetnik, odvetniška družba ali notar sporoča podatke
o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov.
2. člen
(1) Odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke
uradu na obrazcu, ki je skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom
o načinu izpolnjevanja obrazca Priloga tega pravilnika in njegov
sestavni del.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke v obliki, ki jo določi urad.
3. člen
(1) Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke
samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, še ni
bila izvršena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, odvetniška družba ali notar najpozneje naslednji delovni dan od
dneva, ko je ugotovil razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke tudi na enega od
ostalih načinov, predvidenih v 1. členu, in v obliki, predpisani v
2. členu tega pravilnika.
4. člen
Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom
podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova
nerazpoznavnost.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-1611-0129
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA
OBRAZEC ZA SPOROýANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S
KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA (PETI ODSTAVEK 49. ýLENA
ZPPDFT)
A. PODATKI O STRANKI
1. Stranka je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
2. Firma:
3. Sedež:
4. Matiþna številka:
ýe je stranka fiziþna oseba:
5. Priimek:

6. Ime:

7. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
8. Datum rojstva (DDMMLLLL):

9. Kraj rojstva:

10. Datum vzpostavitve poslovnega razmerja (DDMMLLLL):
11. Namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter informacija o dejavnosti stranke (navedi):

B. PODATKI O POOBLAŠýENCU ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU, KI ZA PRAVNO
OSEBO VZPOSTAVI POSLOVNO RAZMERJE ALI OPRAVI TRANSAKCIJO
12. Priimek:
13. Ime:
14. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
15. Datum rojstva (DDMMLLLL):

16. Kraj rojstva:

C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE
17.
Za gospodarske družbe:
a Oseba je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe.
b Oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ___% deležem.
c Oseba ima obvladujoþi položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe.
d Oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati
ali vplivati na odloþitve pravne osebe o financiranju in poslovanju
Za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava:

Priloga
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Oseba je prejemnik ___ % koristi od premoženja, ki se upravlja.
Osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega
prava.
c Oseba posredno ali neposredno obvladuje ___ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava.
18. Fiziþna oseba je:
a lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)
b lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik stranke.
19. Priimek:
20. Ime:
21. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
22. Datum rojstva (DDMMLLLL):

23. Kraj rojstva:

D. OSEBA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA
24. Oseba je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
25. Firma:
26. Sedež:
ýe je stranka fiziþna oseba:
27. Priimek:

28. Ime:

29. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
E. PODATKI O TRANSAKCIJI, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM
30. Transakcija:
a je že opravljena
b še ni opravljena
31. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:
32. Namen in naþin izvedbe transakcije:

33. Znesek:

34. Valuta:

35. Znesek v EUR:

F. OSEBA, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM
36. Oseba je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
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37. Firma:

38. Sedež:

ýe je stranka fiziþna oseba:
39. Priimek:

40. Ime:

41. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
42. Datum rojstva (DDMMLLLL):

43. Kraj rojstva:

G. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM
44. V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum: a

pranja denarja

b financiranja terorizma
45. Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):

46. Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja / financiranje terorizma:

H. POŠILJATELJ
47. Sporoþilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM):
a po telefonu
b po telefaksu
48. Datum izpolnitve obrazca (DDMMLLLL):
49. Firma pošiljatelja:
51. Matiþna številka:
Oseba, ki prijavlja razloge za sum:
52. Priimek:
54. Podpis:

50. Sedež pošiljatelja:

53. Ime:
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PRILOGA K OBRAZCU
C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE
17.
Za gospodarske družbe:
a Oseba je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe.
b Oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ___% deležem.
c Oseba ima obvladujoþi položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe.
d Oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati
ali vplivati na odloþitve pravne osebe o financiranju in poslovanju.
Za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava:
a Oseba je prejemnik ___ % koristi od premoženja, ki se upravlja.
b Osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega
prava.
c Oseba posredno ali neposredno obvladuje ___ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava.
18. Fiziþna oseba je:
a lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)
b lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik stranke.
19. Priimek:
20. Ime:
21. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
22. Datum rojstva (DDMMLLLL):

23. Kraj rojstva:

D. OSEBA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA
24. Oseba je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
25. Firma:
26. Sedež:
ýe je stranka fiziþna oseba:
27. Priimek:

28. Ime:

29. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
E. PODATKI O TRANSAKCIJI, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM
30. Transakcija:
a je že opravljena
b še ni opravljena
31. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:
32. Namen in naþin izvedbe transakcije:
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34. Valuta:

35. Znesek v EUR:

F. OSEBA, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM
36. Oseba je: a pravna oseba
b fiziþna oseba
c društvo
d oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
e druga oseba (navedi):
ýe je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:
37. Firma:
38. Sedež:
ýe je stranka fiziþna oseba:
39. Priimek:

40. Ime:

41. Stalno ali zaþasno prebivališþe:
42. Datum rojstva (DDMMLLLL):

43. Kraj rojstva:

G. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM
44. V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum: a

pranja denarja

b financiranja terorizma
45. Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):

46. Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja / financiranje terorizma:
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NAVODILO O NAýINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV

Z navodilom o naþinu sporoþanja podatkov je predpisan obrazec, s katerim mora odvetnik,
odvetniška družba ali notar (v nadaljevanju zavezanec) sporoþiti podatke o vseh transakcijah
ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranje
terorizma, Uradu Republike Slovenije za prepreþevanje pranja denarja.
V obrazec se vnese tiste podatke, ki se jih glede na okolišþine lahko pridobi, oziroma podatke,
s katerimi zavezanec že razpolaga.
Podatke se vpisuje s tiskanimi þrkami. Pri veþ ponujenih možnostih je treba izbrati eno in
prekrižati kvadrat pred besedilom, þe pri posamezni rubriki ni doloþeno drugaþe.
Kratica ZPPDFT pomeni Zakon o prepreþevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 60/07). Z izrazom "Stranka" je mišljena pravna oseba (ali podoben pravni
subjekt tujega prava) ali posameznik (fiziþna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), za katerega odvetnik, odvetniška družba ali notar
opravlja storitve.

A

V poglavje »Podatki o stranki« se vnese podatke, ki se pridobijo z vpogledom v uradni
osebni dokument stranke oziroma v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega
ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. ýe podatkov ni
mogoþe pridobiti na opisani naþin, se manjkajoþe podatke pridobi iz izjave stranke.

1

V rubriki »Oseba je« se oznaþi samo ena od navedenih toþk.

1d

Rubriko »Stranka je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost« se oznaþi v primerih, ko
se transakcija opravlja za osebo, ki je registrirana kot samostojni podjetnik
posameznik (s.p.) oziroma kot posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Ta
rubrika se oznaþi tudi v primerih, ko se transakcija opravlja za stranko - fiziþno osebo,
ki je na podlagi posebnih predpisov registrirana za opravljanje doloþene dejavnosti in
ima zato poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni umetnik, obrtnik, izvršitelj).

1e

Rubriko "Stranka je druga oseba" se oznaþi v primerih, ko je stranka oseba, ki je ni
mogoþe uvrstiti med osebe v rubrikah 1a, b, c ali d. To so osebe civilnega ali javnega
ali tujega prava, ki se jih ne da umestiti med pravne osebe, fiziþne osebe ali fiziþne
osebe s posebnim statusom (npr. podružnica, stanovanjska skupnost ipd.).

2

V rubriko »Firma« se vpiše vse tri elemente firme, in sicer: oznaþbo, ki napotuje na
dejavnost družbe, jedro firme in oznaþbo pravne oblike družbe. V primeru, ko gre za
rezidenta, se v to rubriko lahko vpiše tudi skrajšana firma.

3

V rubriko »Sedež« se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

7

V rubriko »Stalno ali zaþasno prebivališþe« se vpiše podatke o stalnem ali zaþasnem
prebivališþu fiziþne osebe, ki so razvidni iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila
o zaþasnem prebivališþu. Podatke se vpiše v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in
država.
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10

V rubriko »Datum vzpostavitve poslovnega razmerja« se vpiše datum, ko je zavezanec
s stranko vzpostavil poslovno razmerje.

11

V rubriko »Namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter informacija o
dejavnosti stranke« se navedejo razlogi, zaradi katerih želi stranka vzpostaviti
poslovno razmerje z zavezancem (npr. ker ustanavlja družbo). Prav tako je treba
navesti podatke o dejavnosti, ki jo opravlja stranka in ki predstavlja podlago za
sklenitev doloþenega poslovnega razmerja.
Navedeni podatki se pridobijo iz listin in poslovne dokumentacije, ki jo predloži
stranka. ýe iz listin in poslovne dokumentacije ni mogoþe pridobiti vseh podatkov, se
manjkajoþi podatki pridobijo iz izjave stranke.

B

V poglavje »Podatki o pooblašþencu ali zakonitem zastopniku, ki za pravno osebo
vzpostavi poslovno razmerje ali opravi transakcijo« (12–16) se vnese podatke o
pooblašþencu ali zakonitem zastopniku, ki za pravno osebo vzpostavi poslovno
razmerje ali opravi transakcijo. Podatki se pridobijo z vpogledom v njegov uradni
osebni dokument.

14

Glej toþko 7.

C

Poglavje »Podatki o dejanskem lastniku stranke« se izpolni, þe je stranka pravna oseba
ali podoben pravni subjekt tujega prava. V to poglavje se vnese podatke, ki se
pridobijo z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega
javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, ali z vpogledom v sodni ali
drug javni register. ýe iz sodnega ali drugega javnega registra ni mogoþe pridobiti
vseh podatkov, se manjkajoþi podatki pridobijo z vpogledom v overjene listine in
drugo poslovno dokumentacijo, ki jo predloži zakoniti zastopnik ali njegov
pooblašþenec. ýe manjkajoþih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoþe pridobiti
na zgoraj opisani naþin, se podatki pridobijo iz pisne izjave zakonitega zastopnika ali
njegovega pooblašþenca. Pri tem se upošteva tudi þetrti odstavek 20. þlena ZPPDFT.
ýe je stranka gospodarska družba, se v rubrike 17-23 vpiše podatke o vsaki fiziþni
osebi, ki je posredno ali neposredno imetnik veþ kakor 25 % poslovnega deleža,
delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju gospodarske družbe, oziroma je udeležena v kapitalu gospodarske družbe
z veþ kakor 25-odstotnim deležem ali ima obvladujoþ položaj pri upravljanju sredstev
gospodarske družbe. Poleg tega se na tem mestu navede tudi razpoložljive podatke o
vsaki fiziþni osebi, ki gospodarski družbi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in
ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugaþe bistveno vplivati na
odloþitve uprave ali drugega poslovodnega organa gospodarske družbe pri odloþanju o
financiranju in poslovanju.
ýe je stranka druga pravna oseba, kot so na primer ustanove, ali podoben pravni
subjekt tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za
doloþen namen, se v rubrike 17-23 vpiše podatke o vsaki fiziþni osebi, ki je prejemnik
veþ kakor 25 % koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bili bodoþi
upraviþenci že doloþeni ali so doloþljivi. ýe je treba posameznike, ki bodo prejemniki
koristi od pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še
doloþiti, se v rubrikah 17-23 navede podatke o osebi ali skupini oseb, v interesu
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katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta
tujega prava. Nadalje se na tem mestu navaja podatke fiziþnih osebah, ki posredno ali
neposredno obvladujejo veþ kakor 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava.
17

V rubriki »Oseba« se oznaþita vrsta in delež udeležbe dejanskega lastnika v stranki
(pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava), pri þemer naj se
izpolnita najveþ dve toþki hkrati.

18

V rubriki »Fiziþna oseba je« se lahko oznaþi samo eno izmed dveh toþk.

18a

To rubriko se oznaþi takrat, ko fiziþna oseba nastopa kot lastnik ali upravljavec
stranke (pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava) z najmanj 25%
deležem. ýe je takih fiziþnih oseb veþ, se za vsako od teh oseb vnese podatke v
ustrezne rubrike v prilogi k obrazcu.

