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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

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 davku na dodano
vrednost (ZDDV-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-4
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST
(ZDDV-1C)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L
št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z besedilom
»zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne
16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno
in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti
za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L
št. 72 z dne 20. 3. 2010, str. 1)«.

V drugem odstavku se druga in tretja alineja spremenita
tako, da se glasita:
»– »ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako
definirano v predpisih Evropske unije,
– »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen
ozemlje Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma
Unije,«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena, drugem in tretjem odstavku
4. člena, tretjem odstavku 5. člena, naslovu 2. podpoglavja
III. poglavja, prvem in drugem odstavku 11. člena, naslovu
in besedilu 12. člena, 13. členu, 18. členu, tretjem odstavku
20. člena, prvem do četrtem odstavku 21. člena, naslovu
2. podpoglavja IV. poglavja, naslovu in besedilu 23. člena, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena,
30. členu, prvem do četrtem odstavku 30.a člena, naslovu in
besedilu 30.c člena, naslovu in besedilu 30.d člena, prvem
in drugem odstavku 30.e člena, prvem do tretjem odstavku
31. člena, naslovu in besedilu 34. člena, drugem in tretjem
odstavku 35. člena, naslovu in besedilu 37. člena, prvem
in drugem odstavku 38. člena, četrtem odstavku 39. člena,
drugem in tretjem odstavku 40. člena, naslovu 3. podpoglavja
VIII. poglavja, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, naslovu
in besedilu 48. člena, prvem odstavku 49. člena, prvem odstavku 50. člena, prvem odstavku 52. člena, prvem odstavku
55. člena, tretjem odstavku 58. člena, naslovu in besedilu
60. člena, drugem odstavku 61. člena, prvem, drugem in
petem odstavku 63. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem
odstavku 67. člena, prvem odstavku 74.i člena, prvem in drugem odstavku 75. člena, prvem odstavku 76. člena, tretjem
in četrtem odstavku 77. člena, tretjem odstavku 78. člena,
prvem odstavku 79. člena, drugem odstavku 87. člena, tretjem
in četrtem odstavku 88. člena, drugem odstavku 89. člena,
prvem odstavku 90. člena, prvem odstavku 91. člena, prvem
do sedmem odstavku 93. člena, prvem in drugem odstavku
99. člena, 103. členu, 119. členu, prvem in drugem odstavku
121. člena, naslovu 6. podpoglavja XI. poglavja, 123. členu,
drugem odstavku 124. člena, drugem odstavku 125. člena,
prvem odstavku 132. člena in prvem odstavku 141. člena se
beseda »Skupnost« v različnih sklonih nadomesti z besedo
»Unija« v ustreznem sklonu.
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3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 2.a) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za namene 2.c) točke prvega odstavka tega člena
se za »trošarinske izdelke« štejejo energenti, alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki, kot so določeni z veljavno
zakonodajo Unije, ne pa tudi plin, dobavljen po sistemu za
zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije, ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom.«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Električna energija, plin, energija za ogrevanje ali
hlajenje in podobno se štejejo za blago.«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se v b) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.
Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
»d) dobave plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobava električne energije ali dobava
energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega
ogrevanja ali hlajenja pod pogoji iz 22. člena tega zakona;«.
6. člen
V petem odstavku 20. člena se v b) točki za besedilom
»ki ga določi ta država članica« doda besedilo »in je objavljen
na spletni strani Evropske komisije«.
Enajsti odstavek se črta.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(dobava plina po sistemu za zemeljski plin, dobava
električne energije in energije za ogrevanje ali hlajenje
po omrežjih daljinskega ogrevanja in hlajenja)
(1) Pri dobavi plina, po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali
energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega
ogrevanja ali hlajenja, davčnemu zavezancu preprodajalcu
se za kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec
preprodajalec sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je
blago dobavljeno, ali če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno
prebivališče ali običajno prebiva.
(2) Za namene prejšnjega odstavka »davčni zavezanec
preprodajalec« pomeni davčnega zavezanca, čigar osnovna
dejavnost v zvezi z nabavo plina, električne energije, energije
za ogrevanje ali hlajenje je preprodaja takega blaga in čigar
lastna poraba tega blaga je neznatna.
(3) Pri dobavi plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju,
povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali
energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega
ogrevanja ali hlajenja, ki ni zajeta v prvem odstavku tega
člena, se za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko
rabi in porabi plin, električno energijo ali energijo za ogrevanje ali hlajenje.
(4) Kadar naročnik iz prejšnjega odstavka ne porabi vsega ali dela plina, električne energije ali energije za ogrevanje
ali hlajenje, se šteje, da je bilo neporabljeno blago rabljeno in
porabljeno v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti
ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če
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takega kraja ni, se šteje, da je naročnik blago rabil in porabil v
kraju, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.«.
8. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za
kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne,
zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave,
vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami,
ki se opravijo davčnemu zavezancu, je kraj, kjer te prireditve
dejansko potekajo.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kraj opravljanja storitev, vključno s pomožnimi, s
področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih ali podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno s storitvami organizatorjev teh dejavnosti, ki se
opravijo osebam, ki niso davčni zavezanec, je kraj, kjer se te
dejavnosti dejansko izvajajo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 30.d člena se h) točka spremeni tako,
da se glasi:
»h) storitve zagotavljanja dostopa do sistema za zemeljski plin na ozemlju Unije ali do kateregakoli omrežja,
povezanega s takim sistemom, do sistema električne energije
ali omrežij daljinskega ogrevanja ali hlajenja ali prenos ali
distribucija po teh sistemih ali omrežjih in opravljanje drugih s
tem neposredno povezanih storitev;«.
10. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(predplačila pri opravljanju dobav blaga in storitev
po 76.a členu ZDDV-1)
(1) Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV
in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena tega zakona, mora obračunati DDV tudi od danih predplačil na dan
izvršitve predplačila.
(2) Za primere, ko je na podlagi prejšnjega odstavka
DDV dolžna obračunati oseba, ki predplačilo da, prejemnik
tega predplačila ni dolžan obračunati DDV po tretjem odstavku 33. člena tega zakona.«.
11. člen
V prvem odstavku 36.a člena se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »62., 63., 65., 66. in 74.« nadomesti z besedilom
»62., 63., 65., 66., 74. in 74.i«.
12. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedilom »V davčno osnovo« doda besedilo »iz prvega in petega odstavka
tega člena«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na oplemenitenje na podlagi pogodbe o
oplemenitenju, potem, ko je bilo zunaj Unije popravljeno,
predelano, obdelano oziroma obnovljeno za račun izvoznika,
je davčna osnova vrednost popravila, predelave, obdelave
oziroma obnove, če je prejemnik blaga oseba, ki je začasno
izvozila blago. V ostalih primerih je davčna osnova določena
v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
13. člen
Tretji odstavek 41. člena se črta.
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14. člen
V prvem odstavku 42. člena se na koncu 16. točke pika
nadomesti s podpičjem, za njim pa se doda nova 17. točka,
ki se glasi:
»17. izvajanje univerzalne poštne storitve, v celoti ali
delno, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja poštne storitve,
ter dobava blaga, ki je z njo neposredno povezana. Oprostitev
se ne nanaša na storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga, ki jih izvajalci univerzalne poštne storitve opravijo
v skladu s pogoji, o katerih je bilo z uporabniki teh storitev
posebej dogovorjeno.«.
15. člen
Naslov 43. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oprostitve za določene dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravijo
osebe, ki niso osebe javnega prava)«.
16. člen
V 44. členu se v 3. točki beseda »proizvodnji« nadomesti
z besedo »uporabi«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. dobava kolkov, poštnih znamk po nominalni vrednosti, ki se uporabljajo za poštne storitve na ozemlju Slovenije
ter drugih podobnih znamk;«.
17. člen
V prvem odstavku 48. člena se v b) točki za besedilom
»12. točko« dodata besedi »prvega odstavka«.
18. člen
V prvem odstavku 50. člena se za 6. točko doda nova
6.a točka, ki se glasi:
»6.a uvoz blaga s strani Evropske unije, Evropske skupnosti za atomsko energijo, Evropske centralne banke, Evropske investicijske banke ali organov, ki jih je ustanovila Unija,
za katere se uporablja Protokol z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti, in sicer v okvirih in pod
pogoji iz navedenega protokola in sporazumov o njegovem
izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega,
ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. uvoz blaga s strani mednarodnih organizacij, ki niso
navedene v prejšnji točki, in članov takih organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o
ustanovitvi organizacij ali sporazumi o sedežu teh organizacij,
ki veljajo za Slovenijo;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. uvoz plina po sistemu za zemeljski plin ali po
kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, ali dovajanje plina v sistem za zemeljski plin s plovila, namenjenega
za prevoz plina, ali po pridobivalnem plinovodnem omrežju,
električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po
omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja;«.
12. točka se črta.
Dosedanja 13. točka postane 12. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uvoz blaga iz 4. točke prejšnjega odstavka je oproščen plačila DDV, če uvozu blaga sledi oproščena dobava
blaga v skladu s 1. in 4. točko 46. člena tega zakona, le če
uvoznik v trenutku uvoza pristojnemu carinskemu organu
zagotovi vsaj naslednje informacije:
a) svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni
organ v Sloveniji ali identifikacijsko številko za DDV svojega
davčnega zastopnika, ki je dolžan plačati DDV, ki jo izda
davčni organ v Sloveniji;
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b) identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga,
ki mu je blago dobavljeno v skladu s 1. točko 46. člena tega
zakona, izdano v drugi državi članici, ali svojo identifikacijsko
številko za DDV, izdano v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, če je blago predmet prenosa v
skladu s 4. točko 46. člena tega zakona;
c) dokaz, da je uvoženo blago namenjeno, da se odpelje
ali odpošlje iz Slovenije v drugo državo članico.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
19. člen
V prvem odstavku 54. člena se za a) točko doda nova
aa) točka, ki se glasi:
»aa) dobave blaga ali storitev Evropski uniji, Evropski skupnosti za atomsko energijo, Evropski centralni banki,
Evropski investicijski banki ali organom, ki jih je ustanovila
Unija, za katere se uporablja Protokol z dne 8. aprila 1965 o
privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti, in sicer v okvirih
in pod pogoji iz navedenega protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do
obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«.
Točka b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) dobave blaga ali storitev mednarodnim organizacijam, ki niso navedene v prejšnji točki, in članom teh organizacij z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne
pogodbe o ustanovitvi organizacij ali sporazumi o sedežu teh
organizacij, ki veljajo za Slovenijo;«.
20. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen
(nepremičnine)
(1) Davčni zavezanec, ki nepremičnino, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, uporablja za opravljanje
njegove dejavnosti in tudi za njegove zasebne namene ali za
zasebne namene njegovih zaposlenih ali za druge namene,
kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, ima pravico da
od DDV, ki ga je dolžan plačati za izdatke v zvezi s to nepremičnino, odbije DDV v skladu z 62. členom, prvim in drugim
odstavkom 63. člena in prvim in sedmim odstavkom 65. člena
tega zakona, samo za del nepremičnine, ki se uporablja za
opravljanje njegove dejavnosti.
(2) Ne glede na 15. člen tega zakona se popravek
odbitka zaradi spremembe v deležu uporabe nepremičnine
iz prejšnjega odstavka opravi v skladu z načeli iz 68., 69. in
70. člena tega zakona.«.
21. člen
V tretjem odstavku 67. člena se besedilo »tretjega odstavka 96. člena« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka
95. člena«.
22. člen
71. člen se črta.
23. člen
V 74.e členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obrazložitev odločbe o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici lahko vsebuje samo
kratko obrazložitev zavezančeve vloge, pravno podlago ter ob
zavrnitvi ali delni zavrnitvi razlog za zavrnitev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
24. člen
Na koncu sedmega odstavka 74.i člena se doda besedilo, ki se glasi: »Obrazložitev odločbe o vračilu DDV davčnim
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zavezancem s sedežem v tretji državi lahko vsebuje samo
kratko obrazložitev zavezančeve vloge, pravno podlago, ter
ob zavrnitvi ali delni zavrnitvi razlog za zavrnitev.«.

si:

25. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka
tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima
sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni
zavezanec imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki mora
plačati DDV. Če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka
tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima
sedeža, ima pa sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju,
mora tak davčni zavezanec imenovati davčnega zastopnika
kot osebo, ki mora plačati DDV, razen v primeru, ko tak davčni
zavezanec uporablja posebno ureditev za davčne zavezance,
ki nimajo sedeža znotraj Unije, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.«.
26. člen
V 76.a členu se na koncu d) točke pika nadomesti z
besedo »in« ter doda nova e) točka, ki se glasi:
»e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor
so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.«.
27. člen
Prvi in drugi odstavek 76.b člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(1) Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene
DDV v Sloveniji, je solidarno odgovoren za plačilo DDV, če
iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedel oziroma bi moral
vedeti, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.
(2) Če davčni organ ugotovi, da je dobava blaga ali
storitev sestavni del transakcij, katerih namen je izogibanje
plačilu DDV, davčnega zavezanca, ki sodeluje v teh transakcijah, obvesti o obstoju teh okoliščin in njegovi solidarni
odgovornosti za plačilo DDV, če bo še naprej udeležen v
takih transakcijah. Od dneva prejema obvestila davčnega
organa se šteje, da je davčni zavezanec vedel, da z nakupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje
plačilu DDV.«.
28. člen
V drugem odstavku 77. člena se za besedama »plačati
DDV« doda beseda »najpozneje«.
29. člen
Peti in šesti odstavek 78. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(5) Davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni
zavezanec, mora predložiti prijavo oziroma zahtevek za izdajo
identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki.
(6) Vsebino in natančnejše pogoje za predložitev zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV predpiše minister,
pristojen za finance.«.
30. člen
V naslovu 78.a člena se za besedama »obveznost prijavljanja« doda besedilo »pričetka in prenehanja opravljanja«.
31. člen
V tretjem odstavku 85. člena se črta besedilo »v skladu
s točko c) prvega odstavka 28. člena tega zakona«.

Uradni list Republike Slovenije
32. člen
V prvem odstavku 96. člena se črta besedilo »davčnim
zavezancem v drugo državo članico ali«.
V drugem odstavku se stopnja »4%« nadomesti s stopnjo »8%«.
V tretjem odstavku se besedilo »74. člen« nadomesti z
besedilom »74. do 74.g člen«.
33. člen
V drugem odstavku 134. člena se število »208.000«
nadomesti s številom »400.000«.
34. člen
V prvem odstavku 141. člena se 8. točka spremeni tako,
da se glasi:
»8. ne predloži obračuna DDV na predpisan način oziroma ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku oziroma
v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov (87., 88.,
88.a člen);«.
35. člen
V 141.b členu se črta beseda »zamudne«, za besedo
»obresti« pa doda besedilo »v skladu z določbami za samoprijavo na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek«.
36. člen
V Prilogi III a se točki (1) in (2) spremenita tako, da se
glasita:
»(1) Dobava železnih in neželeznih kovinskih odpadkov,
ostankov in rabljenega materiala, vključno s polizdelki od
predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin
ter njihovih zlitin;
(2) dobava pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin ter s tem povezane storitve predelave.«.
Točke (3), (4), (5) in (6) se črtajo.

KONČNI DOLOČBI
37. člen
(podaljšanje roka za oddajo zahtevkov za vračilo
iz drugega odstavka 74.d člena zakona in prenehanje
veljavnosti e) točke 76.a člena zakona)
(1) Ne glede na drugi odstavek 74.d člena zakona lahko
vložnik za leto 2009 zahtevek za vračilo predloži do 31. marca
2011.
(2) Točka e) 76.a člena zakona preneha veljati 30. junija
2015.
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 434-02/10-9/21
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1197-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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4553.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-K)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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Dosedanji triindvajseti odstavek postane dvaindvajseti
odstavek.
V dosedanjem štiriindvajsetem odstavku, ki postane
triindvajseti odstavek, se besedilo »dvaindvajsetega odstavka« nadomesti z besedilom »enaindvajsetega odstavka tega
člena«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K)

7. člen
V prvem odstavku 55. člena se v 3. točki črtata besedi
»kot surovino«.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.

8. člen
V drugem in tretjem odstavku 63. člena se besedilo »8.a
členom« nadomesti z besedilom »10.č členom«.

Št. 003-02-9/2010-3
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-K)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno
prečiščeno besedilo) se v 11. točki 4. člena besedilo »8.a
člena« nadomesti z besedilom »10.č člena«.
2. člen
V osmem odstavku 8.a člena se za besedama »carinski
organ« doda besedilo »odpremne države članice«.

9. člen
V 18. točki 68. člena se v oklepaju beseda »dvaindvajseti« nadomesti z besedo »enaindvajseti«.
V 20. točki se beseda »dvajsetem« nadomesti z besedo
»devetnajstem«.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 19/10) se črta 49. člen.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/10-14/18
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1323-V

3. člen
V tretjem odstavku 10.a člena se besedilo »8. do 9.a
člena« nadomesti z besedilom »9. člena«.
4. člen
V prvem odstavku 10.č člena se v prvem stavku besedilo
»iz 8. člena« nadomesti z besedilom »iz desetega odstavka
8. člena«.
5. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »druge alineje
prvega odstavka 9. člena« nadomesti z besedilom »osmega
odstavka 8. člena oziroma prvega odstavka 9. člena«.
6. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točki 5.2 številka
»0,0113« nadomesti s številko »0,0180«.
V točkah 8.1. in 8.2 se številka »1,0« nadomesti s številko »3,05«.
Trinajsti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(13) Ne glede na znesek iz 5.1 točke tretjega odstavka
tega člena se do 1. maja 2014 trošarina za zemeljski plin za
pogonski namen plačuje v znesku 0,0180 eura za en kubični
meter.«.
Štirinajsti odstavek se črta.
Dosedanji petnajsti do enaindvajseti odstavek postanejo
štirinajsti do dvajseti odstavek.
V dosedanjem dvaindvajsetem odstavku, ki postane
enaindvajseti odstavek, se v prvem stavku beseda »dvajsetega« nadomesti z besedo »devetnajstega«.

Državni zbor
Republike slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4554.

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-O)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-O)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 28. izredni seji dne 7. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-2
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-O)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10
in 59/10) se besedilo 42. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve so sklenjene, ko jih podpišejo Vlada
Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti
javnega sektorja.
(2) V primeru, da kolektivna pogodba za javni sektor
ali njene spremembe in dopolnitve niso sklenjene v skladu
s prejšnjim odstavkom, za sklenitev kolektivne pogodbe za
javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev zadostuje tudi,
če jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni
sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti
javnega sektorja, katerih skupno število članstva presega
40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja kolektivna
pogodba za javni sektor.
(3) Pri ugotavljanju pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se upoštevajo dejavnosti, za katere so določene
plačne skupine v 7. členu tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, s sklepom ugotovi izpolnitev pogojev iz prvega ali drugega
odstavka tega člena. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije hkrati s kolektivno pogodbo za javni sektor
ali z njenimi spremembami in dopolnitvami. Če ministrstvo,
pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ugotovi, da pogoji
za uveljavitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih
sprememb in dopolnitev niso izpolnjeni, o tem obvesti reprezentativne sindikate za javni sektor.
(5) Izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega člena se
ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ministrstva,
pristojnega za izdajo odločb o reprezentativnosti sindikatov.
(6) Izpolnitev pogojev iz drugega odstavka tega člena
se ugotavlja na podlagi podatkov iz 38. člena tega zakona in
evidenc o zaposlenih delavcih, ki se vodijo na podlagi zakona,
ki ureja evidence na področju dela, ko podatek v skladu z
38. členom tega zakona ni dostopen, ter podatkov reprezentativnih sindikatov, ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni
sektor ali njene spremembe in dopolnitve, oboje po stanju za
zadnji mesec, za katerega so dostopni podatki pred podpisom
kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in
dopolnitev.
(7) Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem
sektorju, ugotovi, da kolektivne pogodbe za javni sektor ali
njene spremembe in dopolnitve ni podpisala večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, najkasneje v treh dneh
po izteku roka za podpis pozove reprezentativne sindikate,
ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene
spremembe in dopolnitve, da najkasneje do dne, ki je določen
v pozivu, predložijo izjavo, iz katere je razvidno število članov
reprezentativnega sindikata.
(8) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, najkasneje v roku treh dni po prejemu izjave iz prejšnjega
odstavka pozove reprezentativne sindikate javnega sektorja,
ki so posredovali izjavo, da predložijo pristopne izjave članov
reprezentativnega sindikata po pooblaščeni osebi na vpogled
na sedežu ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektorju. Pooblaščena oseba ministrstva neposredno ob predložitvi
pristopnih izjav, v prisotnosti pooblaščene osebe reprezentativnega sindikata, ugotovi število predloženih pristopnih izjav
in na podlagi tega resničnost navedbe o številu članstva v
reprezentativnem sindikatu, kar potrdi z uradnim zaznamkom
na predloženi izjavi. Osebne podatke o članih reprezentativnih
sindikatov, je pooblaščena oseba ministrstva dolžna varovati v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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(9) Predložene pristopne izjave se po končanem postopku štetja vrnejo pooblaščeni osebi reprezentativnega
sindikata.
(10) Reprezentativni sindikat, ki je podpisal kolektivno
pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve,
ni dolžan posredovati dokumentacije v skladu s sedmim in
osmim odstavkom tega člena. Sindikat, ki ne predloži dokumentacije, se ne upošteva pri ugotavljanju pogojev iz drugega
odstavka tega člena.
(11) Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih obveznosti, razen za kolektivno pogodbo iz
četrtega odstavka 5. člena tega zakona, mora biti dogovorjena
najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega proračuna državnemu zboru.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za sklenitev
kolektivne pogodbe za javni sektor oziroma njenih sprememb
in dopolnitev, sklenjenih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v treh dneh po uveljavitvi
tega zakona ponovno pozove reprezentativne sindikate javnega sektorja k podpisu Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za
javni sektor. Za ugotavljanje pogojev za njegovo sklenitev se
uporabijo določbe tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/10-41/40
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
EPA 1254-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4555.

Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi
Zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (ZUTPG-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-5
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O USKLAJEVANJU
TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI
(ZUTPG-B)
1. člen
V Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 –
ZIUZGK in 62/10 – ZUPJS) se za 5. členom doda nov
5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Ne glede na določbo 2. člena tega zakona se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek za družinskega pomočnika
po predpisih o socialnem varstvu in višina delnega plačila za
izgubljeni dohodek starša po predpisih o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih določi v višini 734,15 eurov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ne glede na določbo 5.a člena zakona se v obdobju od
prvega dne naslednjega meseca po dnevu uveljavitve tega
zakona do 30. decembra 2011 delno plačilo za izgubljeni dohodek določi v višini 660,74 eurov, v obdobju od 31. decembra
2011 do 30. decembra 2012 pa v višini 697,44 eurov.
3. člen
(1) Za osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih
o socialnem varstvu oziroma do delnega plačila za izgubljeni
dohodek po predpisih o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih, centri za socialno delo ponovno odločijo o višini in
načinu usklajevanja navedenih transferjev v skladu s tem zakonom, pri čemer se na novo določena višina in usklajevanje
delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu določita
od prvega dne naslednjega meseca od dneva uveljavitve tega
zakona.
(2) Za osebe, ki jim je bila pravica do delnega plačila
za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu oziroma do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih priznana pred
1. januarjem 2007, centri za socialno delo ponovno odločijo
o višini in načinu usklajevanja navedenih transferjev v skladu
s tem zakonom tako, da se določi delno plačilo za izgubljeni
dohodek v višini iz 5.a člena zakona, pri čemer se tako določena višina prične usklajevati v skladu s prvim odstavkom
3. člena zakona s 1. januarjem 2013.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/10-13/24
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1181-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Št.
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Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni
radiodifuziji (ZDRad-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o digitalni radiodifuziji
(ZDRad-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-2
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DIGITALNI
RADIODIFUZIJI (ZDRad-A)
1. člen
V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS,
št. 102/07) se za 31. členom doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(zagotavljanje pokritosti)
Ne glede na določbe šestega odstavka 29. člena,
30. člena in 31. člena tega zakona sme agencija zaradi zagotavljanja neprekinjene pokritosti s televizijskimi programi javne
radiotelevizije na območjih, kjer na dan 1. december 2010 še
ni zagotovljena pokritost z javnim multipleksom, na vlogo RTV
Slovenija, ki jo ta poda najkasneje do 31. decembra 2010,
odločiti, da se podaljša veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno televizijo, ki pokriva tako območje,
vendar najdlje do 30. junija 2011.«.
2. člen
V prvem odstavku 38. člena se na koncu 7. točke doda
besedilo »razen v primerih iz 31.a člena tega zakona«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/10-8/12
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1325-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4557.

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture

Za izvrševanje 23. in 31. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) izdaja ministrica za
kulturo

PRAVILNIK
o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov,
javnih skladov in javnih agencij
na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način dela ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopkih financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci) na podlagi postopka z neposrednim pozivom in
– pravice in obveznosti izvajalcev.
2. člen
Financiranje izvajalcev po tem pravilniku se izvede na
podlagi neposrednega poziva po naslednjem postopku, razen
če poseben predpis ne določa drugače:
– priprava vsebinskih in finančnih podlag za izvedbo
neposrednega poziva;
– neposredni poziv izvajalcem za predložitev predlogov
letnih oziroma večletnih programov dela oziroma poslovnih
načrtov in finančnih načrtov (v nadaljnjem besedilu: predlogi
programov dela);
– evidentiranje prispelih predlogov programov dela;
– pregled predlogov programov dela;
– poziv izvajalcem na odpravo nejasnosti in pomanjkljivosti;
– priprava predlogov financiranja s strani strokovnih služb
ministrstva;
– vsebinska obravnava in vrednotenje vsebine predlogov
programov dela na strokovnih komisijah;
– odločitev o višini proračunskih sredstev za financiranje
izvajalcev;
– spremembe višine financiranja in
– spremembe oziroma dopolnitve programov dela in finančnih načrtov.
3. člen
Pristojne službe ministrstva pripravijo obrazce in navodila
za pripravo predlogov programov dela.
4. člen
Neposredni poziv za predložitev predlogov programov
dela ministrstvo posreduje izvajalcem najkasneje do konca
oktobra tekočega leta za financiranje v naslednjem oziroma
naslednjih letih.
Ministrstvo v neposrednem pozivu navede predvidene
roke za izvedbo vseh potrebnih postopkov do začetka financiranja.
Neposrednemu pozivu so priloženi obrazci in navodila za
pripravo predlogov programov dela.
5. člen
Izvajalci posredujejo predloge programov dela do roka, ki
ga ministrstvo določi v neposrednem pozivu. Rok za posredovanje predlogov programov dela ne sme biti krajši od 30 dni.
V primeru objektivnih okoliščin se končni datum za posredovanje iz prejšnjega odstavka lahko spremeni.
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6. člen
Predlogi programov dela se sprejemajo v glavni pisarni
ministrstva. Vsak predlog programa dela in njegove dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva in posredujejo uradni
osebi.
7. člen
Uradna oseba ugotavlja popolnost ter ustreznost programov dela izvajalcev.
Če uradna oseba pri pregledu predloga programa dela
ugotovi nejasnosti ali pomanjkljivosti, pozove izvajalca, da jih
odpravi.
8. člen
Strokovne službe ministrstva na podlagi predloga programa dela za posamezne izvajalce pripravijo predlog financiranja
v okviru proračunskih možnosti za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela zaposlenim, stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter programske materialne
stroške.
9. člen
Strokovna komisija za posamezno področje vsebinsko
obravnava predlog programa dela posameznega izvajalca in ga
kvalitativno ovrednoti ter poda mnenje glede višine financiranja
predloga programa dela.
Član strokovne komisije, ki je interesno vezan na izvajalca, ne sme sodelovati pri presoji.
10. člen
Minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi predloga financiranja strokovnih služb ministrstva iz 8. člena ter mnenja strokovne komisije iz 9. člena odloči
o višini financiranja posameznega izvajalca.
Po prejemu odločbe oziroma po sklenitvi pogodbe pristojni organ izvajalca potrdi z odločbo oziroma s pogodbo usklajen
program dela oziroma poslovni načrt (v nadaljnjem besedilu:
program dela) in finančni načrt.
Potrjeni program dela in finančni načrt je izvajalec dolžan
predložiti ministrstvu v 30 dneh od prejema odločbe oziroma
sklenitve pogodbe.
11. člen
Izvajalci pred vsako spremembo ali dopolnitvijo programa
dela in finančnega načrta obvestijo ministrstvo in spremembe
ali dopolnitve z ministrstvom uskladijo, v skladu s predpisi, ki
urejajo financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
V primeru spremembe ali dopolnitve programa dela, ki
zahteva dodatna sredstva, in jo je izvajalec uskladil z ministrstvom, minister v okviru proračunskih možnosti izvajalcu dodeli
dodatna sredstva.
12. člen
V primeru rebalansa proračuna, s katerim se spremeni
višina sredstev za financiranje izvajalcev, minister na novo
določi višino financiranja izvajalca.
Kadar ministrstvo izvajalcu naloži dodatne naloge v okviru
izvajanja javne službe ali izvedbo dodatnega projekta, minister v okviru proračunskih možnosti izvajalcu dodeli dodatna
sredstva.
Če se na podlagi poročil, ki jih izvajalec predloži v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje posrednih proračunskih
uporabnikov, ali na zahtevo ministrstva, ugotovi, da izvajalec
ni v celoti uresničil programa dela za preteklo leto, se višina
sredstev, odobrenih za leto, v katerem je ministrstvo prejelo
poročilo, ustrezno zmanjša.
13. člen
V primerih iz 11. in 12. člena, kadar ministrstvo izvajalcu
izda odločbo ali z njim sklene aneks k pogodbi, je izvajalec
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dolžan predložiti ministrstvu v skladu z odločbo ali aneksom
spremenjen oziroma dopolnjen program dela in finančni načrt,
potrjen s strani pristojnega organa izvajalca, v 60 dneh od
prejema odločbe ali sklenitve aneksa k pogodbi.
Ministrstvo v primerih iz prvega odstavka 11. člena zahteva, da izvajalec spremeni oziroma dopolni program dela
in finančni načrt tudi, kadar ministrstvo ni izdalo odločbe ali
sklenilo aneksa z izvajalcem. Izvajalec je spremenjen oziroma
dopolnjen program dela in finančni načrt, potrjen s strani pristojnega organa izvajalca, dolžan ministrstvu predložiti v 60 dneh
od prejema zahteve s strani ministrstva.
Izvajalec ni dolžan spremeniti oziroma dopolniti programa dela in finančnega načrta, kar ministrstvo določi v odločbi
ali aneksu, oziroma ministrstvo od njega tega ne zahteva,
če gre za tako nizke zneske ali majhne spremembe oziroma
dopolnitve, da postopek spremembe oziroma dopolnitve programa dela in finančnega načrta ne bi bil smotrn, ali če se
v skladu s predpisi spremeni višina stroškov za plačilo dela
zaposlenim.
14. člen
Izvajalec je dolžan v zahtevanem roku posredovati ministrstvu vse zahtevane informacije, poročila in ostalo dokumentacijo, ki se nanašajo na delovanje izvajalca.
15. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za italijansko in madžarsko narodno skupnost, pri čemer
ministrstvo pozove narodni skupnosti k predložitvi predloga
programa dela, ki vključuje delovanje njunih javnih zavodov
in predvidena sredstva, ki so namenjena za javne razpise
oziroma pozive za njihove izvajalce s področja kulture. Z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo se sklene pogodba
iz 93. člena ZUJIK.
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi
za financiranje posebnih nalog osrednje območne knjižnice ter
programov dejavnosti splošnih knjižnic na narodnostno mešanih območjih in na obmejnih območjih na podlagi 55. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 –
ZUJIK) ter za opravljanje arhivske dejavnosti rimskokatoliške
Cerkve.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih
skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS,
št. 117/02, 97/03 in 1/09).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-21/2010
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
EVA 2010-3511-0023
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

4558.