18b

To rubriko se oznaþi takrat, ko fiziþna oseba z najmanj 25% deležem nastopa kot
lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik ali upravljavec stranke (pravne
osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava)

21

Glej toþko 7.

D

V poglavje »Oseba, ki ji je transakcija namenjena« se vnese podatke o osebi, na katero
se s transakcijo prenese doloþeno premoženje, koristi ali pravice in obveznosti. ýe je
takšnih oseb veþ, se za vsako od teh oseb vnese podatke v ustrezne rubrike v prilogi k
obrazcu.

24

Glej toþko 1.

24d

Glej toþko 1d.

24e

Glej toþko 1e.

25

Glej toþko 2.

26

Glej toþko 3.

29

Glej toþko 7.

E

V poglavje »Podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum« se vnese
podatke o vsaki sumljivi transakciji, ki se jih pridobi z vpogledom v listine in
poslovno dokumentacijo. V primeru veþjega števila takšnih transakcij, se podatke
vnese v ustrezne rubrike v prilogi k obrazcu.

30b

Rubrika »Transakcija še ni opravljena« se oznaþi v primeru, ko je stranka sicer
zahtevala transakcijo, pa ta kasneje iz kakršnihkoli razlogov ni bila opravljena.

31

V rubriko »Datum transakcije ali obdobje opravljanja transakcij« se vpiše dan, mesec
in leto, ko je bila transakcija zahtevana ali opravljena. V primeru, da zavezanec s temi
podatki ne razpolaga, se vpiše samo obdobje opravljanja transakcij.
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V rubriki »Namen in naþin izvedbe transakcije« se pri poslih iz 1. toþke 47. þlena
ZPPDFT navede vrsto pravnega posla oz. transakcije, pri katerih zavezanec pomaga
stranki ali jo izvrši za stranko (npr. sklenitev pogodbe o prodaji nepremiþnine,
otvoritev raþuna, sprejem gotovine).

33-34 V rubrikah »Znesek« in »Valuta« se vpiše znesek in valuto, v kateri je bila transakcija
opravljena ali zahtevana. Za oznako valut se uporablja mednarodno uveljavljene
oznake (npr. EUR ali 978).
35

Rubriko »Znesek v EUR« se izpolni samo v primeru, ko gre za transakcijo v tuji valuti
in se znesek preraþuna v EUR po referenþnem teþaju ECB na dan, ko je bila
transakcija opravljena ali zahtevana.

F

Poglavje »Oseba, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum« se izpolni tako v primeru,
ko je oseba povezana s sumljivo transakcijo, kot v primeru, ko oseba sicer ni povezana
s konkretno transakcijo, pa v zvezi s to osebo obstajajo razlogi za sum. Oseba, v zvezi
s katero obstajajo razlogi za sum, je lahko stranka, s katero je zavezanec v poslovnem
razmerju ali druga oseba, ki je povezana s stranko. ýe je takšnih oseb veþ, se za vsako
od teh vnese podatke v ustrezne rubrike v prilogi k obrazcu. Podatke iz tega poglavja
se pridobi z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo.

36

Glej toþko 1.

36d

Glej toþko 1d.

36e

Glej toþko 1e.

37

Glej toþko 2.

38

Glej toþko 3.

41

Glej toþko 7.

G

V poglavju »Podatki o razlogih za sum« se vpiše dejansko stanje in okolišþine,
povezane s transakcijo ali osebo, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma. Podatki se pridobijo z vpogledom v listine in
poslovno dokumentacijo.

44

V rubriki »V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum« se lahko izpolni
samo ena toþka. Rubrika 44 je obvezna.

45

V rubriko »Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije« se
vpiše podatke, ki so v þasu transakcije zavezancu že znani, oziroma so mu dostopni na
podlagi pridobljenih listin in poslovne dokumentacije. ýe zavezancu podatki o izvoru
niso dostopni, se navede, da ta podatek ni znan.

46

V rubriki »Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja/financiranja terorizma« se
podrobno opiše vse relevantne okolišþine, povezane s transakcijo ali osebo, v zvezi s
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katero obstaja sum in opisno navede relevantni indikator ali indikatorje s seznama
indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij.
H

V poglavje »Pošiljatelj« se vnese podatke o zavezancu za sporoþanje podatkov uradu.

47

V rubriko »Sporoþilo je bilo posredovano« se vpiše dan, mesec, leto in uro, ko je bila
transakcija v skladu s 3. þlenom tega pravilnika še pred izvršitvijo sporoþena uradu po
telefonu ali telefaksu.

48

V rubriko »Datum izpolnitve obrazca« se vpiše datum, ko je oseba, ki je prijavila
transakcijo, izpolnila obrazec.

49

Glej toþko 2.

50

Glej toþko3.

52-54 V rubriko »Oseba, ki prijavlja razloge za sum« se navede podatke o priimku in imenu
fiziþne osebe, ki je pri zavezancu pooblašþena za prijavo razlogov za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma.
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311.

Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za
nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov
o gotovinskih transakcijah

Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere
stranke ni treba sporočiti podatkov
o gotovinskih transakcijah
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi organizacijam iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.
60/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) za nekatere stranke ni
treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi
prvega odstavka 38. člena zakona.
2. člen
Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega
odstavka 38. člena zakona ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
3. člen
(1) Organizaciji iz prvega odstavka 4. člena zakona ni
treba sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah,
če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. stranka ima status pravne osebe;
2. stranka je registrirana za opravljanje vsaj ene izmed
dejavnosti, ki je po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo
dejavnosti, uvrščena v:
– področje »G« Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
– področje »I« Gostinstvo;
3. stranka opravlja kot glavno vsaj eno izmed dejavnosti
iz 2. točke tega odstavka;
4. če se gotovinska transakcija nanaša na strankino polaganje dnevnih iztržkov iz naslova prodaje blaga ali storitev v
dobro računa, ki ga ima ta stranka odprtega pri katerikoli organizaciji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena zakona.
(2) Organizaciji iz prvega odstavka 4. člena zakona prav
tako ni treba sporočiti podatkov o določeni gotovinski transakciji, če to gotovinsko transakcijo opravlja stranka, za katero
se v skladu s prvim odstavkom 33. člena zakona lahko opravi
poenostavljen pregled stranke.
(3) Organizaciji iz 1., 2., 4. in 10. točke prvega odstavka
4. člena zakona pa ni potrebno sporočiti tudi podatkov o gotovinski transakciji, ki poteka med organizacijo iz 1., 2. ali 4. točke
prvega odstavka 4. člena zakona in organizacijo iz 10. točke
prvega odstavka 4. člena zakona in se hkrati nanaša na odkup
ali prodajo tuje gotovine.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke
niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 1/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0026
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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312.

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole,
pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov
ter upravljanju evidenc pri organizacijah,
odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih

Na podlagi 46. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu,
hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju
evidenc pri organizacijah, odvetnikih,
odvetniških družbah in notarjih
I. UVOD
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila za
izvajanje nalog, določenih v Zakonu o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v
nadaljnjem besedilu: zakon), in sicer:
– način izvajanja notranje kontrole v organizacijah iz prvega odstavka 4. člena zakona in pri odvetnikih, odvetniških
družbah in notarjih (v nadaljnjem besedilu: zavezanci);
– postopek priprave seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (v nadaljnjem
besedilu: seznam indikatorjev) pri zavezancih, ter uporaba
tega seznama;
– delovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
pri zavezancu;
– način upravljanja evidenc zavezancev o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah ter sporočenih podatkov Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu:
urad);
– način varstva in hrambe podatkov o strankah, poslovnih
razmerjih in transakcijah pri zavezancih.
(2) S tem pravilnikom se določajo minimalni standardi.
Podrobnejša pravila, vključno s postopki, roki in načinom izvajanja notranje kontrole, določi zavezanec v svojih notranjih
aktih.
II. NOTRANJA KONTROLA
2. člen
(1) Notranja kontrola izvajanja nalog po zakonu je sestavni del kontrole poslovanja zavezanca.
(2) Zavezanec zagotovi redno kontrolo izvajanja določil
zakona, razen če ima zaposlene manj kot štiri delavce.
(3) Namen kontrole je preprečevanje, zaznavanje in odpravljanje napak pri izvajanju zakona ter izboljšanje notranjega
sistema odkrivanja transakcij ali strank, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
3. člen
Notranja kontrola se nanaša na:
– dolžnost izvedbe analize tveganja oziroma postopka za
določitev ocene tveganja posamezne skupine ali vrste stranke,
poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na možne
zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma (6. člen
zakona);
– dolžnost izvajanja ukrepov pregleda stranke v primerih
iz prvega odstavka 8. člena zakona (7. člen zakona);
– dolžnost ugotavljanja oziroma preverjanja istovetnosti
stranke, ko stranka pristopi k sefu ali vstopi v igralnico oziroma
igralni salon (18. člen zakona);
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– dolžnost sporočanja podatkov o vsaki transakciji, ki se
izvaja v gotovini in presega vrednost 30.000 EUR, in dolžnost
sporočanja podatkov uradu, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (prvi in tretji odstavek 38. člena ter prvi odstavek 49. člena
zakona);
– dolžnost seznanjanja in zagotavljanja izvajanja ukrepov
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v podružnicah zavezanca in njegovih hčerinskih družbah
v večinski lasti v tretjih državah (39. člen zakona);
– dolžnost hranjenja podatkov in pripadajoče dokumentacije deset let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni
transakciji, vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon ali
pristopu k sefu (79. člen zakona);
– dolžnost upravljanja evidenc podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 8. člena zakona in evidenc
sporočenih podatkov uradu iz 38. člena zakona (prvi odstavek
in drugi odstavek 82. člena zakona);
– dolžnost začasne ustavitve transakcije za največ 72 ur
po odredbi urada in dolžnost ravnati se po navodilih urada o
postopku z osebami, na katere se začasna ustavitev transakcije
nanaša (57. člen zakona);
– dolžnost posredovanja podatkov, informacij in dokumentacije o strankah in transakcijah, ki jih je zavezanec pridobil ali
jih vodi na podlagi zakona (54. in 55. člen zakona);
– dolžnost imenovanja pooblaščenca in enega ali več namestnikov pooblaščenca, ki uradu sporoča podatke v skladu z
38., 49., 54 in 55. členom zakona (40. člen zakona);
– dolžnost priprave seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za
sum pranja denarja ali financiranja terorizma (51. člen zakona);
– dolžnost varovanja tajnosti podatkov oziroma prepoved
razkritja stranki ali tretji osebi (76. člen zakona).
4. člen
(1) Za vzpostavitev in organiziranje notranje kontrole sta
odgovorna zavezanec in njegovo poslovodstvo.
(2) V zvezi z izvajanjem notranje kontrole se v notranjem
aktu zavezanca določi in razmeji odgovornost med poslovodstvom zavezanca, organizacijskih enot oziroma podružnic, pooblaščencem, namestnikom pooblaščenca in drugimi službami
zavezanca.
5. člen
(1) Če urad za izvajanje 86. člena zakona tako zahteva,
mora zavezanec v pisni obliki sestaviti letno poročilo o izvajanju
notranje kontrole in ukrepov v preteklem letu in ga uradu posredovati najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.
(2) Za zavezance, ki so kreditne ali finančne institucije iz
11. in 25. točke 3. člena zakona, mora poročilo iz prejšnjega
odstavka vsebovati podatke o:
– številu sporočenih gotovinskih transakcij nad 30.000
EUR;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočenih uradu;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočenih pooblaščencu, ki jih ta ni poslal uradu;
– številu tretjim osebam prepuščenih pregledov strank pri
sklepanju poslovnega razmerja v skladu s 24. členom zakona;
– izvedenih prilagoditvah glede izvajanja 6. člena zakona
pri zavezancu (analiza tveganja);
– zaznanih težavah pri izvajanju ukrepov odkrivanja ter
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določenih v zakonu, v svojih podružnicah in hčerinskih družbah v
večinski lasti, ki imajo sedež v tretji državi;
– pogostosti uporabe posameznih indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v prijavah, sporočenih pooblaščencu;
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– številu in ugotovitvah kontrol, ki so bile v skladu s tem
pravilnikom opravljene pri zavezancu (npr. o vrsti zaznanih in
odpravljenih napak);
– ukrepih, ki jih je zavezanec sprejel na podlagi ugotovitev
kontrol;
– računalniški podpori v zvezi z izvajanjem zakona (npr.
ali ta omogoča nemoten prenos podatkov uradu in centralno
vodenje podatkov o strankah);
– obsegu in vsebini izobraževalnih programov s področja
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ali financiranja terorizma, podatke o kraju in osebah, ki so izobraževanje vodile,
številu delavcev, ki so se udeležili izobraževanja in oceni potreb
izobraževanja v prihodnje.
(3) Za vse druge zavezance, ki niso institucije iz 11. in 25.
točke 3. člena zakona, mora poročilo iz prvega odstavka tega
člena vsebovati podatke o:
– številu sporočenih gotovinskih transakcij nad 30.000
EUR;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočenih uradu;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočenih pooblaščencu, ki jih ta ni poslal uradu;
– številu tretjim osebam prepuščenih pregledov strank pri
sklepanju poslovnega razmerja v skladu s 24. členom zakona;
– pogostosti uporabe posameznih indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v prijavah, sporočenih pooblaščencu;
– številu in ugotovitvah kontrol, ki so bile v skladu s tem
pravilnikom opravljene pri zavezancu (npr. o vrsti zaznanih in
odpravljenih napak) ter ukrepih, ki jih je zavezanec sprejel na
podlagi ugotovitev kontrol;
– obsegu in vsebini izobraževalnih programov s področja
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ali financiranja terorizma, podatke o kraju in osebah, ki so izobraževanje vodile,
številu delavcev, ki so se udeležili izobraževanja in oceni potreb
izobraževanja v prihodnje.
(4) Zavezanec o svojih statusnih spremembah ter spremembah sedeža, vključno s spremembami v zvezi s poslovnimi enotami, obvesti urad najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
III. POOBLAŠČENEC
6. člen
(1) Kolikor zavezanec v skladu s 40. členom zakona imenuje pooblaščenca in enega ali več njegovih namestnikov,
mora v svojih notranjih aktih jasno razmejiti odgovornost med
pooblaščencem in namestnikom pooblaščenca.
(2) Pri sporočanju podatkov o osebah ali transakcijah, v
zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali
financiranja terorizma (tretji odstavek 38. člena in prvi odstavek
49. člena zakona), pooblaščenec sam oceni, ali v sporočilih, ki
jih je prejel od ostalih delavcev pri zavezancu, obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. Če se odloči,
da prejetega sporočila ne bo poslal uradu, mora o tem napisati
uradni zaznamek in v njem navesti razloge za takšno odločitev.
IV. VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV
TER UPRAVLJANJE EVIDENC
7. člen
(1) Zavezanec v svojem notranjem aktu v skladu s svojo
področno zakonodajo določi ustrezno stopnjo tajnosti podatkov,
ki jih po zakonu pridobiva, obdeluje in sporoča uradu, razen če
zakon določa drugače.
(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je omejen.
Zavezanec v svojih notranjih aktih določi, kdo ima poleg poo-
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blaščenca in namestnika pooblaščenca dostop do navedenih
podatkov.
8. člen
(1) Zavezanec hrani podatke in pripadajočo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem zakona po kronološkem redu in na
način, ki omogoča dostop v celotnem obdobju, kot je v skladu
z zakonom predpisana njihova hramba.
(2) Zavezanec podatke, informacije in dokumentacijo o
transakcijah in osebah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za
sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki so na podlagi
76. člena zakona označeni z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu
z zakonom, ki ureja tajne podatke oziroma v skladu z notranjim
aktom zavezanca, hrani ločeno od ostalih evidenc.
(3) Dokumentacija o strokovnem usposabljanju pri zavezancih mora vsebovati tudi dokazila o udeležbi posameznih
delavcev na seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja.
(4) Zavezanec podrobneje določi način hranjenja podatkov in dokumentacije, ki vključuje tudi prostor za hranjenje, v
svojih notranjih aktih.
9. člen
Zavezanec, ki uradu sporoča podatke po elektronski pošti, hrani datoteke o aktivnostih v zvezi s prenosom podatkov
še deset let po opravljenem prenosu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Zavezanec izda oziroma uskladi svoje notranje akte s tem
pravilnikom najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole,
hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem
usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških
družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in
pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja (Uradni list RS, št. 88/02).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0027
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odstavka 24. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
2. člen
Pojem, uporabljen v tem pravilniku, ima naslednji pomen:
– enakovredna tretja država je država, ki je uvrščena na
seznam enakovrednih tretjih držav iz petega odstavka 25. člena zakona.
3. člen
(1) Poleg oseb iz 1. do 7. točke prvega odstavka 25. člena
zakona je lahko tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena zakona tudi banka, borznoposredniška družba, družba za upravljanje, pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima sedež:
a) v enakovredni tretji državi, ali
b) v tretji državi, v kateri je
– zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb
o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so
določene v zakonu, in
– nadzorovana glede izvajanja zahtev iz prejšnje alineje tega
odstavka v skladu z zahtevami iz 36. in 37. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in
financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15).
(2) Tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena zakona
je lahko tudi podružnica ali hčerinska banka banke države
članice, podružnica ali hčerinska družba družbe za upravljanje
investicijskih skladov države članice, podružnica ali hčerinska
družba borznoposredniške družbe države članice ali podružnica ali hčerinska zavarovalnica zavarovalnice države članice, ki
ima sedež oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti v
enakovredni tretji državi.
4. člen
Organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona preveri,
ali so pogoji iz b) točke 3. člena tega pravilnika izpolnjeni, na
podlagi informacij, ki jih pridobi od Urada RS za preprečevanje
pranja denarja.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0028
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

313.

Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora
izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi
tretje osebe

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 25. člena Zakona o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni
list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

314.

Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje
in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati
oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe

PRAVILNIK
o določitvi pogojev za ugotavljanje in
preverjanje istovetnosti stranke z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da oseba lahko nastopa kot tretja oseba iz prvega

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da organizacija iz prvega odstavka 4. člena Zako-

Uradni list Republike Slovenije
na o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 60/70; v nadaljnjem besedilu: zakon) v
okviru elektronskega poslovanja lahko ugotavlja in preverja
istovetnost stranke, ki je bodisi fizična oseba oziroma njen
zakoniti zastopnik bodisi samostojni podjetnik posameznik bodisi posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila stranke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organizacija iz 1. in
2. točke prvega odstavka 4. člena zakona v primerih odpiranja
računov strankam ne sme ugotavljati in preverjati istovetnosti
teh strank v skladu s prvim odstavkom tega člena, razen pri
odpiranju začasnega depozitnega računa za vplačilo ustanovitvenega kapitala.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– kvalificirano digitalno potrdilo ima enak pomen kot ga
ima pojem kvalificirano potrdilo v zakonu, ki ureja elektronsko
poslovanje in elektronski podpis;
– registriran overitelj je overitelj, ki je v skladu z zakonom,
ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis, bodisi
vpisan v register overiteljev v Republiki Sloveniji bodisi prostovoljno akreditiran v eni izmed držav članic Evropske unije;
– informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska in druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je
namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi
obdelavi podatkov v elektronski obliki;
– notranja pravila overitelja so pravila glede elektronskega podpisovanja in overjanja, ki jih overitelj izda v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
3. člen
(1) Kvalificirano digitalno potrdilo stranke, na podlagi katerega organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona (v
nadaljnjem besedilu: organizacija) ugotavlja in preverja istovetnost stranke, mora biti izdano v skladu z zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(2) Kvalificirano digitalno potrdilo stranke iz prvega odstavka tega člena lahko izda registriran overitelj s sedežem v Republiki Sloveniji ali registrirani overitelj s sedežem v drugi državi
članici Evropske unije ali tretji državi pod pogoji, določenimi z
zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis,
če za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke v skladu s
1. členom tega pravilnika obstajajo tehnološke možnosti.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena organizacija ne sme ugotavljati in preverjati istovetnosti stranke na
podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, ki je izdano pod
psevdonimom.
4. člen
(1) Organizacija, ki ugotavlja in preverja istovetnost stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke, mora
zagotoviti, med drugim tudi z uporabo ustreznega informacijskega sistema, preverjanje:
– veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila;
– veljavnosti podpisnega zasebnega ključa,
– ustreznega registra preklicanih kvalificiranih digitalnih
potrdil,
– izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil (ali gre za registriranega izdajatelja kvalificiranih potrdil).
(2) Organizacija, ki ugotavlja in preverja istovetnost stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke, mora
preveriti tudi morebitne omejitve v zvezi z uporabo tega potrdila
in se seznaniti z javnim delom notranjih pravil registriranega
overitelja.
5. člen
(1) Organizacija mora imeti oblikovano politiko beleženja
dogodkov, to je revizijske sledi, ki se nanašajo na vstopanje
v njen informacijski sistem z uporabo kvalificiranih digitalnih
potrdil.
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(2) S politiko beleženja organizacija definira, katere podatke vsebuje revizijska sled. Revizijska sled mora vsebovati
podatke vsaj o naslednjih dogodkih:
– preverjenju in ugotavljanju istovetnosti stranke (enolična
oznaka potrdila in njegovega izdajatelja in enolična oznaka
stranke);
– datumu in uri prijave in odjave;
– omrežnem naslovu (IP naslov), s katerega se je izvedla
prijava v njen informacijski sistem;
– uspešnih in zavrnjenih dostopih v njen informacijski
sistem.
6. člen
Organizacija pred začetkom ugotavljanja in preverjanja
istovetnosti strank z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil
Uradu RS za preprečevanje pranja denarja poda pisno izjavo,
da izpolnjuje zahteve iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0029
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

315.

Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih
tretjih držav

Na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam enakovrednih tretjih držav, ki po podatkih Evropske komisije in drugih pristojnih mednarodnih organizacij ter po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja predpisujejo
in upoštevajo standarde glede odkrivanja in preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma, kakor so opredeljeni
v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne
25. 11. 2005, str. 15).
2. člen
Države iz prejšnjega člena so določene v Seznamu enakovrednih tretjih držav, ki je Priloga tega pravilnika in njegov
sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0030
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Stran

682 /

Št.

10 / 30. 1. 2008

Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA

Seznam enakovrednih tretjih držav
– Republika Argentina,
– Avstralija,
– Federativna republika Brazilija,
– Kanada,
– Hong Kong – posebno administrativno območje Ljudske
republike Kitajske,
– Japonska,
– Združene države Mehike,
– Nova Zelandija,
– Ruska federacija,
– Republika Singapur,
– Švicarska konfederacija,
– Južnoafriška republika,
– Združene države Amerike,
– Nizozemski Antili (Kraljevina Nizozemska),
– Aruba (Kraljevina Nizozemska).

316.

Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo
osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za
pranje denarja ali financiranje terorizma

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot
stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja
ali financiranje terorizma
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da organizacija iz prvega odstavka 4. člena Zakona
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/70; v nadaljnjem besedilu: zakon) določeno
pravno osebo lahko obravnava kot stranko, za katero ocenjuje,
da predstavlja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006
o določitvi izvedbenih ukrepov za direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene
dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme
na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v
omejenem obsegu (UL L št. 214 z dne 4. 8. 2006, str. 29).
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– javni organ je javnopravni subjekt, ki opravlja naloge
v javnem interesu: to so državni organi (vlada, ministrstva in
organi v njihovi sestavi, zlasti upravne enote), javne agencije,
javni zavodi, javni skladi, javna podjetja, organi lokalne samouprave (občine, deli občin);
– drugo javno telo je subjekt, ki ni javni organ iz prve alineje tega člena, izvaja pa določena javna pooblastila, ki izhajajo
iz tujega pravnega reda ali mednarodnih aktov.
3. člen
(1) V zvezi s 4. točko prvega odstavka 33. člena zakona
organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona kot stranko,
za katero ocenjuje, da obstaja neznatno tveganje za pranje

denarja ali financiranje terorizma, lahko obravnava javni organ
ali drugo javno telo, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
a) stranka izvaja javna pooblastila, ki izhajajo iz Pogodbe
o Evropski uniji, pogodb o Skupnostih ali sekundarne zakonodaje Skupnosti;
b) istovetnost stranke je mogoče zanesljivo preveriti iz
javno dostopnih virov;
c) stranka opravlja dejavnost, ki je splošno znana in pregledna, pri čemer je stranka v skladu z zakonodajo, ki ji je
zavezana, dolžna redno opravljati revizijo poslovanja ali pa
na drug način poskrbeti, da so njeni računovodski postopki in
izkazi pregledni oziroma zanjo velja obveznost razkritja računovodskih izkazov v skladu s predpisi Skupnosti;
d) stranka je odgovorna instituciji Skupnosti ali organom
države članice oziroma obstajajo drugačni primerni postopki
nadzora, ki zagotavljajo nadzor nad dejavnostjo stranke.
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje,
so med drugim: institucije EU (Svet, Parlament, Komisija itd),
finančni organi EU (Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka), decentralizirani organi EU – agencije (agencije
Skupnosti, agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko,
agencije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah,
izvajalske agencije).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena organizacija
iz prvega odstavka 4. člena zakona v zvezi s 4. točko prvega
odstavka 33. člena zakona kot stranko, za katero ocenjuje, da
obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje
terorizma, lahko obravnava tudi drugo pravno osebo, ki ni javni
organ ali javno telo, če hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
a) stranka ni kreditna ali finančna institucija, kot ju opredeljujeta 11. in 25. točka prvega odstavka 3. člena zakona, revizor,
računovodja ali davčni svetovalec, notar, odvetnik ali odvetniška
družba, oseba, ki nudi podjetniške ali fiduciarne storitve, igralnica
ali pravna ali fizična oseba, ki trguje z blagom in prejema plačila
v gotovini, ki znašajo 15.000 EUR ali več, vendar pa opravlja
finančno dejavnost, za katero obstaja velika verjetnost, da bo
zlorabljena za pranje denarja ali financiranje terorizma, zato
je stranka v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki
prenaša Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES
z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št.
309 z dne 25. 11. 2005, str. 15; v nadaljnjem besedilu: direktiva
2005/60/ES), zavezana za izvajanje ukrepov za preprečevanje
in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma;
b) istovetnost stranke je mogoče zanesljivo preveriti iz
javno dostopnih virov;
c) stranka mora v skladu z nacionalno zakonodajo obvezno pridobiti dovoljenje za opravljanje finančnih dejavnosti (t.i.
licenciranje), prav tako pa mora biti predpisan tudi odvzem dovoljenja, če pristojni organi v ustreznem postopku ugotovijo, da
osebe, ki dejansko vodijo ali bodo vodile opravljanje dejavnosti
stranke, ali osebe, ki so dejanski lastniki stranke, niso ustrezne
(t.i. fit & proper testi);
d) stranka je pod nadzorom pristojnih organov, ki imajo
širša, zlasti inšpekcijska pooblastila za nadzor nad izpolnjevanjem tako obveznosti iz nacionalne zakonodaje, ki prenaša
direktivo 2005/60/ES kot tudi, kadar je potrebno, dodatnih
obveznosti, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje;
e) v primeru neizpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz
nacionalne zakonodaje, ki prenaša direktivo 2005/60/ES, se
zoper stranko uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne
sankcije, vključno z možnostjo uvedbe ustreznih upravnih in
prekrškovnih postopkov.
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so
t.i. klasične zavarovalnice in pozavarovalnice.
4. člen
(1) Enako kot subjekt iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika se obravnavajo tudi njegove podružnice, če se je
izpolnjevanje obveznosti iz direktive 2005/60/ES razširilo tudi
nanje.
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(2) Za izpolnitev pogoja iz c) točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora biti dejavnost, ki jo izvaja stranka,
nadzorovana s strani pristojnih organov. Pri tem se nadziranje
razume kot nadzor z največjimi pooblastili, vključno z možnostjo inšpekcijskih pregledov. Takšna preverjanja na kraju
samem vključujejo pregled politik, postopkov, poslovnih knjig
in evidenc ter pregledovanje vzorcev.
5. člen
Organizacija mora preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter od osebe,
ki jo obravnava kot stranko, za katero ocenjuje, da predstavlja
neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma,
pridobiti pisno izjavo o izpolnjevanju teh pogojev.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0031
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
317.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo),
10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine
in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega
odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije
RS za energijo št. 21-5/2006/S-11, z dne 22. 1. 2008, Geoplin
plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 138/06, 9/07, 18/07, 38/07,
47/07, 68/07, 78/07, 88/07, 99/07, 109/07 in 4/08) se točka d)
v 2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):0,2525
EUR/Sm3.«.
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2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja
2008.
Št. 12/2007
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
EVA 2008-2111-0037
Geoplin plinovodi d.o.o.
direktor
Marjan Eberlinc l.r.

318.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-58/2007-7/ZP-13, z dne 22. 1. 2008, družba
PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih
medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Dravograd
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Dravograd, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL
Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,2129 EUR/Sm3.
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4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

CDK1

0–200

11,5732

0,2950

CDK2

201–500

11,5732

0,1056

CDK3

501–1.500

14,7417

0,0675

CDK4

1.501–2.500

14,7417

0,0675

CDK5

2.501–4.500

14,7417

0,0675

CDK6

4.501–10.000

0,0000

0,6337

0,0675

CDK7

10.001–30.000

0,0000

0,6337

0,0675

CDK8

30.001–70.000

0,0000

0,6337

0,0675

CDK9

70.001–100.000

0,0000

0,6337

CDK10

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,0000

0,0675

100.001–200.000

0,3999

0,0394

CDK11

200.001–600.000

0,3999

0,0394

CDK12

600.001–1.000.000

0,3999

0,0394

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,2800

0,0394

CDK14

5.000.000–15.000.000

0,1166

0,0394

CDK15

nad 15.000.000

0,1166

0,0394

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,1013 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2721 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,3585
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Dravograd (Uradni list RS, št.
140/06).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 2068/07
Ravne na Koroškem, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-2111-0035
PETROL Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

319.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Mežica

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05
in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-57/2007-4/ZP-13, z dne 22. 1. 2008,
družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA,
proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Mežica, izdajata

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Mežica
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
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za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Mežica, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
d.d., Ljubljana in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1640 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

CDK1

0–200

11,6543

0,4100

CDK2

201–500

11,6543

0,1741

CDK3

501–1.500

17,0755

0,0581

CDK4

1.501–2.500

17,0755

0,0581

CDK5

2.501–4.500

17,0755

0,0581

CDK6

4.501–10.000

0,00

0,6378

0,0581

CDK7

10.001–30.000

0,00

0,6378

0,0581

CDK8

30.001–70.000

0,00

0,6378

0,0581

CDK9

70.001–100.000

0,00

0,6378

CDK10

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,00

0,0581

100.001–200.000

0,4711

0,0327

CDK11

200.001–600.000

0,4711

0,0327

CDK12

600.001–1.000.000

0,4711

0,0327

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,3298

0,0327

CDK14

5.000.000–15.000.000

0,1269

0,0327

CDK15

nad 15.000.000

0,1269

0,0327

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,1013 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2721 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,3585
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
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7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Mežica (Uradni list RS, št.
140/06).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 2067/07
Ravne na Koroškem, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-2111-0033
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
Član uprave
Boštjan Napast l.r.
PETROL Energetika, d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

320.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Prevalje

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta

o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05
in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-56/2007-4/ZP-13, z dne 22. 1. 2008,
družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA,
proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Prevalje, izdajata

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Prevalje
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Prevalje, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
d.d., Ljubljana in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,0884 EUR/Sm3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Fiksni del
Cena moči (EUR/kW)

Variabilni
del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0–200

5,6829

0,3230

CDK2

201–500

5,6829

0,1107

CDK3

501–1.500

7,5283

0,0527

CDK4

1.501–2.500

7,5283

0,0527

CDK5

2.501–4.500

7,5283

0,0527

CDK6

4.501–10.000

0,0000

0,3896

0,0527

CDK7

10.001–30.000

0,0000

0,3896

0,0527

CDK8

30.001–70.000

0,0000

0,3896

0,0527

CDK9

70.001–100.000

0,0000

0,3896

CDK10

100.001–200.000

0,0000

0,0527

0,4092

0,0358
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Variabilni
del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

200.001–600.000

0,4092

0,0358

CDK12

600.001–1.000.000

0,4092

0,0358

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,4092

0,0358

CDK14

5.000.000–15.000.000

0,4092

0,0358

CDK15

nad 15.000.000

0,4092

0,0358

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,1013 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2721 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,3585
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št.
140/06).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 2066/07
Ravne na Koroškem, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-2111-0034
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
Član uprave
Boštjan Napast l.r.
PETROL Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

Cena moči (EUR/kW)

321.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo)
v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05
in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št.
22-55/2007-4/ZP-13, z dne 22. 1. 2008, družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527
Ljubljana, PETROL PLIN, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana in
PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih
medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
kot izvajalci gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, izdajajo

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem, na katerem izvajajo dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbe
PETROL, d.d., Ljubljana, PETROL PLIN, d.o.o. in PETROL
Energetika, d.o.o.
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3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1622 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

CDK1

0–200

11,1856

0,4713

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK2

201–500

11,1856

0,1074

CDK3

501–1.500

14,2855

0,0588

CDK4

1.501–2.500

14,2855

0,0588

CDK5

2.501–4.500

14,2855

CDK6

4.501–10.000

0,0000

0,6138

0,0588

CDK7

10.001–30.000

0,0000

0,6138

0,0588

CDK8

30.001–70.000

0,0000

0,6138

0,0588

0,0000

0,6138

0,0588

CDK9

70.001–100.000

0,0000

0,0588

CDK10

100.001–200.000

0,5821

0,0383

CDK11

200.001–600.000

0,5821

0,0383

CDK12

600.001–1.000.000

0,5821

0,0383

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,5821

0,0383

CDK14

5.000.000–15.000.000

0,5821

0,0383

CDK15

nad 15.000.000

0,5821

0,0383

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,0913 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2696 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
0,3553 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 140/06).

8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 2065/07
Ravne na Koroškem, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-2111-0036
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
Član uprave
Boštjan Napast l.r.
PETROL PLIN, d.o.o.
Direktor
Štefan Mitja Lebar l.r.
PETROL Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Celje

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo)
v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o
določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-53/2007-5/ZP-13, z dne 22. 1. 2008, družba ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o., kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Celje, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Celje
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa
osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene
za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in
cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Energetika
Celje, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1011 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi
CDK1

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0–200

0,0000

0,3509

CDK2

20–500

1,0850

0,0915

CDK3

501–1.500

3,0504

0,0915

CDK4

1.501–2.500

5,9005

0,0915

CDK5

2.501–4.500

9,6311

CDK6

4.501–10.000

25,5550

0,00

0,0915
0,0732

CDK7

10.001–30.000

65,8488

0,00

0,0732

CDK8

30.001–70.000

196,3821

0,00

CDK9

70.001–100.000

351,2894

0,00

CDK10

100.001–200.000

0,0732
0,0000

0,0627

0,3954

0,0603
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Odjemna skupina
CDKi
CDK11

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči (EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

200.001–600.000

0,3594

0,0603

CDK12

600.001–1.000.000

0,3235

0,0448

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,2876

0,0353

CDK14

5.000.000–5.000.000

0,2876

0,0353

CDK15

nad 15.000.000

0,2876

0,0353

4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,4100
EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 140/06).
7. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. OM 02 2008
Celje, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-2111-0039
Energetika Celje,
javno podjetje d.o.o.
Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.