Pravilnik o železniških signalnovarnostnih
napravah

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena in tretjega odstavka 38. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za promet
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PRAVILNIK
o železniških signalnovarnostnih napravah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za projektiranje, gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje železniških signalnovarnostnih
naprav (v nadaljnjem besedilu: SVn), ki so del železniškega
podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija.
2. člen
(področje uporabe)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za proge javne železniške infrastrukture, za industrijske in druge tire ter
proge drugih železnic, če z drugim predpisom ni drugače
določeno.
3. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
– »dopolnilne naprave SVn« so naprave, ki neposredno
podpirajo delovanje SVn v smislu večje razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja;
– »ES – izjava o skladnosti ali primernosti« je izjava
proizvajalca SVn, ki se poda na podlagi ocene skladnosti in/ali
primernosti za uporabo, ki se izvede v skladu s postopki za
ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent
interoperabilnosti, določenih v tehnični specifikaciji za interoperabilnost;
– »eurobaliza« pomeni element na progi za prenašanje
podatkov na vlak;
– »interoperabilnost« pomeni sposobnost dela vseevropskega železniškega podsistema »vodenje-upravljanje in signalizacija«, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob
zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog;
– »izvajalec del« je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih
del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih
gradbenih del;
– »korektivno vzdrževanje« je vzdrževanje SVn pri katerem SVn delujejo do napake ali motnje, kateri sledi odprava napake oziroma motnje, ki zajema odpravo vzroka ter zamenjavo
poškodovanega elementa SVn;
– »motnja« je pomanjkljivost v delovanju SVn, ki bistveno
ne vpliva na njeno funkcionalnost in zato ni ogrožena varnost
in urejenost železniškega prometa ter ni ovirano opravljanje
prometnih ali poslovnih dejavnosti;
– »napaka« je takšna pomanjkljivost v delovanju SVn,
ki vpliva na njeno funkcionalnost in bi zaradi tega lahko bili
ogroženi varnost in urejenost prometa ter deloma ovirano ali
v celoti onemogočeno opravljanje prometnih ali poslovnih
dejavnosti;
– »preventivno vzdrževanje« je vzdrževanje SVn v njihovi
življenjski dobi, ki se zagotavlja z rednimi pregledi in nadzorom;
– »signalnovarnostne naprave« (SVn) so železniške naprave, grajene po posebej predpisanih pravilih ali standardih
signalnotehnične varnosti, pri čemer se mora vsaka predvidljiva kritična nepravilnost odražati tako, da varnost prometa
ni ogrožena;
– »sistem varnega upravljanja« pomeni organizacijo in
ureditev, ki ju je vzpostavil upravljavec železniške infrastrukture ali prevoznik v železniškem prometu, da bi zagotovil varno
upravljanje svojih dejavnosti. Je sistem, s katerim se zagotavlja
doseganje skupnih varnostnih ciljev in skladnost z nacionalnimi
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predpisi, varnostnimi zahtevami iz TSI ter skupnimi varnostnimi
metodami;
– »tip SVn« je oznaka za posamezno vrsto SVn;
– »vzdrževanje SVn« zajema preventivna in korektivna
vzdrževalna dela, zamenjavo v okviru vzdrževanja ter nadzor
nad delovanjem SVn. Z vzdrževanjem se ohranja tehnično
stanje SVn, ki zagotavljajo varen, zanesljiv in urejen železniški
promet.
(2) Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– APB
avtomatski progovni blok,
– ASn
avtostop naprave,
– CP
centralna postavljalnica,
– CVP
center vodenja prometa,
– DMI
Driver Machine Interface – vmesnik med strojevodjo in napravo,
– EML
evidenčno-merilni list,
– ENP
elektro-napajalna postaja,
– ETCS
European Train Control System – Evropski sistem
za kontrolo prometa vlakov,
– GSM-R
globalni sistem mobilnih komunikacij za potrebe
železnic,
– LEU
Line Electronic Unit – progovna elektronska naprava,
– MMI
Man-Machine Interface – vmesnik človek – stroj,
– MO
medpostajna odvisnost,
– NPr
nivojski prehod,
– NPr – DK NPr izveden z daljinsko kontrolo,
– NPr – KS NPr izveden s kontrolnimi signali,
– NPr – PO NPr za postajno območje,
– PDS
procesni podatkovni vmesnik med elektronsko
postavljalnico in sistemskim nivojem vodenja vlakov,
– RAM
Reliability, Availability, Maintainability – zanesljivost, razpoložljivost in sposobnost vzdrževanja,
– RAMS
Reliability, Availability, Maintainability, Safety – zanesljivost, razpoložljivost in sposobnost vzdrževanja, varnost,
– RBC
Radio Blok Center – radijski blok center,
– SCADA
Supervisory Control and Data Aquisition – sistem
za nadzor, kontrolo in urejanje podatkov,
– SIL
Safety Integrity Level – celovita stopnja varnosti,
– SIST EN je oznaka slovenskih nacionalnih standardov, ki
jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo in
ki prevzemajo evropske harmonizirane standarde
EN,
– SVn
signalnovarnostna naprava,
– SVU
sistem varnega upravljanja,
– TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol –
protokol za nadzor prenosa/internetni protokol,
– TSI
Technical Specification for Interoperability – tehnične specifikacije interoperabilnosti,
– TS-Z
tehnične specifikacije za proge in sestavne dele
prog ter za tirna vozila in njihove sestavne dele
in naprave,
– UIC
Union internationale des chemins de fer – mednarodna železniška zveza.
(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varnost v železniškem
prometu, in na njegovi podlagi izdani predpisi, drugi predpisi s
področja železniškega prometa in graditve objektov.
4. člen
(tehnične zahteve SVn)
(1) Pri projektiranju, obnovi, gradnji, nadgradnji in vzdrževanju SVn je treba poleg določb tega pravilnika upoštevati
zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, in na njegovi
podlagi izdane predpise, zakon, ki ureja graditev objektov, priznana tehnična pravila stroke in pogoje, določene z
zakoni in z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, katerih
sopodpisnica je Republika Slovenija, obvezne objave UIC,
SIST EN, TSI in TS-Z ter druge tehnične predpise, ki se
nanašajo na SVn.
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(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
seznam slovenskih standardov, ki prevzemajo harmonizirane
evropske standarde, in seznam TS-Z, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti SVn in njenih sestavnih delov z zahtevami tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
(3) Šteje se, da so SVn in njeni sestavni deli skladni z zahtevami tega pravilnika, če ustrezajo določbam tega pravilnika
in določbam iz seznama standardov, navedenih v prejšnjem
odstavku, obveznim objavam UIC, TS-Z in TSI.
(4) SVn morajo izpolnjevati zahtevane pogoje varnostnega nivoja SIL in RAM lastnosti, upoštevajoč ogroženost in
rizičnost na določeni progi.
(5) Pri uporabi tega pravilnika je potrebno, poleg v tem
členu navedenih standardov in predpisov, smiselno upoštevati
tudi standarde iz seznama standardov iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(klasifikacija SVn)
(1) SVn se delijo na glavne in dopolnilne naprave SVn.
Glavne SVn se razvrščajo glede na mesto vgradnje in namen
ter glede na izvedbo in delovanje.
(2) Glavne SVn se glede na mesto vgradnje in namen
uporabe razvrščajo na:
– postajne SVn,
– progovne SVn,
– SVn za zavarovanje NPr,
– interoperabilne SVn in
– SVn za vmesna zavarovanja.
(3) Glavne SVn se glede na izvedbo in delovanje razvrščajo na:
– mehanske SVn,
– elektromehanske SVn,
– elektrorelejne SVn,
– elektronske SVn in
– kombinirane SVn.
(4) Dopolnilne naprave SVn so:
– naprave za zaznavanje ploščatih mest na kolesih,
– naprave za avtomatsko zaustavitev vlakov (ASn),
– prenosni podatkovni sistem za SVn,
– naprave za zaznavanje vročih osi,
– naprave za daljinsko vodenje prometa vlakov,
– naprave za zaznavanje prekoračitve osne obremenitve,
– sistemi SCADA,
– naprave za ogrevanje kretnic,
– naprave za ranžiranje vlakov na drči in
– javljalniki nevarnosti (plazovi, požari, poplave …).
(5) Kombinirane SVn so SVn, ki združujejo dve ali več
SVn, navedenih v prvi do četrti alineji tretjega odstavka tega
člena.
6. člen
(postajne SVn)
(1) Postajne SVn so naprave za zavarovanje in vodenje
železniškega prometa na postaji in so sestavljene glede na
mesto vgradnje iz notranjih in zunanjih naprav.
(2) Notranje postajne SVn so:
– naprave za ravnanje s SVn na delovnih mestih izvršilnih
železniških delavcev,
– del SVn, ki upravlja in nadzoruje zunanje sklope SVn za
vzpostavljanje tehničnih, funkcionalnih in varnostnih odvisnosti
v okviru projektiranih voznih poti,
– del ETCS,
– naprave za prenos podatkov za SVn in
– napajalni del za osnovno, rezervno in pomožno oskrbovanje SVn z električno energijo.
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(3) Zunanje postajne SVn so:
– zunanje postavljalnice,
– glavni signali (uvozni, izvozni in kritni) s ponavljalniki in
predsignali,
– dopolnilni signali,
– mejni tirni signali,
– premikalni signali,
– območni premikalni signali,
– signali na drči,
– naprave za prestavljanje, kontrolo leg in pritrjevanje
kretnic in raztirnikov,
– naprave za linijsko ali točkovno kontrolo prostosti tirov
in kretnic,
– naprave za zavarovanje NPr,
– del ETCS in
– pripadajoči kabli in kabelska oprema.
(4) Postajne SVn morajo omogočati postavljanje in zavarovanje vlakovnih voznih poti v postajo in iz postaje ter
premikalnih voznih poti na postaji sami v skladu z veljavnimi
prometnimi in signalnimi predpisi. Signali morajo biti v takšni
medsebojni tehnični odvisnosti in odvisnosti z ostalimi napravami v vlakovni vozni poti, da pokažejo signalni znak za dovoljeno
vožnjo samo, če:
– je zagotovljena varnost železniškega prometa,
– so tiri in kretnice v vozni in prepeljevalni poti prosti, kretnice pritrjene v pravilni in natančni končni legi za nameravano
vožnjo ter da je zagotovljena bočna zaščita,
– v primeru, da ni bočna zaščita izvedljiva s kretnico, mora
biti izvedena s premikalnim signalom in
– so nivojski prehodi zavarovani, pripravljeni ali izbrani za
vklop zavarovanja.
(5) Kadar je postajni tir razdeljen na več odsekov, postajne SVn ne smejo omogočiti uporabo prepeljevalne poti na isti
tir za več kot eno vlakovno pot.
7. člen
(progovne SVn)
(1) Progovne SVn so naprave za zavarovanje in vodenje
železniškega prometa na odprti progi. Delijo se glede na mesto
vgradnje na notranje in zunanje naprave.
(2) Notranje naprave progovnih SVn so sestavni del CP
sosednjih postaj ali pa so nameščene v posebni hišici ob progi
in se delijo na:
– centralni tehnični del naprave,
– del ETCS,
– naprave za prenos podaktov za SVn in
– napajalni del za osnovno (iz progovnega energetskega
kabla) in rezervno oskrbovanje z električno energijo.
(3) Zunanje naprave progovnih SVn so:
– glavni signali s ponavljalniki, predsignali in dopolnilnimi
signali,
– naprave za kontrolo prostosti na mejah med posameznimi prostornimi odseki,
– ASn,
– signali za kontrolo delovanja naprav za zavarovanje
NPr,
– del ETCS in
– pripadajoči kabli in kabelska oprema.
(4) Medpostajni odsek proge se lahko razdeli na prostorne
odseke. Vsak prostorni odsek se opremi z napravami za ugotavljanje prostosti tira, ki zagotavljajo da na tiru ni tirnih vozil, in
s pripadajočim glavnim signalom, ki mora biti predsignaliziran
z drugim glavnim signalom ali samostojnim predsignalom, v
smeri vožnje, ki je v neposredni odvisnosti od prostosti ali
zasedenosti odseka.
(5) Vsak prvi prostorni odsek proge iz prejšnjega odstavka, ki je v smeri s postaje, se zavaruje s postajnim izvoznim
signalom.
(6) Ustrezni signalni znaki prostornih signalov se morajo
spreminjati avtomatsko z vožnjo vlaka v odvisnosti od stanja
odsekov, ki jih vlak zaseda ali sprošča.
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(7) Elektronske progovne SVn so lahko brez notranjih
naprav v hišicah ob progi, če omogočajo, da se signali in
naprave za kontrolo prostosti odseka upravljajo in napajajo iz
sosednjih postajnih SVn.
(8) Naprave za ugotavljanje prostosti odsekov morajo biti
izvedene tako, da je na vsakem koncu prostorskega odseka
proge po ena naprava za kontrolo prostosti odseka. Naprava
za kontrolo prostosti odseka je na meji dveh odsekov in mora
biti skupna ter omogočati kontrolo prostosti obeh odsekov.
(9) Na enotirnih progah morajo progovne SVn omogočati vožnje vlaka v obeh smereh. Hkratne vožnje z obeh
sosednjih postaj v smeri ena proti drugi morajo biti tehnično
onemogočene.
(10) Na dvo- ali večtirnih progah se lahko pri nadgradnjah in gradnjah progovne SVn izvedejo tako, da je zagotovljen obojestranski promet vlakov.
(11) Na odprti progi med dvema postajama se za zavarovanje zaporednih in preprečitev hkratnih nasprotnih voženj
po istem tiru, ter s tem za povečanje varnosti, lahko izvedejo
APB ali MO.
(12) V primeru MO morajo SVn zagotavljati funkcionalnosti, navedene v četrtem odstavku tega člena, s tem da je
med dvema postajama en sam medpostajni odsek.
8. člen
(SVn za zavarovanje NPr)
(1) SVn za zavarovanje NPr so naprave za zavarovanje
železniškega in cestnega prometa na nivojskih križanjih železniških prog s cestami (javnimi ali nekategoriziranimi cestami
ali potmi). Naprave za zavarovanje NPr se lahko izvedejo na
različnih lokacijah proge in delujejo samostojno, v sklopu postajnih ali progovnih SVn ali kombinirano. SVn za zavarovanje
NPr so glede na mesto vgradnje sestavljene iz notranjih in
zunanjih naprav.
(2) Notranje naprave v posebni hišici nivojskega prehoda
so:
– centralni krmilni del SVn v neposredni bližini NPr,
– del ETCS in
– napajalni del za osnovno in rezervno oskrbovanje vseh
SVn z električno energijo.
(3) Zunanje naprave so:
– naprave za zapiranje zapornic in zapornice, ki zapirajo
celotno cestišče, polzapornice, ki zapirajo samo desno stran
cestišča v smeri vožnje cestnih vozil, ali deljene zapornice, ki
zapirajo ločeno najprej desno, nato pa še levo stran cestišča
v smeri voženj cestnih vozil,
– tirni kontakti na progi na vklopnih in izklopnih mestih
za ugotavljanje prisotnosti vlaka in proženje avtomatskega
vklopa ali izklopa zavarovanja NPr,
– kontrolni signali na progi,
– del ETCS,
– tirni kontakti na postajališčih in drugih mestih, kjer je
predvidena zaustavitev vlakov,
– pripadajoči kabli in kabelska oprema,
– cestni signali v obliki svetlobnih prometnih znakov, ki
so jim dodane akustične naprave za opozarjanje, v skladu z
določbami pravilnika, ki ureja NPr.
Pri gradnjah se morajo te naprave povezati z notranjimi napravami APB ali notranjimi postajnimi SVn.
(4) Glede na način zavarovanja NPr, le te delimo v štiri
skupine, in sicer:
– NPr – KS, ki mora biti izveden na principu kontrole
delovanja NPr s kontrolnimi signali, vgrajenimi na zavorni
razdalji pred območjem NPr;
– NPr – PO je lahko vgrajen na postajnem območju,
krmiljenje in kontrola delovanja je izvedena s pomočjo postajne SVn;
– NPr – DK je lahko vgrajen na odprti progi, krmiljenje
mora biti izvedeno s pomočjo vklopnih mest na progi in s funk-
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cionalno odvisnostjo prostornih signalov. Javljanje napake ali
motnje mora biti izvedeno na sosednji postaji;
– NPr – DK – PO je način zavarovanja NPr s kombinacijo
NPr – PO in NPr – DK.
(5) Naprave za zavarovanje NPr morajo biti izvedene
tako, da udeležence v cestnem prometu pravočasno opozorijo
na približajoči se vlak in zaustavijo cestni promet pred prihodom vlaka na nevarno območje NPr.
(6) Naprave za zavarovanje NPr morajo izpolnjevati
zahteve, ki so opredeljene v TS-Z.
9. člen
(interoperabilne SVn)
je:

(1) Interoperabilne SVn se delijo v naslednje kategori-

– ETCS L1 naprave nivoja 1,
– ETCS L2 naprave nivoja 2,
– ETCS L3 naprave nivoja 3 in
– ETCS Regional naprave na regionalnih progah.
(2) ETCS naprave nivoja 1 so naprave na progi (eurobaliza), s pripadajočim progovnim vmesnikom LEU, in naprave
na vlečnem vozilu (vlakovna antena z vlakovno ETCS napravo), ki omogočajo varno vožnjo vlaka po nameravani vozni
poti in s predpisano hitrostjo. Progovni del naprave mora na
vlakovno ETCS napravo prenašati informacije o signalnih
znakih signalov ter omogočiti, da se na ETCS prikazovalniku
DMI prikazujejo zahteve po znižanju ali povišanju hitrosti in
v primeru prekoračitve dovoljene hitrosti samodejno povzroči
zaviranje tirnega vozila. Zagotavljanje prostosti kretnic in tirov,
zavarovanje voznih poti, kakor tudi prikazovanje signalnih
znakov omogoča postajna ali progovna SVn.
(3) ETCS naprave nivoja 2 so naprave na progi (eurobaliza), ki zagotavljajo informacije o trenutnem gibanju vlaka
po progi, in naprave na vlečnemu vozilu (vlakovna antena z
vlakovno ETCS napravo), ki se uporabljajo za zagotovitev
varne vožnje vlaka po nameravani vozni poti in s predpisano
hitrostjo. Informacije o stanju naprav, ki neposredno sodelujejo v procesu zavarovanja vozne poti, se na vlakovno ETCS
napravo prenašajo s pomočjo RBC, ki opravlja neposredno
izmenjavo podatkov s posameznimi SVn na prometnih mestih. Komunikacija med RBC in vlakovno ETCS napravo
se izvede s pomočjo GSM-R naprav oziroma z ustreznim
sistemom, namenjenim za ETCS. Zagotavljanje prostosti
kretnic in tirov, zavarovanje voznih poti omogoča postajna
ali progovna SVn.
(4) ETCS naprave nivoja 3 so naprave, ki opravljajo
enake funkcije kot ETCS naprave nivoja 2, z razliko, da je za
identifikacijo prostosti kretnic in tirov pristojen ETCS.
(5) SVn za zagotovitev interoperabilnosti na regionalnih
progah – ETCS Regional, so naprave, ki opravljajo enake
funkcije, ki jih opravljajo naprave ETCS nivoja 3, opredeljene
v prejšnjem odstavku, s tem da RBC opravlja neposredno
izmenjavo podatkov med RBC in vlakovno ETCS napravo s
pomočjo GSM-R z manjšo razpoložljivostjo, kot je potrebna
za ETCS nivoja 3.
10. člen
(vmesna zavarovanja)
(1) Če obnova, gradnja, nadgradnja ali vzdrževalna dela
naprav povzročijo spremembo načina uporabe SVn (uvedba
spremenjenih funkcionalnosti), mora biti zagotovljeno varno
odvijanje železniškega prometa s pomočjo signalnovarnostnih
odvisnosti in postopkov za vmesno zavarovanje.
(2) Rešitve vmesnega zavarovanja so izvedene s projektom za vsako aplikacijo posebej.
(3) Postopke za vmesno zavarovanje določi upravljavec v okviru SVU, v skladu s pravilnikom, ki ureja železniški
promet.
(4) Tehnične zahteve SVn za vmesna zavarovanja
morajo biti enake kot tehnične zahteve za SVn v rednem

Uradni list Republike Slovenije
obratovanju. Vmesno zavarovanje lahko nudi nižjo razpoložljivost, vendar pa mora biti zagotovljena varnost železniškega prometa.
11. člen
(naprave za zaznavanje ploščatih mest na kolesih)
(1) Naprave za zaznavanje ploščatih mest na kolesih so
namenjene pravočasnemu odkrivanju in preprečevanju nesreč
in incidentov (v nadaljnjem besedilu: izrednih dogodkov) ter
zmanjševanju poškodb železniške infrastrukture, ki so povzročene zaradi ploščatih mest na kolesih.
(2) Zaradi omejene hitrosti, lažjega zajemanja in prenašanja podatkov se naprave za zaznavanje ploščatih mest na
kolesih lahko vgradijo na stranske postajne tire.
(3) Naprave morajo informacije o zaznanih ploščatih mestih na kolesih v obliki alarmov prenašati na delovno mesto
prometnika ali progovnega prometnika, ki po prejemu te informacije zaustavi vlak. Nadaljnje postopke določi upravljavec v
okviru SVU.
12. člen
(avtostop naprave)
(1) ASn so naprave za avtomatsko zaustavljanje vlakov,
ki v odvisnosti od signalnih znakov in naprav za zavarovanje
nevarnih mest nadzorujejo predpisano zmanjšanje hitrosti oziroma zaustavitev vlakov.
(2) Progovni del ASn (tirni magnet) mora vplivati na lokomotivski del ASn in omogočiti samodejno prisilno zaviranje, če
tirno vozilo pravočasno ne zmanjša hitrosti ali prevozi mesto
signala, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo. Progovni del ASn
sestavljajo tirni magneti, ki so povezani s pripadajočim signalom ali povezovalnim sklopom s kablom 2x2x0,75mm2. Tirni
magneti 1000/2000Hz se vgrajujejo neposredno ob signal.
Tirni magneti 500Hz se vgrajujejo 450m pred nevarnimi mesti
in 250m pred signali, ki krijejo ta nevarna mesta.
(3) Pri projektiranju in gradnji ASn je treba upoštevati
aktivnost tirnega magneta v povezavi s signalnim znakom iz
priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Pogoje za vgradnjo, preskušanje, uporabo in vzdrževanje progovnega dela ASn določi upravljavec v okviru SVU.
13. člen
(prenosni podatkovni sistemi za SVn)
(1) Postaje in medpostajni odseki morajo biti za delovanje
SVn opremljeni z ustreznim:
– kabelskim omrežjem in
– napravami za prenos podatkov.
(2) Kabelsko omrežje, ki omogoča ustrezno in zanesljivo
delovanje SVn, mora biti skladno z zahtevami naprav, za katere so projektirani, lastnostmi okolja, v katerem so vgrajeni, in
veljavnimi standardi, ki se uporabljajo za te naprave.
Zagotavljati mora prenos:
– energije za potrebe SVn, tako notranjih, kakor tudi zunanjih (energetski kabelski sistemi) in
– informacij za potrebe SVn, tako notranjih kot zunanjih
(telekomunikacijski in kombinirani kabelski sistemi).
(3) Naprave za prenos podatkov za SVn so zaprte in ne
zagotavljajo verificiranega načina kodiranja podatkov.
(4) Za zagotavljanje prenosa podatkov med SVn na progi
in na voznih sredstvih se uporablja brezžični prenos na osnovi
GSM-R.
14. člen
(naprave za zaznavanje vročih osi)
(1) Naprave za zaznavanje vročih osi so namenjene
zmanjševanju števila izrednih dogodkov, ki so posledica pregrevanja osi, ležajev in zavornih diskov.
(2) Naprave se vgradijo na mestih, ki glede na potek
vožnje vlakov z visoko verjetnostjo zagotavljajo, da bodo ležaji