323.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Nova Gorica, Občine
Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine
Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik,
Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine
Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško,
Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi,
Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in
Občine Šentjur

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o dolo-

čitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-51/2007-5/ZP-13, z dne 22.01.2008, družba Adriaplin
d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine
Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina,
Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled,
Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina,
Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine
Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter
- Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava,
Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled,
Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine
Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice,
Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine
Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa
osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene
za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in
cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik,
Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob
Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine
Šentjur, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Adriaplin
d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1395 EUR/m3.
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3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0–200
201–500
501–1.500
1.501–2.500
2.501–4.500
4.501–10.000
10.001–30.000
30.001–70.000
70.001–100.000
100.001–200.000
200.001–600.000
600.001–1.000.000
1.000.001–5.000.000
5.000.000–15.000.000
nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moþi (EUR/kW)

1,6617
1,6617
5,1279
5,1279
5,1279
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

0,2802
0,2802
0,2802
0,2802

4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,4382 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,5399 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,8034
EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine
Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine
Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne
občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine
Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče,
Občine Štore in Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 138/06).
7. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 170/08
Ljubljana, dne 17. januarja 2008
EVA 2008-2111-0032
Adriaplin d.o.o.
Direktor
inž. Lorenzo Maina l.r.

0,0000
0,1985
0,1985
0,1985
0,1887
0,1887
0,1887

Variabilni
del
Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1934
0,1934
0,1171
0,1171
0,1171
0,1105
0,1105
0,1105
0,1105
0,0959
0,0959
0,0959
0,0931
0,0931
0,0931
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Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami
stavkovnega odbora reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja

SPORAZUM
v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega
odbora reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja
1. Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša
243,84 €.
2. Plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS se spremeni tako,
da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008
povišajo za 3,4% in znašajo:
Plaþni razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Osnovna plaþa
462,78
481,30
500,54
520,57
541,39
563,05
585,56
608,98
633,36
658,69
685,03
712,44
740,93
770,57
801,40
833,44
866,79
901,46
937,52
975,01
1.014,02
1.054,58
1.096,75
1.140,64
1.186,25
1.233,71
1.283,05
1.334,38
1.387,75
1.443,26
1.501,00
1.561,03
1.623,46

Plaþni razred
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Osnovna plaþa
1.688,41
1.755,94
1.826,19
1.899,23
1.975,20
2.054,22
2.136,39
2.221,84
2.310,70
2.403,14
2.499,26
2.599,23
2.703,20
2.811,32
2.923,78
3.040,74
3.162,36
3.288,85
3.420,41
3.557,22
3.699,52
3.847,49
4.001,38
4.161,46
4.327,90
4.501,02
4.681,06
4.868,30
5.063,03
5.265,56
5.476,19
5.695,23

Točki 1 in 2 tega sporazuma se realizirata s spremembo
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
3. Plačna nesorazmerja se odpravijo v naslednjih deležih
in po naslednji dinamiki:
a. prva četrtina z vstopom v nov plačni sistem, vendar s
poračunom od 1. 5. 2008 dalje,
b. druga četrtina s 1. 1. 2009,
c. tretja četrtina s 1. 9. 2009 in
d. četrta četrtina s 1. 3. 2010.
Delež in dinamika odprave nesorazmerij s 1. 9. 2009 in
s 1. 3. 2010 ne veljata, če napoved realne rasti plač v javnem
sektorju, ki izhaja iz sprejetih kolektivnih pogodb in drugih podlag za izplačilo plač, preseže napovedano realno rast skupne
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Št.

produktivnosti za več kot 0,5 odstotne točke (oboje iz zadnje
uradne napovedi gospodarskih gibanj UMAR).
V primeru iz prejšnjega odstavka se dinamika in delež
odprave preostalih nesorazmerij določita s pogajanji tako, da
realna rast plač v javnem sektorju preseže realno rast skupne
produktivnosti za 0,5 odstotne točke.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se plačna
nesorazmerja odpravijo v celoti najkasneje do konca leta 2010.
4. Splošna opozorilna stavka javnega sektorja, napovedana za 30. 1. 2008, se odpove.
5. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa in se objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 0100-2/2008/
Ljubljana, dne 24. januarja 2008
EVA 2008-3111-0008
VLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE:
		

REPREZENTATIVNI
SINDIKATI
JAVNEGA SEKTORJA:

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
		
		
		

GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Nevenka Tučič l.r.
FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
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SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
SLOVENIJA
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE
NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Auguštiner l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus l.r.
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Stanislav Konda l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Ida Kogej l.r.
SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO – SINCE
07-KSS PERGAM
Matic Munc l.r.
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE –
PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
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OBČINE
BREŽICE
325.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB 2 – Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
100/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski
svet Občine Brežice na 10. seji dne 21. 1. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2008
I.
70

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

PLAN 2008

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

27.865.097

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

17.267.154

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

14.976.575

700 Davki na dohodek in dobiček

12.948.870

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

967.045
1.060.660

706 Drugi davki
71

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

384.210

711 Takse in pristojbine

210.000

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

2.290.579

710 Udeležba na dobičku od premoženja

28.000
154.400

714 Drugi nedavčni prihodki

1.513.969

KAPITALSKI PRIHODKI

1.717.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

617.000

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. prem.
73

1.100.000

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

8.880.943

740 Transferni prih. iz dr.
javnofinan. institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA
SOCIAL. VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV.TRAN. PRAV. IN FIZIČ.
OSEBAM, KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I-II)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
50
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA

7.447.363
1.433.580
30.719.848
6.288.647
1.070.680
171.400
4.993.567
38.000
15.000
7.474.569
87.000
3.585.780
878.607
2.923.182
16.784.056
16.784.056
172.576

20.000
152.576
–2.854.751

31.151
31.151
31.151

–31.151

2.400.000
2.400.000
2.400.400
190.000
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55
IX.
X.
XI.

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)

Št.

190.000
190.000
–675.902
2.210.000
2.854.751

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah
tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje
vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, samoprispevek KS Velika Dolina, ki se uporabi za
namene iz Odloka o uvedbi samoprispevka, prihodki iz naslova
komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse,
ter koncesijske dajatve od iger na srečo.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno
obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2008 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 116.700 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ter za
sofinanciranje programov na podlagi javnega poziva.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, oziroma se sredstva razporedijo na podlagi javnega
poziva.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
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Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS in
je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije občine,
ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo izvajati, ko
je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenjena ustrezna
pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.
V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na razpisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci proračuna
niso planirana, se le-ta namenijo za povečanje programa dejavnosti za katera so pridobljena.
Kolikor bodo med letom v proračun nakazana nepredvidena namenska sredstva se pripravi rebalans občinskega
proračuna.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina
lahko pa župan s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne
skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo
mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sredstev
se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju,
za kar je odgovoren predstojnik oddelka, ki blago, sredstva in
investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.

6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo
občine. O porabi teh sredstev odloča župan oziroma od župana
pooblaščena oseba in polletno poroča občinskemu svetu.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi
na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme
župan.

12. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
programa dejavnosti, med proračunskimi postavkami, zajetimi
v posebnem delu proračuna med dejavnostmi župan odloča z
odredbo do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €,
za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska
sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.

7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna
so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih
opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo
tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere
bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.

13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine
2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
V primeru, da pravna oseba oziroma podjetnik posameznik zaide v stečaj oziroma se v pravni osebi izvede postopek
likvidacije in iz stečajne mase oziroma likvidacijske mase ni
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mogoče poplačati dolgov do proračuna Občine Brežice, župan
po pravnomočnosti sodbe, oziroma izbrisa družbe iz sodnega
registra, oziroma samostojnega podjetnika iz registra AJPES-a
odpiše dolg ki ga je ta družba oziroma podjetnik posameznik dolžan Občini Brežice.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
planirana v načrtu razvojnih programov.
15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih
prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice
in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve.
Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalnih taks, komunalnega prispevka, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo,
upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine
Brežice, za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, pokroviteljstva, stroške
občinskih praznovanj, splošne in tekoče proračunske rezerve,
sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij,
sredstev za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, zlate poroke, delo občinske uprave-plače in
načrt delovnih mest ter materialne stroške, zaščito in reševanje,
požarno varnost.
Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje,
otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z
mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, javna dela s področja
družbenih dejavnosti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim
premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in
premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt gradenj in nabav Občinske uprave,
kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste,
varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodarstvo,
obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, vode, javna dela s področja komunalne infrastrukture in program odprodaje
občinskega premoženja ter delovanja krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za
planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko
ureditvene pogoje, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine in investicije.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje
področje.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
18. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi
župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta na-
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men v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve,
ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom
rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se
Občina Brežice za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine
2.400.000 €.
20. člen
Občina lahko v letu 2008 da poroštvo Občinski gasilski zvezi
Brežice za najem kredita za nabavo gasilske avto lestve v višini
največ do 480.000,00 €, po predhodni potrditvi na občinskem
svetu.
Poroštvo občina lahko izda po uskladitvi finančne konstrukcije stroškov investicije v gasilsko avto lestev s potencialnimi
sofinancerji. V pogodbi o najemu kredita je potrebno zagotoviti
možnost predčasnega odplačila glavnice delno, ali v celoti.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča
župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2008 se bo do sprejetja
tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega sveta
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto
2008.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-55/2007
Brežice, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

326.

Odlok o razglasitvi Kelharjevega hrama
za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi etnološkega spomenika

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1 in 126/03
– ZVPOPKD) – v nadaljevanju: ZVKD, 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski svet Občine Brežice na
10. redni seji dne 21. 1. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
etnološkega spomenika
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
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zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Bizeljsko – Kelharjev hram (EŠD 8079).
Spomenik stoji na parcelni številki 76.S, 460, 1945 – del,
1947 – del, 1249, 1263 in 1264, vse k.o. Bizeljsko.
Kelharjev hram je sestavni del domačije Vrhovnica 5 in stoji
vzporedno s plastnicami v vinogradniškem območju Janeževe
gorce, in sicer južno od ceste, ki pelje iz naselja Bizeljsko k cerkvi
sv. Vida.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
– Kelharjev hram predstavlja tip triprostorne stavbe, ki je
namenjena vinogradniški dejavnosti. Takšen tip hrama je redek
primer ohranjenosti tovrstne gospodarske stavbe.
– Hram s svojim tlorisom oziroma razporeditvijo prostorov
in njihovo namembnostjo priča o svoji funkciji oziroma načinu
vinogradništva v preteklem obdobju.
– Z ohranjenostjo konstrukcije in zunanjo podobo priča o
stavbnem razvoju lesenih vinogradniških stavb.
– Hram je vrisan že v Franciscejskem katastru iz leta 1825.
Na podlagi dosedanjih raziskav pa ga lahko datiramo v zadnjo
četrtino 18. stoletja.
– Kelharjev hram nam priča o gospodarjenju oziroma načinu življenja srednje velikega kmeta in njegovem ekonomskem
položaju do zadnje četrtine 18. stoletja vse do danes. Hkrati nam
z ohranjeno dejavnostjo priča tudi o razvoju same domačije.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parc. št.
76.S, 460, 1945 – del, 1947 – del, 1249, 1263 in 1264, vse k.o.
Bizeljsko, ki so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:
1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziroma
naknadno.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika pa
velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter je v skladu z 11. členom tega zakona, vpisan v
Register nepremične kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti, ter varovanje vseh vedut objekta;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin objekta,
ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in/ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
– prepoved vseh posegov v strukturo in arheološke plasti
znotraj spomenika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim
pisnim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov stavbe;
– oblikovanje območja okoli stavbe v skladu s konservatorskim programom, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Novo mesto;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z
nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih na
podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine;
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– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih
elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje
spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege
in dela vzdrževalnega značaja v dobrobit ohranjanja obstoječih
kvalitet in njihovih dopolnitev, ki so natančneje definirani v konservatorskem programu, ki ga je izdelal Javni zavod RS za varstvo
kulturne dediščine, Območne enote Novo mesto.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne enote
zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika,
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na
podlagi 16. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine predlagati
zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
Pristojni organ občinske uprave Občine Brežice mora v treh
mesecih po uveljavitvi tega odloka na podlagi 13. člena Zakona
o varstvu kulturne dediščine izdati lastniku spomenika odločbo o
varstvu.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 620-2/2007-325
Brežice, dne 12. novembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

327.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih programov

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07) in 16. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 79/02),
je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 21. 1.
2008 sprejel
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PRAVILNIK
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih
programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za zagotavljanje sredstev
iz proračuna Občine Brežice za:
– sofinanciranje kulturnih projektov,
– sofinanciranje redne kulturne dejavnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike ljubiteljskega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video,
spletne, multimedialne dejavnosti.
3. člen
Iz proračuna Občine Brežice se praviloma sofinancirajo
naslednje vsebine:
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu Občine
Brežice,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– redno delo kulturnih društev oziroma njihovih sekcij na
območju občine.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in njihove zveze,
– zavod in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
Kulturna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju kulturnih programov.
5. člen
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske
pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– vodijo evidenco o članstvu (društva),
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Brežice.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se
določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
6. člen
Občina Brežice sofinancira ljubiteljsko kulturno dejavnost
v okviru proračunskih možnosti, v skladu z merili in kriteriji, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Kulturni programi, ki
so že sofinancirani iz drugih postavk proračuna občine, niso
predmet tega pravilnika.
7. člen
Župan Občine Brežice določi besedilo javnega razpisa,
razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok.
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Javni razpis se objavi do 30. novembra za naslednje proračunsko obdobje, v elektronskih in lokalnih tiskanih medijih,
praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne
sme biti krajši od trideset in ne daljši od petinštirideset dni.
8. člen
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– navedbo naročnika,
– predmet sofinanciranja,
– pogoji, ki jih prijavitelji in programi morajo izpolnjevati,
– pogoji za izbor programov ter okvirna višina programskih sredstev,
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev,
– kriterije in merila za izbor programov in dodelitev sredstev,
– določitev roka za porabo dodeljenih sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb
za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
9. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje in ugotavljanje popolnosti prijav,
– obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o
izboru,
– obveščanje izvajalcev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev,
– obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
Postopek javnega razpisa vodi 5-članska komisija, ki jo
imenuje župan za vsak razpis posebej.
Člani komisije morajo imeti potrebne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo prispelih vlog.
Komisija ugotavlja popolnost vlog in vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah. Odpiranje vlog
ni javno.
Tehnična in administrativna opravila v zvezi z odpiranjem
vlog za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti (v
nadaljevanju: ODD).
10. člen
Predlagatelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo
do poteka razpisnega roka.
11. člen
Popolne predloge obravnava, pregleduje in ocenjuje
strokovna komisija. Strokovna služba Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice, za strokovno
komisijo opravlja administrativno tehnična opravila.
Končni predlog mora biti oblikovan v roku štirideset dni
od poteka roka za oddajo vlog.
12. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije izda ODD sklep
o izboru programov. Sklep o izboru programov se lahko izda
po sprejemu proračuna Občine Brežice za tekoče proračunsko leto.
Kolikor je postopek za izbor programov izpeljan pred
sprejetim proračunom Občine Brežice za tekoče leto, ODD
predlagatelje o predlogu izbranih programov obvesti z obvestilom.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih dni
od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo ODD.
O pritožbi odloča župan, ki svojo dokončno odločitev,
zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku petnajstih
dni od prejema pritožbe.
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13. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti Oddelku za družbene dejavnosti v desetih dneh od prejema, v
nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od
vloge za sofinanciranje.
14. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni
račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo projekta,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi
projekta in namenski porabi sredstev.
Z izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na
podlagi tega pravilnika, se lahko sklenejo večletne pogodbe,
kadar izvajalec izvaja svojo dejavnost nepretrgoma vsaj pet
let za program, ki se izvaja daljše obdobje, vendar največ za
obdobje štirih let. S pogodbo se opredelijo programi, za katere
občina izraža interes, da se izvajajo kontinuirano ter imajo
večji občinski pomen. Finančna sredstva se v pogodbi opredelijo za tisto obdobje, za katero je potrjen občinski proračun.
Za naslednja leta se sklenejo ustrezni aneksi, s katerimi pa
obsega programov iz osnovne pogodbe ni možno širiti.
Namera o možnosti sklepanja večletnih pogodb mora biti
najavljena v javnem razpisu.
Vrsta dokazil, s katerim izvajalci izkazujejo, katere programe, v kakšnem obsegu in na kakšen način izvajajo v
posameznem letu, ter obdobje, v katerem morajo ta dokazila
predložiti, se opredeli v razpisnih pogojih.
Izvajalci so o izvajanju programov dolžni poročati najmanj enkrat letno. Poročila oddajajo na obrazcih, ki jih pripravi
strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice. Poročila obravnava in oceni
strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
območna izpostava Brežice, praviloma pred vsakoletno objavo javnega razpisa.
IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
15. člen
Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni
programe izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi
predpisi.
Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je na
zahtevo sofinancerja dolžan predložiti dokazila o namenski
porabi sredstev.
Kolikor je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz
proračuna lokalne skupnosti, se sofinanciranje takoj prekine,
že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
16. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov ljubiteljske
kulture v Občini Brežice izvaja strokovna služba Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice, župan pa lahko za izvedbo nadzora določi tudi Oddelek
za družbene dejavnosti Občine Brežice ali pooblasti drugo
osebo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se razpis za
leto 2008 objavi do konca marca 2008.
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18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 619-1/2007
Brežice, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CERKNICA
328.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Cerknica
na njegovi 6. redni seji, dne 20. 12. 2007, o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerknica pokojnemu Ivanu
Švelcu, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) je
Občinska volilna komisija Cerknica na podlagi 30. člena Zakona
o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo, ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07) na 1. seji dne 17. 1. 2008

u g o t o v i l a,
da je mandat pokojnega člana občinskega sveta gospoda
Ivana Švelca prešel na naslednjo kandidatko z liste kandidatov
Slovenske ljudske stranke, SLS, v I. volilni enoti, in sicer na:
Nado SKUK, roj. 22. 5. 1955, Cerknica, Casermanova ulica
12, 1380 Cerknica, ekonomski tehnik, svetovalka PS v DZ RS.
Kandidatka je podala pisno izjavo, prejeto dne 14. 1.
2007, da sprejema mandat.
Št. 041-001/2008
Cerknica, dne 17. januarja 2007
Člani:
Žiga Razdrih l.r.
Marinka Ivančič l.r.
Ljudmila Modic l.r.
Janez Kovačič l.r.
Janez Kovačič l.r.

Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
mag. Eva Obreza l.r.

NOVO MESTO
329.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Romsko
naselje Poganški vrh

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Romsko naselje Poganški vrh
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje predvidenega OPPN Romsko naselje Poganški vrh se nahaja v južnem obrobju osrednjega dela Novega

Stran

700 /

Št.

10 / 30. 1. 2008

mesta na območju KS Gotna vas. Leži na planjavi zahodno
od glavne ceste G2-105 Novo mesto–Metlika med lokalno
cesto LC 295090 na jugu in nekdanjim vojaškim kompleksom
Jedinščica na severu. Vstop v naselje je možen preko javne
makadamske poti (parc. št. 1161/3, k.o. Gotna vas), ki se
odcepi od glavne ceste G2-105 ob nekdanjem vojaškem
kompleksu Jedinščica. Severni del naselja omejuje širok
koridor daljnovoda. Prostor je reliefno razgiban, teren je
vrtačast in valovit. Naselje je zasilno že komunalno opremljeno (voda, elektrika) in je relativno oddaljeno od ostalih
urbanih območij.
Območje prostorsko ureja Odlok o PUP za zunajmestni
prostor. Le manjši del območja je plansko usklajen oziroma je
stavbno zemljišče – cca 3.100 m2, preostali večji del naselja
je območje gozdov, območje najboljših kmetijskih zemljišč in
območje drugih kmetijskih zemljišč. Po podatkih Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vir: Dejanska raba
kmetijskih zemljišč, 2005) so zemljišča na območju naselja
pozidana in sorodna zemljišča, večji del so gozdna območja,
trajni travniki in pašniki ter kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem.
V osrednjem delu naselja je bila narejena parcelacija,
na robovih je še ohranjena stara parcelna struktura, značilne
so večje parcele nepravilnih oblik, saj je bilo območje nekoč
gozd ter trajni travniki in pašniki.
V osrednjem in južnem delu naselja je kar 7 parcel v
lasti Kmetijske šole Grm. Na vzhodnem in osrednjem delu
naselja sta še 4 parcele, ki so v lasti Republike Slovenije.
V osrednjem delu je še ena parcela, ki je v lasti občine. Na
zahodnem robu naselja so tri parcele, ki so v lasti zasebnikov.
Nobene parcele ni, ki bi bila v lasti Romov.
V naselju sta zgrajeni dve zidani stanovanjski hiši brez
dovoljenj, ostale romske družine pa imajo postavljene bivalne
barake.
Glede na podatke stanja s terena, je v zadnjih petih letih
nastalo precej novih objektov manjših dimenzij (pomožni objekti, lope). Ureditev oziroma gradnja objektov ni v skladu s PUP,
gradnja objektov poteka brez potrebnih dovoljenj.
V naselju sedaj živi med 70 in 80 Romov in število ima
tendenco povečanja.
Vse to so razlogi za takojšnjo pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podal osnovo za opredelitev trajno urejenega in komunalno opremljenega naselja.
2. člen
(okvirno območje podrobnega prostorskega načrta)
Območje predvidenega OPPN Romsko naselje Poganški
vrh se nahaja v južnem delu Novega mesta oziroma južno od
stanovanjskih naselij Jedinščica in Regrča vas, in sicer na
lokaciji zahodno od glavne ceste G2-105 Novo mesto–Metlika
ter med lokalno cesto LC 295090 Poganci–Stranska vas na
jugu in nekdanjim vojaškim kompleksom Jedinščica na severu.
Velikost širšega območja OPPN Romsko naselje Poganški
vrh znaša približno 4,85 ha. Dve fazi realizacije, ki naj bi jih
predvidel OPPN sta:
– 1. v izmeri 3.000 m2 zajema obstoječe stavbno zemljišče in dostopno cesto,
– 2. v izmeri 12.500 m2 zajema že pozidano, a ne stavbno
zemljišče.
Predvidela naj bi se tudi dolgoročna končna možnost širitve naselja na dodatnih 33.000 m2, ki skupaj z opredeljenimi
fazami tvorijo velikost širšega območja.
Okvirno območje naj tako obsega parc. št.: 588/2, 588/7,
588/8, 588/9, 558/2, 558/3, 584/2, 584/3, 582/1, 588/3, 589/17,
589/18, 589/16, 598/19, 589/15, 585, 558/1, 1161/3, 588/4 in
dele parc. št.: 587/1, 582/2 in 579/3, vse k.o. Gotna vas.
Vse komunalne infrastrukturne ureditve naj se smiselno
dopolnjujejo z ureditvami v sosednjih območjih ter z drugimi
občinskimi obstoječimi ali predvidenimi prostorsko izvedbenimi
akti. Preveri se možnost cestne navezave naselja na lokalno
cesto LC 295090 Poganci–Stranska vas na jugu območja.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora
ter programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in
okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v
skladu z veljavno zakonodajo.
Izdela se več variant (najmanj tri) strokovnih rešitev glede
na tipologijo pozidave in parcelacijo prilagojeno načinu bivanja
Romov in sicer v skladu s fazami izdelave OPPN.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
– Izdelava variantnih rešitev in osnutka – 30. 4. 2008;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna
izvedba celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno
razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu,
pristojno za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega
poročila – v roku 15 dni;
– Javna razgrnitev z javno obravnavo – 30 dni;
– Stališča do pripomb – 15 dni prejemu pripomb in predlogov javnosti;
– Seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih
podali v času javne razgrnitve;
– Izdelava predloga – 15 dni po potrditvi stališč;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– V primeru izvedbe CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN in
izda potrdilo;
– Priprava usklajenega predloga – 15 dni po pridobitvi
mnenj nosilcev urejanja prostora;
– Sprejem usklajenega predloga OPPN z odlokom na OS
in objava – 30. 9. 2008;
– Priprava končnega elaborata – 15 dni po objavi.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor; za
področje določitve urbanističnih pogojev;
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za
področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne
energije;
4. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo
mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih vod ter ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
za področje odvajanja voda;
6. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja
vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih komunikacij;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite
in reševanja;
8. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
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11. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
12. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh
od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V
primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z
58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne
bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko
ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN Romsko naselje Poganški vrh
sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina
Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se
objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter
se v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-2/2008
Novo mesto, dne 17. januarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
330.