Uradni list Republike Slovenije
tirnih vozil segreti tako, da bo na podlagi njihove temperature
mogoče ugotoviti pregrete ležaje.
(3) Naprave morajo informacije o pregretih ležajih, oseh
in zavornih diskih vlaka v obliki alarmov prenašati na delovna mesta izvršilnih železniških delavcev upravljavca, ki so
usposobljeni za ustavitev vlaka in ustrezno ukrepanje, kot je
opredeljeno v okviru SVU.
(4) Naprave za zaznavanje vročih osi morajo izpolnjevati
zahteve SIST EN 15437-1.
15. člen
(naprave za daljinsko vodenje prometa)
(1) Naprave za daljinsko vodenje prometa so naprave
za daljinsko krmiljenje postajnih, progovnih SVn in naprav za
zavarovanje NPr ter vodenje prometa iz CVP na več prometnih
mestih prog ali odsekov prog, pri čemer je treba načrtovati
tudi kable in naprave prenosa podatkov. Naprave za daljinsko
vodenje prometa morajo s svojim delovanjem oziroma funkcionalnostjo neposredno sodelovati pri zagotavljanju varnosti in
urejenosti železniškega prometa.
(2) Naprave iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati:
– vodenje in upravljane prometa,
– upravljanje s številkami vlakov na vodenih progah,
– avtomatsko vodenje vlakov,
– upravljanje in urejanje dnevnih voznih redov.
(3) Naprave iz prvega odstavka tega člena morajo omogočati prenašanje podatkov s pomočjo vmesnikov na:
– obstoječi MMI z izmenjavo številk vlaka,
– naprave za informiranje potnikov,
– naprave za avtomatsko najavo vlakov.
(4) Fizično so vmesniki:
– med elektronsko postavljalnico in sistemskim nivojem
vodenja vlakov – PDS,
– za naprave za informiranje potnikov in avtomatsko najavo vlakov – TCP/IP.
16. člen
(naprave za zaznavanje prekoračitve osne obremenitve)
(1) Naprave za zaznavanje prekoračitve osne obremenitve so namenjene zmanjševanju števila izrednih dogodkov in
zmanjševanju poškodb železniške infrastrukture, ki jih povzročajo preobremenjena tirna vozila.
(2) Zaradi omejene hitrosti, lažjega zajemanja in prenašanja podatkov se naprave za zaznavanje prekoračitve osne
obremenitve lahko vgradijo na stranske postajne tire.
(3) Naprave morajo informacije o zaznanih preobremenitvah
v obliki alarmov prenašati na operativna delovna mesta izvršilnih
železniških delavcev upravljavca, ki so usposobljeni za zaustavitev vlaka in ustrezno ukrepanje, kot je opredeljeno v okviru SVU.
17. člen
(sistemi SCADA)
(1) Sistem SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) je sistem za nadzor, kontrolo in urejanje podatkov.
(2) Sistem SCADA je namenjen krmiljenju in nadzoru naprav na železniški infrastrukturi, ki imajo varnostno relevantne
lastnosti.
(3) Sistem SCADA je sestavljen iz nadzornega in lokalnega nivoja.
Nadzorni nivo sistema SCADA predstavljajo delovne postaje in strežniki, ki so med seboj povezani preko LAN omrežja
in delujejo v vroči redundanci, kar pomeni, da ob izpadu primarnega strežnika njegovo vlogo prevzame redundantni strežnik.
Lokalni nivo predstavljajo lokalne postaje, katerih naloga
je, da:
– komunicirajo z zunanjimi sistemi,
– krmilijo in nadzorujejo zunanje sisteme,
– posredujejo podatke o stanju priključenih naprav na
nadzorni nivo sistema SCADA in
– izvajajo lokalne krmilne sekvence.
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(4) Sistem SCADA mora prenašati informacije statusov
varnostno nerelevantnih naprav na delovna mesta prometnikov ali progovnega prometnika, ki so usposobljeni za ustrezno
ukrepanje, kot je opredeljeno v SVU.
(5) V primeru izpada komunikacije med nadzornim in
lokalnim nivojem morajo naprave sistema SCADA na lokalnem
nivoju nadaljevati z delovanjem, glede na lokalne krmilne sekvence za vse zunanje naprave, priključene na SCADA.
18. člen
(naprave za gretje kretnic)
(1) Naprave za gretje kretnic se vgrajujejo v kretnice v
skladu s pravilnikom, ki ureja zgornji ustroj železniških prog.
(2) Ogrevanje kretnic se krmili ročno in/ali s pomočjo
vremenske postaje, ki je nameščena lokalno na postaji. Ogrevanje kretnic se nadzoruje lokalno na postaji ali pa iz centra za
vodenje prometa.
(3) Z napravami za ogrevanje kretnic morajo biti opremljene vse kretnice z električnim pogonom.
(4) Gretje kretnic se zagotavlja s plinskim ali električnim
načinom ogrevanja.
(5) Možen električni priključek je lahko ENP, dizel agregat
ali javno električno omrežje.
(6) Pri gradnji in nadgradnji gretja kretnic je treba zagotoviti električni način ogrevanja kretnic z najugodnejšim energetskim priključkom.
19. člen
(naprave za ranžiranje vlakov na drči)
(1) Ranžirne postaje so postaje za ranžiranje vlakov, kot
je opredeljeno v pravilniku, ki ureja železniški promet. Vlak se
lahko ranžira na drči.
(2) Premikalni (drčni) del je varnostna naprava s posebnimi pogoji, ki omogoča hitro in varno ranžiranje vlakov. Kretnice
morajo biti opremljene s prestavljivimi pogoni, ki omogočajo
prestavljanje kretnic v času krajšem od dveh sekund. Tiri, namenjeni za ranžiranje, morajo biti opremljeni z napravami za
javljanje prostosti.
(3) Naprava za ranžiranje vlakov na drči mora imeti vmesnike za:
– hidravlično centralo, ki upravlja s hidravličnimi zavorami
na drči;
– napravo za javljanje proste dolžine ranžirnih tirov;
– napravo, ki omogoča načrtovanje ranžiranja.
(4) Varnostna naprava iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz skupine naprav, ki zagotavljajo varnost odvijanja določenega procesa na osnovi standardov, ki so navedeni v prilogi 1
tega pravilnika.
(5) Uvozni in izvozni del ranžirne postaje mora ustrezati
pogojem zavarovanja postaje.
20. člen
(javljalniki nevarnosti)
(1) Javljalniki nevarnosti so naprave, ki se v primeru nevarnosti vključijo avtomatično.
(2) Javljalniki nevarnosti se nahajajo na nevarnih mestih
ob progi.
(3) Opozorilni signali javljalnikov nevarnosti so nameščeni
ob progi in opozarjajo na nevarnosti na progi.
(4) Signali javljalnikov so pritrjeni na vsakem drugem stebru voznega omrežja ali na posebnih stebrih vzdolž celotnega
nevarnega mesta. Signali javljalnikov so izvedeni z rdečo lučjo
z vrtljivimi zaslonkami ali utripajočo rdečo lučjo, ki svetijo le v
primeru, ko naprave za javljanje nevarnosti registrirajo nevarnost za nadaljnjo vožnjo.
(5) Javljalniki nevarnosti prenašajo informacije o zaznanih nevarnostih v obliki alarmov na operativna delovna
mesta, ki so usposobljena za pravočasno ustavitev vlaka.
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V zvezi z ostalimi postopki se morajo upoštevati določbe
pravilnika, ki ureja železniški promet.
II. PROJEKTIRANJE SVn
21. člen
(pogoji projektiranja)
(1) Projektirajo se lahko samo elektronske SVn, ki vsebujejo komponente interoperabilnosti, za katere je izdana ES
izjava o skladnosti ali primernosti.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
projektirajo elektrorelejne in elektronske SVn, ki niso komponente interoperabilnosti, če imajo dokazila o skladnosti v skladu
s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Za te SVn mora biti
izveden postopek preverjanja združljivosti komponent, ki ga
izvede upravljavec na stroške lastnika.
(3) Pri projektiranju elektronskih in elektrorelejnih SVn se
morajo uporabljati enotne TS-Z za vsako progo JŽI.
(4) Vsako SVn je treba projektirati skladno z zahtevami,
navedenimi v tem členu, določbami SIST EN standardov in
TS-Z, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti sestavnih
delov SVn z zahtevami tega pravilnika, obveznimi objavami
UIC ali TSI.
22. člen
(minimalni pogoji pri projektiranju elektronskih SVn)
(1) Pri projektiranju elektronskih SVn je treba upoštevati:
a) pri signalnem znaku za previdno vožnjo:
– da je zagotovljena čelna zaščita,
– da je zagotovljena preprečitev prestavitve kretnic v
smeri proti ostricam v vozni poti,
– preverjanje preostalih manjkajočih pogojev za vlakovno
vožnjo;
b) signalni znak za previdno vožnjo tudi na prostornih
signalih;
c) omogočanje avtomatskega vodenja vlakov v SVn in
CVP;
d) protokoliranje dogodkov in
e) enotno obliko tirne slike, simbolov in način dela na delovnem mestu progovnega prometnika ali prometnika, skladno
s TS-Z.
23. člen
(pogoji RAM in SIL)
(1) Pri projektiranju SVn je treba izpolnjevati zahtevane
pogoje varnostnega nivoja SIL in RAM lastnosti, ki so opredeljene v standardih iz skupine SIST EN 50126.
(2) Varnostni nivo, ogroženost in rizičnost določi upravljavec v okviru SVU.
(3) Pri določitvi varnostnega nivoja, ogroženosti in rizičnosti je treba ravnati v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 352/2009
z dne 24. aprila 2009 o sprejetju skupne varnostne metode
za ovrednotenje in oceno tveganja iz člena 6(3)(a) Direktive
2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 108 z
dne 29. 4. 2009, str. 4).
24. člen
(prenos podatkov in zagotavljanje redundance)
(1) Pri SVn, ki delujejo na principu vodenja prometa na
prometnih mestih iz CVP, je treba zagotoviti redundančne informacijske prenosne poti, ki morajo biti fizično podvojene, po
različnih poteh, in sicer:
– med SVn na prometnih mestih in CVP,
– med SVn, RBC in CVP,
– med CVP in RBC in
– med RBC in RBC.
(2) Naprave za prenos podatkov morajo ustrezati vrednostim iz specifikacij, zahtevam, opredeljenim v RAMS za posa-
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mezno progo, in SIST EN standardom za področje prenosa
podatkov za SVn, skladno s standardom SIST EN 50159-1 in
SIST EN 50159-2.
III. GRADNJA, NADGRADNJA IN OBNOVA SVn
25. člen
(gradnja, nadgradnja in obnova SVn)
(1) Za SVn, ki zagotavljajo interoperabilnost, morata biti
gradnja in nadgradnja usklajeni s TSI.
(2) Gradnja SVn je izvedba del, s katerimi se zgradijo
nove SVn v okviru železniškega podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija.
(3) Nadgradnja SVn je večja sprememba SVn, ki izboljša
celotno delovanje železniškega podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija.
(4) Obnova SVn je večje obnovitveno delo na SVn, s
katerim se ne spreminja celotno delovanje SVn. Z obnovo SVn
se izboljša delovanje železniškega podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija.
26. člen
(nadzor nad izvajanjem del)
V zvezi z nadzorom nad gradnjo, nadgradnjo in obnovo
SVn se poleg določb tega pravilnika uporabljajo tudi določbe
zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu, zakona, ki ureja graditev objektov, na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktov in pravilnika, ki ureja vzdrževanje podsistemov.
27. člen
(vmesno zavarovanje)
(1) Pri nadgradnji ali obnovi SVn na progah in postajah,
na katerih se opravlja promet, mora biti od izključitve SVn do
ponovne vključitve SVn v poskusno ali redno obratovanje izvedeno vmesno zavarovanje.
(2) Za vmesno zavarovanje mora biti s strani izvajalca del
izdelan izvedbeni načrt, ki ga mora potrditi upravljavec.
(3) Vmesno zavarovanje ne sme trajati več kot tri mesece
na glavni progi in ne več kot šest mesecev na regionalni progi,
z možnostjo enkratnega podaljšanja.
(4) Vmesno zavarovanje mora biti izvedeno z elektrorelejno ali elektronsko SVn.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko
vmesno zavarovanje izvede s kombinacijo elektrorelejne in
obstoječe mehanske SVn. V tem primeru mora biti ta sistem
zavarovanja povezan s ključevno elektrorelejno odvisnostjo na
obstoječi sistem zavarovanja.
IV. VZDRŽEVANJE SVn
1. Splošno
28. člen
(zahteve za vzdrževanje SVn)
Z vzdrževanjem SVn se mora zagotavljati:
– zanesljivo delovanje SVn v njihovi življenjski dobi,
– zmanjševanje števila napak,
– najvišja mogoča raven razpoložljivosti SVn, ki je opredeljena s SIL in RAM,
– odprava napak v rokih, ki jih določa ta pravilnik in
– podaljševanje življenjske dobe SVn.
29. člen
(načini vzdrževanja)
Določbe iz prejšnjega člena se zagotavljajo:
– z vzdrževanjem, ki obsega preventivno in korektivno
vzdrževanje in vključuje vsa dela, s katerimi se zagotavlja
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nemoteno, zanesljivo, neprekinjeno in kakovostno delovanje
posameznih SVn; v vzdrževanje sodijo tudi zamenjava v okviru
vzdrževanja, nadzor nad SVn, vodenje evidenc in izvajanje
meritev posameznih parametrov SVn in
– z odpravo motenj in napak.

janja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških
delavcev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo delavci, ki niso
izvršilni železniški delavci, izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni
v SVU.

30. člen

3. Preventivno vzdrževanje

(organiziranje vzdrževalnih del)
(1) Vzdrževalna dela se morajo načrtovati in izvajati tako,
da ni ogrožena varnost železniškega prometa in da ni moten
tehnološki proces izvajanja železniškega prometa in drugih
poslovnih funkcij.
(2) Če vzdrževalnih del ni mogoče organizirati v skladu s
prejšnjim odstavkom, mora upravljavec vzdrževanje SVn urediti
znotraj SVU. Delo je treba načrtovati ter izvajati v času:
– zapor zaradi del na drugih objektih ali napravah,
– manjše prometne obremenitve ali
– presledkov med vožnjami vlakov.
(3) V primeru, da vzdrževalnih posegov ni mogoče izvajati
na način, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se SVn izloči
iz obratovanja v času vzdrževanja. Pri tem mora upravljavec
zagotoviti varno odvijanje prometa. Varno odvijanje prometa se
zagotovi z napravami in z ustreznim načinom vodenja prometa,
kot je opredeljeno v SVU.
31. člen
(skrb za dokumentacijo)
(1) Z dnem prevzema naprave in dokumentacije o vzdrževanju, upravljavec prevzema vso skrb zanjo in je odgovoren
za njeno popolnost in ažurnost.
(2) V dokumentacijo iz prejšnjega odstavka se morajo
sprotno vpisovati vsa opravljena dela na napravah.
(3) Vodenje, ažuriranje, hranjenje in spremljanje sprememb v tehnični dokumentaciji se opravlja v skladu s splošnimi
predpisi, ki urejajo to področje.
32. člen
(zimsko obdobje)
(1) Upravljavec mora do začetka zimskega obdobja preveriti delovanje SVn ter odpraviti ugotovljene motnje in napake
na dopolnilnih napravah SVn, kot je to opredeljeno v SVU.
(2) Upravljavec mora upoštevati tudi določbe pravilnika,
ki ureja železniški promet.
2. Izvajanje vzdrževanja SVn
33. člen
(pogoji za upravljavca)
(1) Upravljavec mora razpolagati z/s:
– usposobljenim osebjem, kot je opredeljeno v 34. členu
tega pravilnika,
– prostori,
– orodjem in merilno opremo,
– rezervnimi deli in materialom ter
– delovnimi zaščitnimi sredstvi.
(2) Upravljavec lahko za posamezna vzdrževalna dela
najame usposobljenega zunanjega izvajalca del. Upravljavec
mora v tem primeru izvajati stalni nadzor in je odgovoren za
ohranjanje varnosti v železniškem prometu.
34. člen
(pogoji za vzdrževalno osebje)
(1) Upravljavec mora imeti osebje, ki je strokovno usposobljeno za vzdrževanje posamezne vrste SVn.
(2) Izvršilni železniški delavci za vzdrževanje SVn morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom, predpisom, ki ureja delovna mesta izvršilnih železniških delavcev,
predpisom, ki ureja strokovno usposobljenost izvršilnih železniških delavcev, ter predpisom, ki ureja postopke prever-

35. člen
(preventivno vzdrževanje)
(1) Preventivno vzdrževanje se za naprave v njihovi življenjski dobi zagotavlja z rednimi meritvami, nadzorom in
obdobnimi pregledi.
(2) Glede na tehnične možnosti posamezne SVn se lahko
le-te nadzirajo tudi z daljinskim sistemom nadzora.
(3) SVn se morajo pregledati v rednih obdobjih, določenih
v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Če je proizvajalec
priporočil pogostejše preglede, se to opredeli v navodilu za
vzdrževanje za konkretni tip SVn. V okviru SVU upravljavec z
navodilom podrobno določi način in pogostost izvajanja nadzora SVn, način izvajanja rednega vzdrževanja ter izvajalce del
in njihove odgovornosti.
(4) Za vodenje evidence o opravljenih pregledih je odgovoren upravljavec SVn.
36. člen
(vodenje evidenc)
(1) O SVn se mora voditi evidenca o pregledih, izvajanju
del, ugotovljenih napakah in motnjah ter njihovi odpravi.
(2) Za SVn in njen sestavni del mora upravljavec izdelati
EML. EML je osnova za preventivno vzdrževanje, smiselno
pa se razen terminskih rokov uporablja tudi za obnove in nadgradnje. Vsak EML mora vsebovati podatke o lokaciji in vrsti
naprave ter datum in podpis izvajalca del. Podrobno vsebino
EML določi upravljavec v okviru SVU.
(3) Evidenca o spremljanju del, vseh posegih, spremembah, motnjah in napakah SVn se izvaja kot zapis v datoteko
zgodovine dogodkov na elektronskem mediju.
(4) V primeru, da ni omogočen elektronski medij, se evidenca vodi v knjigi spremljanja del in pregledov, ki se nahaja
pri napravi.
(5) Za vodenje evidenc iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena je odgovoren upravljavec.
37. člen
(redno vzdrževanje po izteku predvidene
življenjske dobe naprave)
Po izteku predvidene življenjske dobe naprave, kakršno
predvidi proizvajalec, se mora vzdrževanje opravljati:
– s pogostejšimi pregledi,
– z zamenjavo delov naprav.
38. člen
(dostop do prostorov za SVn)
(1) Dostop do SVn mora biti omogočen pooblaščenim
osebam upravljavca, drugim osebam pa le ob prisotnosti pooblaščenih oseb upravljavca.
(2) Dostop nepooblaščenim osebam se fizično onemogoči.
(3) Ob projektiranju novih prostorov in ob nadgradnji
obstoječih prostorov za SVn se uporabi tehnična rešitev s centralnim sistemom spremljanja kontrole dostopov.
(4) Ostale pogoje dostopa do prostorov za SVn določi
upravljavec v okviru SVU.
4. Odprava napak in motenj
39. člen
(način odprave napak in motenj)
(1) V primeru ugotovljene in javljene napake mora upravljavec nemudoma začeti z aktivnostmi za njeno odpravo.

Stran

12932 /

Št.