Sklep o pričetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Lada v
Šempetru pri Gorici

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan
Občine Šempeter - Vrtojba sprejme

SKLEP
o pričetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici
– v nadaljevanju OPPN
Občina Šempeter - Vrtojba je v oktobru 2007 pričela postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov, med spremembe je vključena tudi sprememba namenske rabe območja Lada v Šempetru pri Gorici in sicer iz zemljišča, namenjenega za gradnjo v kmetijske namene v zemljišče,
namenjeno stanovanjski gradnji, kot način urejanja območja je
predviden OPPN.
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Zaradi racionalizacije postopkov bo postopek za pripravo OPPN Lada voden sočasno s postopkom za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. Območje
Območje OPPN Lada obsega površine v urejevalni planski enoti ŠE-K/1 v veljavnem prostorskem planu občine oziroma površine v urejevalni enoti, ki bodo kot območje OPPN
opredeljena s spremembami in dopolnitvami prostorskega
plana občine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN Lada je predvidena v februarju
2008, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v maju 2008,
obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v oktobru
2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na
osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000
Nova Gorica;
4. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
6. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
8. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta
25. junija 1;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica,
Erjavčeva 22;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1b;
11. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 17;
12. Kabelska televizija Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
13. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
14. Občina Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
Cesta goriške fronte 11.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po
sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko
pripravljalec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe
in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame družba
Vrtnarija Lada d.o.o.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35051-1/2008-1
Šempeter pri Gorici, dne 18. januarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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331.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 7a

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan
Občine Vojnik dne 21. 1. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Vojnik cona 7a
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a)
Območje na vzhodni strani občinske ceste v naselju Vojnik je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjsko gradnjo. Po
sprejetju ZN Vojnik cona 7a (Uradni list RS, št. 77/05) so se
spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja
poselitve ter pridobile nove pobude občanov za spremembo ZN
Vojnik cona 7a. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin bo
potrebno na novo definirati mejo ter umestitev ene stanovanjske hiše. Veljavni ZN ne podaja pravne podlage za ta poseg,
zato je potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev
veljavnega zazidalnega načrta.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a)
Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob
obstoječi občinski cesti in zajema del parcele 906, k.o. Vojnik
okolica in v celoti parcelo 907, k.o. Vojnik okolica. Območje se
navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno
komunalno in prometno infrastrukturo. Na severni strani meji na
parcelo št. 906, k.o. Vojnik okolica, na vzhodni strani na parcelo
št. 908, k.o. Vojnik okolica, na južni strani na parcelo št. 125/2,
125/4 in 126, k.o. Vojnik okolica ter na zahodni strani na obstoječo javno cesto parc. št. 1180, k.o. Vojnik okolica.

Uradni list Republike Slovenije
– priprava usklajenega predloga OPPN
– sprejem OPPN na
občinskem svetu
– objava odloka v Uradnem
listu RS

konec julija 2008
avgust 2008
avgust 2008

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Agencija
RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno
območje Donave, Oddelek območja Savinja,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro d.d., Celje,
– Vodovod – kanalizacija J.P. Celje,
– Javne naprave J.P. Celje,
– Adriaplin d.o.o.,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– ZVKD Slovenije, OE Celje,
– Občina Vojnik.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a,
geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in objave
v uradnem listu bo financiral investitor Pekovšek Tomaž, Ul.
bratov Jančarjev 19/a, 3212 Vojnik.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35001-0002/2008-1
Vojnik, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 7a se pridobijo na podlagi morebitnih
zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo
objekta, občinski prostorski plan ter smernice nosilcev urejanja
prostora iz področja komunalne in prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti
– sprejetje sklepa o začetku
– izdelava osnutka za
pridobitev smernic
– pridobivanje smernic
– izdelava dopolnjenega
osnutka
– javno naznanilo javne
razgrnitve
– javna razgrnitev
– proučitev stališč do
pripomb in zavzetje stališč
do njih
– priprava predloga OPPN
– pridobivanje mnenj

Predvideni čas izvedbe
januar–februar 2008
februar 2008
februar–marec 2008
konec marca–začetek aprila
2008
aprila–začetek maja 2008
maj 2008
junij 2008
junij 2008
konec junija–julij 2008

MINISTRSTVA
332.

Pravilnik o pristojbinah na področju
veterinarstva

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pristojbinah na področju veterinarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4.
2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št.
1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno za-
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konodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih
zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in
varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 882/2004/ES) in Uredbe Komisije (ES) št.
1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za 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. decembra 2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1857/2006/ES) določa višino veterinarskih pristojbin, način
njihovega obračunavanja in zavezance za plačilo ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v
nadaljnjem besedilu: VHS).
(2) Pristojbine, katerih najnižja vrednost je določena v
Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so pristojbine Evropske
Unije (v nadaljnjem besedilu: EU pristojbine).
(3) Pristojbine, ki niso urejene v Prilogah IV in V Uredbe
882/2004/ES, so nacionalne pristojbine.
2. člen
(1) EU pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih
pregledov in nadzora, predpisanih:
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede določenih
živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov
živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri
vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov
pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
– s pravilnikom, ki ureja ukrepe za nadziranje nekaterih
snovi in ostankov škodljivih snovi v živih živalih in živalskih
proizvodih;
– z Uredbo 882/2004/ES/ES, v delu, ki se nanaša na
krmo;
– z Uredbo 1857/2006/ES in
– s pravilnikom, ki ureja obrate na področju živil živalskega izvora.
(2) Nacionalne pristojbine se plačujejo za vse ostale predpisane uradne veterinarske preglede in uradni veterinarski
nadzor, ki ni zajet v predpisih iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Pristojbine iz tega pravilnika se določajo v skladu z načeli
Uredbe 882/2004/ES.
4. člen
Za veterinarske preglede, ki se opravijo izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem poslovanju in
aktom Veterinarske Uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) o poslovnem času, delovnem času, uradnih
urah ter evidencah prisotnosti VURS ter rednega delovnega
časa za posamezni obrat, se pristojbina poveča za 30%.
II. VETERINARSKE PRISTOJBINE
5. člen
(1) Ob veterinarskem pregledu pred in po zakolu v klavnici
in za veterinarski pregled uplenjene in gojene divjadi se plača
pristojbina v višini:
kategorija
1.

govedo

2.
3.

kopitarji

pristojbina

odraslo govedo

5,50 EUR / žival

mlado govedo
in teleta

2,30 EUR / žival

kopitarji

4,76 EUR / žival
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maso
klavnih trupov manj kot 25 kg
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0,83 EUR / žival

25 kg ali več

1,40 EUR / žival

manj kot 12 kg

0,39 EUR / žival

12 kg ali več

0,49 EUR / žival

perutnina rodu
gallus in pegatka

0,01 EUR / žival

9.

race in gosi

0,02 EUR / žival

10.

purani

0,06 EUR / žival

gojeni kunci

0,01 EUR / žival

majhna pernata
divjad

0,01 EUR / žival

13.

majhna divjad

0,02 EUR / žival

14.

noji

0,55 EUR / žival

15.

divji prašiči

1,83 EUR / žival

16.

prežvekovalci

0,72 EUR / žival

17.

ostalo

5,00 EUR / žival

6.

ovce in koze:
živali z maso
klavnih trupov

7.
8.

perutnina

11.
12.

divjad

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka ne more znašati
manj kot 11 eurov letno.
(3) Pristojbina iz prvega odstavka tega člena vključuje
pristojbino za VHS ter monitoring rezidua in se plača za vsako
žival.
(4) V pristojbino iz prvega odstavka tega člena za govedo,
kopitarje, prašiče, divje prašiče ter divje in gojene divje parkljarje je vštet razsek trupa na do šest osnovnih delov.
(5) Za uplenjeno divjad se plača pristojbina od trupa,
sprejetega v obrat za obdelavo divjadi.
(6) Če se trihinoskopska preiskava opravi v laboratoriju
izven obrata, kjer se izvede veterinarski pregled, se dodatno
zaračuna za preiskavo 9,60 eurov in stroške pošiljanja vzorcev,
razen če stranka sama zagotovi izvedbo preiskave oziroma
pošiljanje vzorcev.
(7) Za veterinarski pregled trupov prašičev, ovc, koz ali
gojene divjadi, zaklanih na turističnih kmetijah, ter za veterinarski pregled divjadi v zbiralnicah divjadi, se računa 5 eurov na
žival, vendar ne manj kot 30 eurov na leto za turistično kmetijo
oziroma zbiralnico divjadi. Pri živalih, kjer je potrebno opraviti
trihinoskopsko preiskavo, se zaračunajo stroški preiskave oziroma pošiljanja v skladu s prejšnjim odstavkom.
6. člen
(1) Za veterinarski nadzor razseka trupa zaklane živali se
plača pristojbina v skladu s Poglavjem II Oddelka B Priloge IV
Uredbe 882/2004/ES.
(2) Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih
delov v obratu z isto registrsko številko kot jo ima klavnica, se
plača pristojbina v višini 70% pristojbine iz prejšnjega odstavka
za vsako začeto tono mesa.
(3) Če se v obratih za embaliranje opravlja veterinarski
nadzor, se zaračuna 3 eure na tono mesa, vendar ne manj kot
100 eurov na leto za posamezen obrat.
7. člen
(1) V odobrenih zbiralnicah mleka ter obratih za obdelavo
in predelavo mleka se za veterinarski nadzor plača pristojbina
v mlekarni v skladu s Poglavjem IV Oddelka B Priloge IV
Uredbe 882/2004/ES, vendar ne manj kot 40 eurov na leto za
posamezen obrat.
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka vključuje tudi pristojbino za monitoring rezidua.
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8. člen
Pristojbine za veterinarski nadzor proizvodnje in dajanja
ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz registriranih
obratov na trg se obračunajo v skladu s Poglavjem V Oddelka B
Priloge IV Uredbe 882/2004/ES, vendar ne manj kot 100 eurov
na leto za posamezen obrat.
9. člen
Za veterinarski nadzor v obratih, ki samo hladijo, zamrzujejo, embalirajo oziroma skladiščijo ribiške proizvode in
druge morske ter sladkovodne organizme, se plača pristojbina
v višini:
1.

do 1 tone

22,53 EUR

2.

nad 1 do 10 ton

45,07 EUR

3.

nad 10 do 50 ton

187,78 EUR

4.

nad 50 do 100 ton

375,56 EUR

5.

nad 100 ton

600,90 EUR

10. člen
(1) Za veterinarski pregled živali na mestu izvora v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), kadar je pošiljka
živali namenjena v drugo državo članico Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) ali pa v tretjo državo, se plača EU
pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 35 eurov na pošiljko, če se pošiljka
odpošilja iz zbirnega centra ali gospodarstva, kjer se formira
ena pošiljka na enem prevoznem sredstvu. Kadar se pošiljka
formira iz živali, zbranih na več gospodarstvih, se plača EU
pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali,
vendar ne manj kot 70 eurov na pošiljko. Ta pristojbina se plača
le za certifciranje, ki ga opravljajo uradni veterinarji.
(2) Za vsako začetno uro zamude, ko iz razloga na strani
stranke ob dogovorjeni uri ni mogoče certificirati pošiljke, se
plača pristojbina v višini 35 eurov.
(3) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke živali
na mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem
mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se plača EU
pristojbina v višini 35 eurov na pošiljko do 30 ton. Za pošiljke
nad 30 ton se plača pristojbina po dejansko porabljenem času
uradnega veterinarja v višini 35 eurov za vsako začeto uro.
(4) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živali na
teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača pristojbina,
kot je določena v Prilogi V Uredbe 882/2004/ES.
(5) Za izdajo vsakega potnega lista za cirkuške živali iz
prvega ali drugega odstavka 7. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami
članicami (UL L št. 279 z dne 22. 10. 2005, str. 47) se plača
pristojbina v višini 3,5 eurov, ki se nakazuje v proračun Republike Slovenije na račun iz 17. člena tega pravilnika.
11. člen
(1) Za predpisan veterinarski pregled proizvodov živalskega izvora na mestu izvora v RS, kadar je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU ali pa v tretjo državo in mora
biti izvedeno certificiranje, se plača EU pristojbina v višini
4,96 eurov na tono pošiljke, vendar ne manj kot 30 eurov na
pošiljko.
(2) Za vsako začetno uro zamude, ko iz razloga na strani
stranke ob dogovorjeni uri ni mogoče certificirati pošiljke, se
plača pristojbina v višini 35 eurov.
(3) Pri vnosu, uvozu oziroma tranzitu proizvodov živalskega izvora na teritorij EU se za veterinarski pregled plača
pristojbina, kot je določena v Prilogi V Uredbe 882/2004/ES.
Za proizvode živalskega izvora, ki niso navedeni v Prilogi V
Uredbe 882/2004/ES, se plača pristojbina, kot je določena
za uvoz mesa v Poglavju I Oddelka B Priloge V Uredbe
882/2004/ES.