85 / 29. 10. 2010

(2) V primeru ugotovljene in javljene motnje se aktivnosti
za njeno odpravo lahko začnejo takrat, ko je to z vidika optimalne izrabe virov upravljavca najbolj primerno. Rok začetka
odpravljanja motnje ne sme biti daljši od 72 ur.
(3) Načini odprave napak in motenj so določeni v SVU.
(4) Pri odpravi imajo napake prednost pred motnjami.
(5) Uporabniki SVn morajo javiti napake na način in po
postopku, ki je določen v podzakonskih predpisih, izdanih na
podlagi zakona, ki ureja varnost železniškega prometa, in po
postopku, ki ga določi upravljavec.
(6) Vse javljene napake morajo biti ustrezno registrirane v
skladu z načini sporazumevanja, ki so določeni v podzakonskih
predpisih, ki urejajo železniški promet. Ustrezno registrirana
napaka se šteje kot dokazno sporočena napaka.
(7) Napake, ki se sporočajo po faksu ali elektronski pošti,
se štejejo kot dokazno sporočene. Pošiljatelj sporočila o napaki mora v tem primeru poleg dokumenta, s katerim obvešča
o napaki, shraniti tudi dokument, ki potrjuje uspešno oddajo
sporočila.
(8) Upravljavec mora voditi evidenco sprejetih obvestil o
motnjah in napakah ter njihovi odpravi.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prehodno obdobje)
Do izdaje aktov s področja železniških SVn, ki jih izda
upravljavec v okviru SVU, se še naprej uporabljajo obstoječi
akti upravljavca, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom.
44. člen
(seznam standardov in tehničnih specifikacij)
Do objave seznama SIST EN standardov in TS-Z iz
4. člena tega pravilnika, katerih uporaba ustvari domnevo
o skladnosti SVn, z zahtevami tega pravilnika, se za skladne štejejo tisti sestavni deli SVn, ki izpolnjujejo najmanj
takšne tehnične zahteve, kot so določene v prilogi 1 tega
pravilnika in Odredbi o zahtevah, katerim morajo ustrezati
postroji, objekti, naprave in oprema železniške proge ter
železniška vozila, naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta
vozila (Uradni list RS, št. 76/95), v kolikor niso v nasprotju
s tem pravilnikom.
45. člen

40. člen

(prenehanje uporabe)

(čas odprave napak)
(1) Od trenutka, ko je bila v skladu s prejšnjim členom napaka javljena, pa do trenutka, ko je napaka odpravljena, mora
preteči čim manj časa in ta ne sme presegati:
– tri ure na glavnih progah;
– šest ur na regionalnih progah.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ob napakah, ki so posledica naravnih nesreč, izrednih dogodkov, atmosferskih praznjenj ali drugih izrednih situacij, roki za odpravo
napak podaljšajo glede na obsežnost posledice napake.
41. člen
(obveščanje o odpravi napak)
(1) Napaka se šteje za odpravljeno, ko naprava deluje
in je o tem obveščen uporabnik. Za posredovanje sporočila o
odpravi napake uporabniku se smiselno uporabljajo določbe
pravilnika, ki ureja železniški promet.
(2) Upravljavec v okviru SVU podrobno določi postopek
sporočanja v zvezi z nastankom in odpravo napake na SVn.
42. člen

bljati:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-

– Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/73,4-5/75, 8/78, 8/84 in 4/85);
– Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovarnostne naprave (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/58, 12/65, 5/67
in 8/72);
– Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme na magistralnih progah JŽ
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 13/66, 8/71 in 8/72);
– Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje progovnih AS naprav na progah JŽ (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 2/75 in 7/78).
46. člen
(dokončanje začetih projektov)
Projekti, katerih izdelava projektne dokumentacije je
bila naročena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega
pravilnika.

(vodenje skupne evidence motenj in napak)
(1) Upravljavec mora o vseh ugotovljenih in sporočenih
motnjah in napakah voditi evidenco.
(2) Evidenca mora obsegati:
– datum in čas nastanka motnje ali napake,
– datum in čas prejema obvestila ali datum in čas ugotovitve motnje ali napake,
– lokacijo, kjer je motnja ali napaka nastala (postaja, kilometrski položaj proge),
– vrsto SVn, na katerem je motnja ali napaka nastala,
– vzrok nastanka motnje ali napake,
– opis motnje ali napake in
– datum in čas odprave (nastale motnje ali napake).

47. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
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dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Priloga

SIST EN
50162:2005

SIST-TS CLC/TS
50459-5:2006

SIST EN
50129:2003

SIST-TP CLC/TR
50126-2:2007

2.

3.

4.

Oznaka standarda

1.

Zap.
št.

SEZNAM STANDARDOV

Železniške naprave –
Specifikacija in prikaz
zanesljivosti, razpoložljivosti,
vzdrževalnosti in varnosti
(RAMS) – 2. del: Vodilo za
uporabo EN 50126-1 za
varnost

Protikorozijska zaščita z
uporabo blodečega toka iz
enosmernih tokovnih sistemov
Železniške naprave –
Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa–
Vmesnik človek-stroj – 5. del:
Simboli
Železniške naprave –
Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – Signalnovarnostni elektronski sistemi

Naslov standarda

Protection against corrosion
by stray current from direct
current systems
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 5: Symbols
Railway applications.
Communication, signalling
and processing systems.
Safety related electronic
systems for signalling
Railway applications - The
specification and
demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability
and Safety
(RAMS) - Part 2: Guide to
the application of EN
50126-1 for safety

Naslov standarda v
angleškem jeziku

CLC/TR
50126-2:2007

SIST EN
50129:1999

EN
50162:2004
(opomba ist)
CLC/TS
50459-5:2005
(opomba ist)

Referenčni
standard

Oznaka
nadomeščeneg
a standarda

Datum, po
katerem
uporaba
nadomeščeneg
a standarda
več ne ustvarja
domneve o
skladnosti
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SIST EN 501241:2002/A2:2005

SIST EN 501211:2007

SIST-TP CLC/TR
50506-1:2007

SIST-TS CLC/TS
50459-1:2006

SIST-TS CLC/TS
50459-2:2006

5.

6.

7.

8.

9.

CLC/TS
50459-2:2005
(opomba ist)

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1

1. 7. 2009

85 / 29. 10. 2010

Železniške naprave Telekomunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa Vmesnik človek-stroj - 2. del:
Ergonomska razporeditev
informacij ERTMS/ETCS

CLC/TS
50459-1:2005
(opomba ist)

CLC/TR
50506-1:2007

EN 501211:2006

EN 501241:2001/A2:200
5 (opomba ist)

Št.

Železniške naprave Telekomunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa Vmesnik človek-stroj - 1. del:
Ergonomska načela za prikaz
informacij
ERTMS/ETCS/GSM-R

Railway applications Insulation coordination Part 1: Basic requirements Clearances and creepage
distances for all electrical
and electronic equipment
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility –Part 1:
General
Railway applications Communication, signalling
and processing systems Application Guide for EN
50129 - Part 1: Crossacceptance
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 1: Ergonomic principles
for the presentation of
ERTMS/ETCS/GSM-R
information
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 2: Ergonomic
arrangements of
ERTMS/ETCS information
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Železniške naprave Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – Navodilo za
uporabo EN 50129 – 1. del:
Križni sprejem

Železniške naprave –
Uskladitev izolacije – 1. del:
Osnovne zahteve – Izolacijske
in plazilne razdalje za vso
električno in elektronsko
opremo – Dopolnilo A2
Železniške naprave Elektromagnetna združljivost 1. del: Splošno
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SIST-TS CLC/TS
50459-3:2006

SIST-TS CLC/TS
50459-4:2006

SIST-TS CLC/TS
50459-6:2006

SIST-TP CLC/TR
50459-7:2007

10.

11.

12.

13.

Železniške naprave Telekomunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa Vmesnik človek-stroj - 6. del:
Zvočne informacije
Železniške naprave –
Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – Evropski
sistem upravljanja
železniškega prometa Vmesnik med strojevodjem in
vlečnim vozilom – 7. del:
Specifični prenosni moduli

Železniške naprave Telekomunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa Vmesnik človek-stroj - 4. del:
Vnos podatkov v sistem
ERTMS/ETCS/GSM-R

Železniške naprave Telekomunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Evropski
sistem za vodenje
železniškega prometa Vmesnik človek-stroj - 3. del:
Ergonomska razporeditev
informacij ERTMS/GSM-R

Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 3: Ergonomic
arrangements of
ERTMS/GSM-R information
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 4: Data entry for the
ERTMS/ETCS/GSM-R
systems
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine Interface Part 6: Audible information
Railway applications Communication, signalling
and processing systems European Rail Traffic
Management System Driver-Machine interface Part 7: Specific
Transmission Modules

Št.

CLC/TR
50459-7:2007

CLC/TS
50459-6:2005
(opomba ist)

CLC/TS
50459-4:2005
(opomba ist)

CLC/TS
50459-3:2005
(opomba ist)

Uradni list Republike Slovenije

85 / 29. 10. 2010 /
Stran

12935

SIST EN
50500:2008

SIST EN 501212:2007

SIST EN 50121-31:2007

SIST EN 50121-32:2007

SIST EN 501214:2007

SIST EN 501215:2007

14.

15.

16.

17.

18.

19.

EN 501215:2006

EN 501214:2006

EN 50121-32:2006

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1
Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 1

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1.07.2009

1.07.2009

1.07.2009
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Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
5. del: Sevanje in odpornost
stabilnih močnostnih
napajalnih inštalacij in naprav

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
3-2. del: Vozna sredstva –
Naprave
Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
4. del: Sevanje in odpornost
signalnih in
telekomunikacijskih naprav

EN 50121-31:2006

EN 501212:2006

EN
50500:2008

Št.

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
3-1. del: Vozna sredstva –
Vlak in celotno vozilo

Measurement procedures
of magnetic field levels
generated by electronic and
electrical apparatus in the
railway environment with
respect to human exposure
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 2:
Emission of the whole
railway system to the
outside world
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 3-1:
Rolling stock – Train and
complete vehicle
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 3-2:
Rolling stock – Apparatus
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 4:
Emission and immunity of
the signalling and
telecommunications
apparatus
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 5:
Emission and immunity of
fixed power supply
installations and apparatus
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Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
2. del: Sevanje celotnega
železniškega sistema v okolje

Merilni postopki nivojev
magnetnih polj, ki jih generirajo
električni aparati v
železniškem okolju glede na
izpostavljenost človeka
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SIST EN 622901:2007

SIST-TP CLC/TR
50451:2007

SIST-TP CLC/TR
50507:2007

SIST-TP CLC/TR
50506-2:2010

SIST-TP CLC/TR
50511:2007

SIST-TP CLC/TR
50126-3:2008

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Železniške naprave Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi –
ERTMS/ETCS – Progovna
signalizacija za proge,
opremljene z 2. nivojem
ERTMS&ETCS
Železniške naprave Specifikacija in prikaz
zanesljivosti, razpoložljivosti,
vzdrževalnosti in varnosti
(RAMS) - 3. del: Vodilo za
uporabo EN 50126-1 za RAMS
za vozna sredstva

Železniške naprave Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi - Vodilo za
uporabo EN 50129 - 2. del:
Zagotavljanje varnosti

Železniške naprave –
Sistematična razporeditev
zahtev varnostne integritete
Železniške naprave –
Združljivost voznih sredstev in
tirnih tokokrogov

Železniške naprave Komandno-kontrolni sistemi za
upravljanje urbanega
transporta - 1. del: Sistemska
načela in osnovni koncepti
(IEC 62290-1:2006)

CLC/TR
50126-3:2008

CLC/TR
50511:2007

CLC/TR
50506-2:2009

CLC/TR
50507:2007

CLC/TR
50451:2007

EN 622901:2006

Št.

Railway applications - The
specification and
demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability
and Safety (RAMS) - Part 3:
Guide to the application of
EN 50126-1 for rolling stock
RAM

Railway applications Urban guided transport
management and
command/control systems Part 1: System principles
and fundamental concepts
(IEC 62290-1:2006)
Railway applications Systematic allocation of
safety integrity requirements
Railway applications Compatibility between
rolling stock and track
circuits
Railway applications Communication, signalling
and processing systems Application Guide for EN
50129 - Part 2: Safety
assurance
Railway applications Communications, signalling
and processing systems ERTMS/ETCS - External
signalling for lines equipped
with ERTMS/ETCS Level 2
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SIST EN
62267:2010

SIST-TP CLC/TR
50542:2010

SIST EN 501591:2002

SIST EN
50128:2002

SIST EN 501242:2002

SIST EN
50239:2001

SIST EN
50238:2003

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

EN
50238:2003

EN 501242:2002

EN
50128:2002

85 / 29. 10. 2010

Železniške naprave –
Združljivost voznih sredstev in
sistemov za detekcijo vlaka

Železniške naprave –
Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – Programska
oprema za železniške krmilne
in zaščitne sisteme
Železniške naprave –
Uskladitev izolacije – 2. del:
Prenapetosti in ustrezna
zaščita
Železniške naprave – Sistem
radijskega daljinskega vodenja
vlečnih vozil za tovorni promet

EN 501591:2002

CLC/TR
50542:2010

EN
62267:2009

Št.

Železniške naprave Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi - 1. del:
Varnostna komunikacija v
zaprtih prenosnih sistemih

Railway applications Automated urban guided
transport (AUGT) - Safety
requirements (IEC
62267:2009)
Railway applications Communication means
between safety equipment
and man-machine
interfaces (MMI)
Railway applications.
Communication, signalling
and processing systems.
Part 1: Safety-related
communication in closed
transmission system
Railway applications Communication, signalling
and processing systems Software for railway control
and protection systems
Railway applications Insulation coordination Part 2: Over voltages and
related protection
Railway applications. Radio
remote control system of
traction vehicle for freight
traffic
Railway applications.
Compatibility between
rolling stock and train
detection systems

12938 /

Železniške naprave Komunikacijska sredstva med
signalnovarnostno opremo in
vmesniki človek-stroj (MMI)

Železniške naprave Avtomatsko vodeni urbani
transport (AUGT) - Varnostne
zahteve (IEC 62267:2009)

Stran
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SIST EN 501253:2003

SIST EN 501592:2002

SIST EN 501241:2002

SIST IEC/UIC
60050-821:2008

SIST EN 501261:2001

SIST EN 154371:2009

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Railway applications.
Environmental conditions
for equipment. Equipment
for signalling and
telecommunications
Railway applications.
Communication, signalling
and processing systems.
Part 2: Safety-related
communication in open
transmission systems
Railway applications Insulation coordination Part 1: Basic requirements Clearances and creepage
distances for all electrical
and electronic equipment
International
Electrotechnical Vocabulary
- Part 821: Signalling and
security apparatus for
railways
Railway applications - The
specification and
demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability
and Safety (RAMS) - Part 1:
Basic requirements and
generic process
Railway applications –
Axlebox condition
monitoring – Interface and
design requirements – Part
1: Track side equipment
and rolling stock axlebox
EN 154371:2009

EN 501261:2001

IEC 60050821

EN 501241:2001/A2:200
5 (opomba ist)

EN 501592:2002

EN 501253:2003

Št.

Železniške naprave – Kontrola
ohišja ležajev kolesnih dvojic –
Mesto meritev in zahteve pri
projektiranju – 1. del:
Progovna oprema in ohišja
ležajev železniških vozil

Železniške aplikacije Uskladitev izolacije - 1. del:
Osnovne zahteve - Izolacijske
in plazilne razdalje za vso
električno in elektronsko
opremo
Mednarodni elektrotehniški
slovar - Poglavje 821:
Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici
(IEC/UIC 60050-821:1998)
Železniške naprave Specifikacija in prikaz
zanesljivosti, razpoložljivosti,
vzdrževalnosti in varnosti
(RAMS) - 1.del: Osnovne
zahteve in generični procesi

Železniške naprave –
Komunikacijski, signalni in
procesni sistemi – 2. del:
Varnostna komunikacija v
odprtih prenosnih sistemih

Železniške naprave – Okoljski
pogoji za opremo – 3. del:
Oprema za signalne in
telekomunikacijske naprave
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SIST EN 301 515
V1.0.1: 2004

SIST EN 301 515
V2.3.0: 2006

SIST EN 302 608
V1.1.1:2009

41.

42.

43.