12. člen
(1) Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih, ki
imajo drugo registrsko številko kot jo ima klavnica ali obrat
za razkosavanje mesa, kjer se meso obdeluje, predeluje ali
dodeluje, se plača pristojbina v višini 3 eure na tono končnega
izdelka, vendar ne manj kot 100 eurov letno.
(2) Če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa
isto registrsko številko, se pristojbina iz prejšnjega odstavka
zmanjša za 55%.
13. člen
(1) Za veterinarski pregled določenih živil živalskega izvora se plača pristojbina v višini:
1.

jajčni izdelki na kg

0,0015 EUR

2.

polži, žabe in želve na kg

0,0015 EUR

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka ne more znašati
manj kot 11 eurov letno.
14. člen
(1) Za uradni veterinarski nadzor odobrenih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme se za posamezno dejavnost
plača pristojbina v višini:
1.

proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem 750 EUR
odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z
dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES)

2.

dajanje na trg proizvodov, navedenih v dru- 200 EUR
gem odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

3.

proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih 750 EUR
v 2. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

4.

dajanje na trg premiksov iz dodatkov, na- 200 EUR
vedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

5.

proizvodnja krmnih mešanic z uporabo krmnih 750 EUR
dodatkov ali premiksov iz dodatkov, navedenih
v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

6.

proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v skla- 750 EUR
du z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra
2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali
(UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št.
378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih
pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih
in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za
krmne dodatke (Uradni list L št. 59, z dne 5. 3.
2005, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1831/2003/ES)

7.

dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v
skladu z Uredbo 1831/2003/ES

200 EUR

8.

proizvodnja medicirane krme iz odobrenih
mediciranih predmešanic

750 EUR

9.

dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih
mediciranih predmešanic

200 EUR
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(2) Pristojbine iz prejšnjega odstavka se zaračuna letno.
Proizvajalci, ki proizvedejo več kot 12.000 ton vseh proizvodov
iz prejšnjega odstavka, plačajo dodatno pristojbino v višini 75
eurov za vsakih nadaljnjih začetih 10.000 ton. Proizvajalci, ki
opravljajo več kot eno dejavnost iz prejšnjega odstavka, plačajo pristojbino le za tisto dejavnost, za katero je predpisana
najvišja pristojbina.
(3) Odobrena kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva
z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz 3. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali ki proizvajajo medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe
lastnega kmetijskega gospodarstva, plačajo pristojbino v višini
35 eurov letno. Če kmetijsko gospodarstvo izkaže, da gre za
kmetijsko gospodarstvo iz 27.(5)(d) člena Uredbe 882/2004/ES,
se pristojbina iz tega odstavka zmanjša na 20 eurov letno.
(4) Kadar je pošiljka krme namenjena v drugo državo
članico EU ali v tretjo državo in mora biti izvedeno certificiranje,
se za veterinarski pregled krme na mestu izvora v Republiki
Sloveniji plača pristojbina v višini 30 eurov.
15. člen
Za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov se plača
pristojbina:
a) za jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov v višini 4,20 eura
na tono sprejetih jajc, ki jo plača nosilec dejavnosti proizvodnje
jajčnih izdelkov za mesečno količino proizvodnje;
b) za med v višini 6,55 eura na tono, ki jo plača nosilec
dejavnosti zbiranja medu z namenom dajanja v promet.
16. člen
(1) Za izvajanje Uredbe 1857/2006/ES se plačuje pristojbina za rejne živali, registrirane kopitarje in pse.
(2) Imetnik rejnih živali oziroma registriranih kopitarjev
plača VHS pristojbino ob izdaji veterinarskega spričevala za
trgovanje z drugo državo članico EU ali za izvoz v tretjo državo.
(3) VHS pristojbina za rejno žival ali registriranega kopitarja znaša 1,35 eurov na glavo velike živine (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ). Za preračun GVŽ se uporablja sistem preračunavanja GVŽ, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(4) VHS pristojbina za psa se plača ob vakcinaciji proti
steklini in znaša 0,41 eura. Pristojbina se ne plača za pse v
zavetiščih.

Št.

18. člen
(1) Uradni veterinar po opravljenih storitvah, za katere
se zaračunavajo pristojbine, sestavi zapisnik o na področju
veterinarstva. Izračun vsebuje: šifro in količino storitve, naslov stranke, ki je zavezanec za plačilo pristojbine ter številko
odobritve oziroma registracije obrata oziroma gospodarstva
oziroma evidenčno številko trgovca, kjer je bila opravljena veterinarska storitev. Izračun je prikazan v Prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Podatke iz izračuna vnese uradni veterinar, ki je opravil pregled oziroma nadzor, v evidenco Centralnega informacijskega sistema VURS.
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(3) Po vnosu podatkov iz prejšnjega odstavka direktor
Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije
oziroma Mejne veterinarske postaje Veterinarske uprave Re
publike Slovenije odloči o pristojbinah iz tega pravilnika, razen
za pse, z odločbo o odmeri pristojbin (v nadaljnjem besedilu:
odločba).
(4) Zavezanec je dolžan pristojbino plačati v 30 dneh od
vročitve odločbe.
(5) Če zavezanec v predpisanem roku pristojbine ne plača oziroma ne vloži pritožbe, glavni urad VURS pošlje izvršljivo
odločbo s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.
(6) VURS in Davčna uprava Republike Slovenije lahko
skleneta dogovor, s katerim določita medsebojni elektronski način posredovanja podatkov za izterjavo neplačanih pristojbin.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do 1. januarja 2010 se za izračun lahko uporabljajo samokopirni obrazci, ki vsebujejo podatke iz Priloge 2.
20 člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št.
140/06, 11/07 in 36/07).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 007-90/2007
Ljubljana, dne 25. januarja 2008
EVA 2008-2311-0085
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
Preračun GVŽ
žival

III. PLAČILO IN IZTERJAVA
17. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo v proračun
Republike Slovenije in sicer na račun št. 01100-1003192075
– veterinarske pristojbine, model 11 23124-7111118-2008.
(2) V računu iz prejšnjega odstavka se zadnja številka
spreminja glede na leto nakazila.
(3) Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.
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GVŽ

odraslo govedo

1,0

mlado govedo in teleta

0.6

odrasli kopitarji

1

žrebeta

0,5

drobnica vseh kategorij

0,15

prašiči nad 25 kg

0,34

prašiči pod 25 kg

0,13

jarkice in kokoši nesnice, race, gosi,
kunci

0,004

pitovni piščanci

0,0025

purani in noji

0,02

gojena velika divjad

0.6

gojena pernata divjad, divji kunci in
zajci

0,004
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Priloga 2

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA RS
LJUBLJANA, Parmova 53
Telefon: (01) 300 13 00
Telefax: (01) 300 13 58

Št.
Obmoþni urad/Mejna veterinarska postaja:
Uradni veterinar:

ZAPISNIK O IZRAýUNU PRISTOJBIN NA PODROýJU VETERINARSTVA
Zavezanec za plaþilo: ___________________________________________________________________
Ulica in h. št.: ___________________________________________________________________________
Kraj / Poštna številka: ____________________________________________________________________
Davþna številka:_________________________________________________________________________
Za obrat številka: ________________________________________________________________________

Pravilnik o pristojbinah na podroþju veterinarstva
ýlen

Odstavek

Toþka

Alinea

Šifra
storitve

Enota
(kom, kg, l..)

4. þlen
(30%)

Skupaj

SKUPAJ ZA PLAýILO €:
Zapisnik je bil prebran, pripomb ni bilo oziroma so bile naslednje: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
Datum: _______________________________________________________________________________________
Zapisnik je bil napisan v treh izvodih, od katerih je en izvod dobila stranka.
__________________________________________

________________________________________

Podpis zavezanca oziroma pooblašþene osebe za

žig in podpis

plaþilo

uradnega veterinarja

9/9
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
305.

Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod)

306.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP-C)

307.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1A)

648

308.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2A)

652

320.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje

686

321.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem

687

322.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

689

323.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine
Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine
Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje
ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine
Štore in Občine Šentjur

690

324.

Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

692

645

648

MINISTRSTVA
309.

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

654

310.

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika,
odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

667

311.

Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah

312.

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju
evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških
družbah in notarjih

678

OBČINE
678

313.

Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati
oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe

680

314.

Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

680

315.

Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav

681

316.

Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe
kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma

682

332.

Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva

702

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
317.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina

318.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd

319.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica

BREŽICE
325.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008

694

326.

Odlok o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

696

327.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov

697

328.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

329.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški
vrh

CERKNICA

NOVO MESTO

683

699

ŠEMPETER - VRTOJBA
330.

Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici

331.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Vojnik cona 7a

683

684

699

701

VOJNIK
702
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Pravkar izšlo
Z ALOŽBA

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV
PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2)
s komentarjem in stvarnim kazalom
Ingrid Andrejasiþ
Dolgoletna davþna strokovnjakinja na podroþju
davka od dohodkov pravnih oseb Ingrid Andrejasiþ,
ki že od zaþetka nastajanja zakonskih predlogov
sodeluje pri njihovi pripravi, komentira þlene zakona
po namenu posameznih doloþb. ýeprav je zakon, ki
zagotavlja primerno davþno okolje za zavezance in
za morebitne nove investitorje, moderen in razvojno
usmerjen ter primerljiv s sorodnimi davþnimi zakoni
v drugih državah in þetudi zavezanci, ki jih zakon
zadeva, poznajo njegove doloþbe bolj ali manj
dobro, se uporabnikom pri izvajanju postavlja veliko
vprašanj. Avtorica v komentarju predstavi vsebino
zakonskih doloþb razumljivo, opozori na namen in
cilje posameznih doloþb ter razloži možne rešitve v
okvirih, ki jih doloþa ta zakon, in tudi širše, znotraj
mednarodnega obdavþenja.

cena 98,50 €
leto izdaje: 2007
ISBN: 978-961-204-393-3
320 strani
14 cm × 20 cm
trda vezava

Zakon s komentarjem je namenjen vsem, ki se pri
svojem delu sreþujete z obdavþitvijo pravnih oseb.

N A R O ý I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naroþam

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2)
s komentarjem in stvarnim kazalom Ingrid Andrejasiþ

• trda vezava

cena:

98,50 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.
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