ElectroMagnetic
Compatibility and Radio
Spectrum Matters;
Automatic Vehicle
Identification for railways
ElectroMagnetic
Compatibility and Radio
Spectrum Matters
(ERM),Short Range
Devices (SRD),Automatic
Vehicle Identification (AVI)
for railways operating in the
2,45 GHz frequency range,
Part 1: Technical
characteristics and methods
of measurement
Global System for Mobile
communication (GSM);
Requirements for GSM
operation on railways
Global System for Mobile
communication (GSM);
Requirements for GSM
operation on railways
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) Short Range Devices (SRD)
- Radio equipment for
Eurobalise railway systems
- Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive
EN 302 608
Version 1.1.1

EN 301 515
V2.3.0

Št.

EN 301 515
V1.0.1

EN 300 761-1
V1.2.1

EN 300
761:2001

12940 /

Globalni mobilni
komunikacijski sistem (GSM) –
Zahteve za obratovanje
sistema GSM na železnicah
Globalni mobilni
komunikacijski sistem (GSM) –
Zahteve za obratovanje
sistema GSM na železnicah
Elektromagnetna združljivost
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Naprave
kratkega dosega (SRD) Radijska oprema za železniške
sisteme Eurobalise Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 761-1 Elektromagnetna združljivost
V1.2.1:2003
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom – Naprave kratkega
dosega (SRD) – sistem za
samodejno prepoznavanje
vozil (AVI) na železnicah, ki
delujejo na frekvenčnem
območju 2,45 GHz – 1 del:
Tehnične karakteristike in
merilne metode

40.

Elektromagnetna združljivost
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom – avtomatizacija
vozil za železnico

SIST EN 300
761:2001

39.

Stran
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SIST EN
50153:2003

SIST-TP CLC/TR
50452:2007

46.

47.

Železniške naprave – Stabilne
naprave električne vlake – 1.
del: Zaščitni ukrepi glede
električne varnosti in
ozemljitev
Železniške naprave – Vozna
sredstva – Zašcitni ukrepi proti
nevarnostim elektricne
napetosti
Železniške naprave – Sistem
za daljinsko upravljanje vlečnih
vozil v tovornem prometu pri
vožnji v spregi

Elektromagnetna združljivost
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Naprave
kratkega dosega (SRD) Radijska oprema za železniške
sisteme Euroloop Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) Short Range Devices (SRD)
- Radio equipment for
Euroloop railway systems Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive
Railway applications. Fixed
installations. – Part 1:
Protective provisions
relating to electrical safety
and earthing
Railway applications Rolling stock - Protective
provisions relating to
electrical hazards
Railway applications Radio remote control
system of traction vehicle
for freight traffic in multiple
traction operation
CLC/TR
50452:2007

EN
50153:2002

EN 501221:1998

EN 302 609
Version 1.1.1

istoveten
Področje uporabe novega standarda je manj obsežno kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z
datumom, navedenim v sedmem stolpcu, preneha v (delno) nadomeščenem standardu veljati domneva o skladnosti z
bistvenimi zahtevami pravilnika za tiste proizvode, ki spadajo v področje uporabe novega standarda. Domneva o
skladnosti z bistvenimi zahtevami iz pravilnika ostane veljavna za proizvode, ki ne spadajo v področje uporabe novega
standarda, spadajo pa v področje uporabe (delno) nadomeščenega standarda.

SIST EN 501221:1998

45.

opomba ist
opomba 1

SIST EN 302 609
V1.1.1:2009

44.

Uradni list Republike Slovenije
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PERIODIKA PREGLEDOV SVn
Zap.
št.

Signalnovarnostna naprava

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 2
Periode
pregleda

Postajne SVn
1

Glavni signal, predsignal, ponavljalnik predsignaliziranja,
kazala, predkazala in tirni magnet avtostop naprav

2 mes

2

Premikalni in mejni tirni signal

2 mes

3

Izorilka

2 mes

4

Kretniški elektro-mehanski pogon in električni raztirnik

2 mes

5

Kretniški elektro-hidravlični pogon

2 mes

6

Relejni del, napajalni del in postavljalna miza
ali postavljalna omarica

2 mes

7

Akumulatorska baterija

2 mes

8

Kabelska omara in kabelski razdelilec

12 mes

9

Relejna omara-signal predsignal(RO-SP)

12 mes

10

Enoročični, dvoročični signal in predsignal

1 mes

11

Kretniška postavljalna naprava in kretniški kotrolni zapah

1 mes

12

Žicovod

1 mes

13

Električna ključavnica, centralna ključavnica in kretniška
ključavnica

2 mes

14

Komandni bločni aparat in kretniški bločni aparat

1 mes

15

Postavljalni zapah

1 mes

16

Raztirnik

2 mes

17

Plinsko ogrevanje kretnic

1 mes

18

Diesel agregat

2 mes

19

Električno ogrevanje kretnic

1 mes

20

Silec kontakt

2 mes

21

Kabelska trasa

36 mes

SVn za zavarovanje NPr
22

Cestni signal, zaporniški pogon

2 mes

23

Kontrolni signal, pomožni kontrolni signal, tirni rele

2 mes

24

Magnetni tirni kontakti

2 mes

25

Avdiofrekvenčna izolirka

1 mes

26

Relejno stojalo, napajalni del, relejne skupine in vstavki

6 mes

27

Hiška NPr

6 mes

28

Akumulatorska baterija

2 mes

29

Mehanske zapornice

1 mes

30

Registrator dogodkov

12 mes

31

Senzor koles, senzor vozil

2 mes

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Št.
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Signalnovarnostna naprava

Periode
pregleda

32

Omara z vgrajenimi moduli, napajalni del,

6 mes

33

Avtomatika zavarovanja, napajalni del

6 mes

Avtomatski progovni blok
34

Tirni magnet avtostop naprav

6 mes

35

Napajalna naprava, relejna naprava, APB hišica

2 mes

36

Glavni signal, ponavljalnik predsignaliziranja, predkazala in
tirni magnet avtostop naprav

2 mes

37

Akumulatorska baterija

2 mes

38

Števno mesto

2 mes

39

Števec osi

2 mes

Telekomanda in številka vlaka
40

Tipkovnica in pisalnik

2 mes

41

Telegrafski kanal

2 mes

42

Omara z elektroniko

2 mes

43

Usmerniki, razsmerniki

2 mes

44

Relejne skupine

2 mes

45

Javljalna plošča

2 mes

SVn na drči
46

Napajalni del, akumulatorska baterija in omare z računalniki

6 mes

47

Postavljalna miza in relejni del

6 mes

48

Izolirka

2 mes

49

Kretniški elektro-mehanski pogon

2 mes

50

Premikalni signal

2 mes

Javljalniki nevarnosti
51

Akumulatorska baterija

2 mes

52

Senzorji na progi, hiška

1 mes

53

Postajni del

1 mes

Elektronske SVn
54

Glavni signal, predsignal, ponavljalnik predsignaliziranja,
kazala, predkazala in tirni magnet avtostop naprav

2 mes

55

Premikalni in mejni tirni signal

2 mes

56

Elektromehanski pogon za kretnico
in raztirnik

2 mes

57

Senzor osi

2 mes

58

Omara z elektroniko

2 mes

59

Napajalni del

2 mes

60

Naprave za neprekinjeno napajanje z električno energijo

2 mes

Stran
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AKTIVNOST TIRNEGA MAGNETA V POVEZAVI S SIGNALNIM ZNAKOM

signalni znak

PRILOGA 3

št.

luč

jakost tirnega magneta v
kHz

1

rdeča

2 / 0,5

»Stoj«

2

zelena

-/-

»Prosto«

3

rumena ali
rumena2

1/-

»Previdno', pričakuj 'Stoj«

4

zelena*

1/-

»Prosto', pričakuj 'Omejeno
hitrost«

1/-

»Omejena hitrost', pričakuj
'Stoj«

1/-

»Omejena hitrost', pričakuj
'Prosto' ali 'Previdno«

1/-

»Omejena hitrost', pričakuj
'Omejeno hitrost«

2 / 0,5

»Previdna vožnja«

5
6
7
9

rumena1*
rumena2
rumena1*
zelena
rumena1*
zelena*
rdeča
rumena2*

opomba

S signalno oznako 219
»Mesto avtostop naprave« je
treba označiti mesto, kjer je
vgrajen progovni del ASn, če
ta ni vgrajen ob glavnem
signalu ali predsignalu.

219

/

1 ali 2

10

rumena

1

»Pričakuj Stoj«

11

zelena

-

»Pričakuj prosto«

12

zelena*

1

»Pričakuj omejeno hitrost«

16

dve rdeči

2

»Vožnja prepovedana«

Ta signalna oznaka se
uporabi za označitev
vgraditve ASn za zavarovanje
NPr (če zapornice niso
spuščene) ali kontrole
počasne vožnje na progi.

* - luč utripa
rumena1 – prva (zgornja) rumena luč signala, ki ima na razpolago dve rumeni luči
rumena2 – druga (spodnja) rumena luč signala, ki ima na razpolago dve rumeni luči

Uradni list Republike Slovenije
4559.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih
območjih
1. člen
V Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni
list RS, št. 91/03 in 82/05) se besedilo 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa varovanega območja, podrobnejše pogoje za izvajanje uradnih sistematičnih raziskav, zahteve za premeščanje določenih rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v varovanem
območju in preko varovanega območja ter seznam varovanih
območij v skladu z:
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993,
str. 24);
– Direktivo Komisije 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o
določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje
varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992,
str. 37) in
– Uredbo Komisije št. 690/2008/ES z dne 4. julija 2008 o
priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni
nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 193 z dne 22. 7.
2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije št. 361/2010
(UL L št. 106 z dne 28. 4. 2010, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 690/2008/ES).«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alineji besedilo »Upravi RS za varstvo
rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni
upravi Republike Slovenije«.

Št.

5. člen
V 3. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim
odstavkom, ki se glasi:
»(2) Seznami iz prejšnjega odstavka so določeni v Direktivi
Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti
vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode,
v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z
dne 10. 7. 2000, str. 1), z vsemi spremembami.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvi alineji besedilo »Priloge
1« nadomesti z besedilom »priloge I Uredbe 690/2008/ES«.

Stran
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7. člen
Priloga 1 se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2009-2311-0010
mag. Dejan Židan
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4560.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v septembru 2010

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list
RS, št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10,
39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10 in 77/10) minister za
finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v septembru 2010
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo)
za obdobje od 1. septembra 2010 do 30. septembra 2010
znaša 442,03 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-661/2010/8
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0160
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

3. člen
V 2. členu se besedilo tretje alineje nadomesti z naslednjim
besedilom:
»– škodljivi organizmi so organizmi, ki so našteti v Prilogi I
Uredbe 690/2008/ES, in organizmi, določeni s predpisi, ki urejajo
postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih
organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;«
4. člen
V 3. členu se v četrti alineji besedilo »Priloge 1 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »priloge I Uredbe 690/2008/ES«.
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USTAVNO SODIŠČE
4561.

Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah in Odločba
o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo
Vrhovnega sodišča

Številka: U-I-191/09-7
Up-916/09-16
Datum: 30. 9. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi Marka Mušiča, Ljubljana,
ki ga zastopata Tatjana Kotar in Gozdana Petrič, odvetnici v
Novem mestu, na seji 30. septembra 2010
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1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
44. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) se zavrže.
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. II Ips 1018/2007 z dne 19. 3. 2009 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Sodišči prve in druge stopnje sta ugodili zahtevku
pritožnika (v pravdi tožnika), ki je zahteval, naj se tožencema,
to je investitorju in projektantu dela avtobusne postaje Novo
mesto, prepovejo pripravljalna ravnanja za projektiranje in
samo projektiranje katerega koli dela avtobusne postaje ter
vsaka uporaba že izdelanih projektov, naj se jima naloži njihova izročitev pritožniku v uničenje ter naj se – prvemu tožencu
– prepove tudi vsaka gradnja na točno določenih parcelah
na podlagi projektov, izdelanih v nasprotju z navedenim. Iz
ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je pritožnik avtor
idejne rešitve kompleksa avtobusne postaje (v nadaljevanju
– kompleks AP),1 za kar je bil nagrajen na javnem natečaju.
Vendar je bila na podlagi njegovih načrtov zgrajena le t. i. prva
faza kompleksa AP, do gradnje druge faze, torej trgovsko poslovnega objekta (»pročelna stavba«), ki je sicer tudi vsebovana v pritožnikovih načrtih, pa ni prišlo. Po stečaju prvotnega
investitorja je investicijo prevzel prvi toženec, ki je z drugo
toženko sklenil pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije
za trgovsko poslovni objekt, ki naj bi stal na zemljišču, kjer
naj bi po zamisli pritožnika stala pročelna stavba. Projektna
dokumentacija tožencev je bila izdelana mimo pritožnikove
idejne zasnove druge faze kompleksa AP, vanjo na noben
način ne posega in se hkrati ne dotika zgrajenih objektov prve
faze kompleksa AP.
2. Vrhovno sodišče je z izpodbijano sodbo ugodilo reviziji
prvega toženca in sodbi nižjih sodišč spremenilo tako, da je
zavrnilo pritožnikov zahtevek. Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja je ocenilo, da zahtevek pritožnika ni utemeljen z
vidika nobene od pravnih podlag, ki bi lahko prišle v poštev –
torej z vidika 19., 33. in 44. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (v nadaljevanju ZASP). Sprejelo je stališče, da se je
pritožnikovo avtorsko delo manifestiralo v izdelanih načrtih za
prvo in drugo fazo kompleksa avtobusne postaje ter v izgradnji
objekta prve faze. Štelo je, da predpostavke za kršitev pravice
do predelave iz 44. člena ZASP niso podane, ker je pogoj za
uporabo te določbe obstoj že zgrajenega arhitekturnega objekta. Ker pročelna stavba še ni bila zgrajena, toženca z izdelavo
projektne dokumentacije za objekt, ki naj bi stal na za zdaj
še nezazidanem zemljišču, v že realizirani objekt nista mogla
poseči. Vrhovno sodišče je obrazložilo, da toženca nista kršila
33. člena ZASP, ker pritožnikovega avtorskega dela v svoje
delo nista niti vključila niti ga nista prilagodila ali priredila. Po
njegovem mnenju tudi pravica do spoštovanja dela iz 19. člena
ZASP ni bila prizadeta, saj toženca nista nikakor posegla v
pritožnikovo avtorsko delo – objekti pritožnikove druge faze
kompleksa AP niso bili realizirani, arhitekturni objekti prve faze
pa niso bili predmet njunih načrtov.
3. Pritožnik navaja, da je Vrhovno sodišče prekršilo
22. in 60. člen Ustave. Vrhovno sodišče naj bi se pri zavrnitvi pritožnikovega zahtevka oprlo na protiustavno določbo
44. člena ZASP, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 43/04 – v nadaljevanju ZASP-B). Poleg tega pritožnik
trdi, da je Vrhovno sodišče opredelitev arhitekturnega avtor1 Projekt, ki naj bi se zgradil v dveh fazah, je sestavljen iz avtobusne postaje v ožjem smislu (prva faza) in trgovsko poslovnega
objekta (druga faza).
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skega dela zožilo do te mere, da je 5. členu ZASP dalo vsebino, nezdružljivo s 60. členom Ustave. Opozarja, da iz navedene zakonske določbe jasno izhaja, da arhitekturno ustvarjanje
uživa popolno avtorskopravno zaščito že od tistega trenutka
naprej, ko se navzven izrazi z zadostno stopnjo ustvarjalne
individualnosti (npr. v skici). Naj ne bi bilo pomembno, ali je
stvaritev nato (v celoti) izvedena v obliki objekta. Avtorska
dela naj bi namreč bila varovana v kateri koli obliki svojega
izraza. Po prepričanju pritožnika je Vrhovno sodišče v izpodbijani sodbi dejansko izključilo avtorskopravno varstvo za vse
tiste komponente ob nastanku enovitega avtorskega dela, ki
še niso dobile izraza tudi v obliki zgrajenega objekta. To naj bi
bil odklon od temeljnega načela, da je avtorsko delo nematerialna dobrina, vsebovanega tudi v 60. členu Ustave, ki varuje
duhovno vsebino kot tako, in to že od tedaj, ko se avtorsko
delo kot »otrok avtorjevega duha« izrazi v zunanjem svetu.
Pritožnik navaja, da je bil v obravnavanem primeru objektivno
gledano podan poseg v njegovo avtorsko delo, s tem pa tudi
bistvena predpostavka za uporabo 19. in 33. člena ZASP. Kot
s 60. členom Ustave neskladni kritizira tudi stališči Vrhovnega
sodišča, da je zahtevek iz 19. člena ZASP moč uperiti le zoper
lastnika primerka dela in da sta sodišči prvih dveh stopenj
nerazumno omejili lastninsko pravico prvega toženca. Ker
naj bi Vrhovno sodišče razlagalo pravni standard avtorskega
dela v izrecnem nasprotju z dikcijo drugega odstavka 5. člena
ZASP in s temeljnimi koncepti iz 60. člena Ustave, naj bi bila
izpodbijana sodba očitno napačna in v neskladju s pritožnikovo pravico iz 22. člena Ustave.
4. Pritožnik (pobudnik) je hkrati z ustavno pritožbo vložil
pobudo, v kateri izpodbija 44. člen ZASP in 5. člen ZASP-B.
Svoj pravni interes pobudnik utemeljuje s stališčem, da sodba,
ki jo izpodbija z ustavno pritožbo, temelji na 44. členu ZASP.
Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju z 2., 5., 15. in
60. členom Ustave. Meni, da zakonodajalec v postopku sprejemanja ZASP-B ni navedel utemeljenih razlogov za izključitev
pravice do predelave avtorjev zgrajenih arhitekturnih objektov.
Trdi, da sta pravici iz 33. in 60. člena Ustave na abstraktni ravni
enakovredni, zato je pri ugotavljanju dosega vsake od obeh
pravic treba upoštevati pravilo praktične konkordance. Pritožnik
meni, da za izpodbijano ureditev ne obstaja stvarno upravičen
cilj, prav tako pa naj ureditev ne bi zadostila zahtevam splošnega testa sorazmernosti.
5. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Ker je bila nasprotnima udeležencema v postopku že
pred sprejemom ustavne pritožbe dana možnost, da se o
navedbah pritožnika izjavita, je takoj nadaljevalo z odločanjem
o utemeljenosti ustavne pritožbe. Na ustavno pritožbo je odgovorila le prva tožena stranka (Real, d. o. o., Novo mesto),
ki predlaga njeno zavrnitev. Navaja, da je v ustavni pritožbi
dejanska podlaga spora enostransko in subjektivno predstavljena. Nasprotuje stališču pritožnika, da je kompleks AP zgolj
delno izveden enovit objekt, ki ni imel predvidenih ločitev po
fazah, prav tako pa se ne strinja s (po njeni oceni) popolnoma
subjektivno predstavitvijo pojmov homogenosti in celovitosti
avtorskega dela iz ustavne pritožbe. Nasprotna udeleženka
pojasnjuje, da ne gre za primer, ki ga ureja 44. člen ZASP, ki
se nanaša na predelave že obstoječih arhitekturnih objektov.
Pripravila naj bi namreč projekt za gradnjo samostojne stavbe
na sosednjem zemljišču, ki se v ničemer ne navezuje na obstoječo stavbo avtobusne postaje. Meni, da iz 60. člena Ustave ne
izhaja tako razširjen domet pravic iz ustvarjalnosti, da bi imel
arhitekt, ki je zasnoval neki objekt, tudi pravico do njegove
izgradnje. Po mnenju nasprotne udeleženke pritožnik avtorsko
pravico pojmuje absolutistično in želi razširitev njenih učinkov v
sfero, v kateri ni izražena. Ključno vprašanje v tem sporu naj bi
bilo, ali avtorsko delo v obliki idejne zasnove objekta, ki naj bi
stal na določenem zemljišču, omogoča, da avtor zasnove šteje
stvaritev drugega avtorja, ki načrtuje objekt na istem zemljišču,
ne da bi kakor koli uporabil idejno zasnovo prvega avtorja, za
poseg v svoje pravice. Nasprotna udeleženka pritrjuje stališčem
Vrhovnega sodišča iz izpodbijane sodbe, ki naj bi kot ključno
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izpostavilo dejstvo, da druga faza kompleksa AP sploh ni bila
izvedena. V konkretnem primeru naj sploh ne bi bilo mogoče
govoriti o soočenju stvarne in duhovne lastnine.
6. Odgovor nasprotne udeleženke je bil poslan pritožniku.
Ta nasprotuje trditvam nasprotne udeleženke, da ni korektno
povzel dejanske podlage odločanja v sodnem postopku. Opozarja, da stališča nasprotne udeleženke in Vrhovnega sodišča
prezrejo bistvo zadeve, ki je v tem, da pritožnik s svojim zahtevkom varuje avtorsko pravico in ne materialnega nosilca
avtorskega dela. Nasprotna udeleženka naj bi neutemeljeno
trdila, da želi pritožnik razširiti avtorskopravno varstvo v sfero,
v kateri njegova avtorska pravica ni izražena. Že na podlagi
idejnega projekta kompleksa AP naj bi bil pritožnik upravičen
do popolne avtorskopravne zaščite. Pritožnik navaja, da je
njegova stvaritev enovita celota in da njegov avtorski izraz
sega preko fizičnih meja zgrajenega dela kompleksa AP. Avtorska pravica naj bi glede na 15. člen Ustave učinkovala tudi
v razmerjih med zasebnopravnimi subjekti. V obravnavanem
primeru naj bi to pomenilo, da je nasprotna udeleženka ob
nakupu zemljišč, predvidenih za gradnjo druge faze kompleksa
AP, pridobila lastninsko pravico, obremenjeno in omejeno z
avtorsko pravico pritožnika.
B. – I.
7. Pobudnik navaja, da izpodbija 44. člen ZASP in 5. člen
ZASP-B. Ker je bilo s 5. členom ZASP-B zgolj uveljavljeno
sedaj veljavno besedilo 44. člena ZASP, je Ustavno sodišče
štelo, da izpodbija le to določbo.
8. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi
odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov
pravni položaj. Pri predpisih, ki sami po sebi ne učinkujejo neposredno, se lahko pobuda vloži po izčrpanju pravnih sredstev
zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa,
hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS
(glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11.
2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ugoditev
pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
9. Pobudnik svoj pravni interes sicer utemeljuje z vloženo
ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero
je bil zavrnjen njegov zahtevek iz naslova varstva avtorske
pravice. Vendar ga s tem še ne izkaže. Vrhovno sodišče je pri
odločanju res uporabilo tudi 44. člen ZASP. V obrazložitvi je
natančno razložilo pomen te določbe. Med drugim je poudarilo, da je poglavitna predpostavka za njeno uporabo obstoj
že zgrajenega arhitekturnega objekta. V taki situaciji lahko
lastnik objekta, ki je avtorsko delo, to delo prosto predela (prvi
odstavek 44. člena ZASP), pri čemer mora upoštevati avtorjevo
pravico do spoštovanja dela (drugi odstavek 44. člena ZASP).
Soglasje avtorja za predelavo zgrajenega arhitekturnega objekta je – pod določenimi pogoji – potrebno le, kadar je bil objekt
nagrajen na javnem natečaju (tretji odstavek 44. člena ZASP).
Vendar 44. člen ZASP ni bil pomemben za zavrnitev pobudnikovega zahtevka. Glede na izražena stališča Vrhovnega
sodišča bi bil zahtevek zavrnjen tudi, če navedene določbe ne
bi bilo. Kot je v izpodbijani sodbi pojasnilo Vrhovno sodišče, je
v zvezi s 44. členom ZASP v konkretni zadevi bistveno, da pročelna stavba še ni bila zgrajena. Po oceni Vrhovnega sodišča
pravno upoštevnega dejanskega stanja v pobudnikovi zadevi
sploh ni bilo moč subsumirati pod 44. člen ZASP, za katerega
pobudnik sicer trdi, da nesorazmerno omejuje avtorjevo pravico
do predelave. Ne glede na to, ali je vsebina te določbe skladna
z Ustavo ali protiustavna, to na pobudnikov pravni položaj ne
more vplivati. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (1. točka
izreka).
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B. – II.
10. Pritožnik zatrjuje kršitev 60. člena Ustave, ki zagotavlja varstvo pravic iz ustvarjalnosti. Glavni očitek, ki ga naslavlja
na izpodbijano sodno odločbo, je, da je Vrhovno sodišče opredelitev varovanega avtorskega dela zožilo do te mere, da mu je
dalo vsebino, nezdružljivo s 60. členom Ustave. Sporna razlaga
naj bi izključila najbolj bistvene garancije 60. člena Ustave in
naj ne bi bila v skladu z izhodiščem, da se ob soočenju »duhovne lastnine in stvarne lastnine« nobeni izmed njiju ne daje
vnaprejšnje prednosti.
11. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča pravilna in zakonita. Svojo
presojo omeji na vprašanje, ali je bila z izpodbijano odločbo kršena človekova pravica. V okviru presoje pritožnikovih očitkov
o kršitvi 60. člena Ustave mora tako presoditi, ali je Vrhovno
sodišče svojo odločitev utemeljilo na stališču, ki je v neskladju
s to človekovo pravico.
12. Ustavno sodišče je v preteklosti večkrat obravnavalo
primere, ko je šlo za kolizijo človekovih pravic različnih nosilcev
(npr. za kolizijo pravic iz 34. in/ali 35. člena Ustave s pravicama iz 39. in/ali 59. člena Ustave ali za kolizijo pravic iz 35. in
36. člena Ustave s pravicami iz 33., 35. in 36. člena Ustave).2
Pri tem je Ustavno sodišče razvilo pristop, po katerem lahko
nosilca svoji pravici uresničujeta z zoženim dometom, tako
da pri izvrševanju pravice enega ne pride do prekomernega
posega v pravico drugega. Sodišče mora obseg izvrševanja
vsake od nasproti si stoječih pravic zmanjšati na tisto mero, ki
je nujna zaradi uresničitve človekove pravice drugega. Presoja,
ali izvrševanje ene pravice že prekomerno omejuje izvrševanje druge, terja vrednostno tehtanje pomena obeh pravic in
teže posega, oboje ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera.3 Takšno metodo usklajevanja med (navideznimi)
nasprotji med določbami Ustave o človekovih pravicah teorija
imenuje praktična konkordanca in opozarja, da pri tem vprašanju še ne gre za posege v človekove pravice oziroma za njihovo
omejevanje na podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave.4 K
pristopu po metodi praktične konkordance v avtorskem pravu
posebej napeljuje 40. člen ZASP, ki določa, da je avtorska
pravica neodvisna in skladna z lastninsko pravico ali drugimi
pravicami na stvari, na kateri je avtorsko delo vsebovano, če ni
z zakonom drugače določeno. Ker je veliko avtorskih del utelešenih v stvareh in so duhovne stvaritve lahko stopljene s svojim
materialnim izrazom, postane stvar stična točka dveh pravic in
pravnih vej, ki imata vsaka zase pomembna, izključna in lahko
tudi medsebojno izključujoča se upravičenja.5 Načelo neodvisnosti pomeni, da so pravice medsebojno neodvisne, hkrati
pa vzajemno omejene z drugimi pravicami v okviru veljavnega pravnega reda. Taka sistemska umestitev pravic narekuje
sklep, da so na abstraktni ravni enakopravne in hierarhije med
njimi ni; obstaja le razvrščanje vsebin, ki določajo konkreten
doseg vsake pravice.6
13. Avtorsko pravico, tako kot druge pravice iz ustvarjalnosti, Ustava varuje v 60. členu. Pravice iz ustvarjalnosti so
pravice »duhovne lastnine«, ki imajo temelj v delu, potrebnem
2 Glej npr. odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-462/02
z dne 13. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 120/04, in OdlUS XIII,
86); št. Up-422/02 z dne 10. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 29/05,
in OdlUS XIV, 36); št. Up-406/05 z dne 12. 4. 2007 (Uradni list
RS, št. 35/07, in OdlUS XVI, 51); št. Up-636/07 z dne 17. 1. 2008
(Uradni list RS, št. 28/08, in OdlUS XVII, 22); št. Up-2940/07 z dne
5. 2. 2009 (Uradni list RS, št. 17/09) in št. Up-1391/07 z dne 10. 9.
2009 (Uradni list RS, št. 82/09).
3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-636/07.
4 F. Testen v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 195.
5 M. Trampuž v: M. Trampuž, B. Oman in A. Zupančič, Zakon
o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997, str. 128.
6 Isto, str. 129.
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in uporabljenem za stvaritev.7 Vsebujejo premoženjska in osebnostna upravičenja; premoženjska se izvorno navezujejo na
lastninsko pravico (33. člen Ustave), osebnostna pa na osebnostne pravice (35. člen Ustave).8 Pravice iz ustvarjalnosti po
svoji naravi zahtevajo ureditev načina svojega uresničevanja
– in s tem natančno določitev svojega dometa – z zakonom
(drugi odstavek 15. člena Ustave).9 Ustavnemu sodišču se v tej
zadevi ni treba podrobno opredeliti do vprašanja, kaj je ustavno varovano jedro avtorske pravice, ki izhaja že iz 60. člena
Ustave, kaj pa so elementi avtorskopravnega režima, ki sicer
izhajajo iz ZASP in mednarodnih pogodb, vendar jih Ustava
sama po sebi ne zagotavlja. Gotovo je, da 60. člen Ustave
zapoveduje vsaj: (1) glede premoženjske komponente avtorske
pravice, da ima avtor absolutna izključujoča upravičenja do
glavnih načinov premoženjskega izkoriščanja svoje stvaritve,
s katerimi lahko prosto razpolaga, kar sicer še ne pomeni, da
je vsak predstavljiv način izkoriščanja avtorskega dela ustavno
varovan;10 (2) glede osebnostne komponente avtorske pravice učinkovito ohranitev in spoštovanje osebnostnih vezi med
avtorjem in njegovim delom, vključno s pravico do priznanja
avtorstva in pravico do spoštovanja dela.11
14. Jedro izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča sestavlja
nekaj ključnih stališč in ugotovitev. Med njimi je ocena, da so
objekti pritožnikove prve faze kompleksa AP samostojni in funkcionalno ter sicer neodvisni od objektov druge faze kompleksa
AP, kakor jih je projektiral drugi toženec. Zato naj dejstvo,
da je pritožnik zasnoval arhitekturno ureditev kompleksa kot
enovito celoto, ne bi bilo odločilno. Vrhovno sodišče je nadalje
poudarilo, da arhitekt, ki je zasnoval neki objekt, še nima pravice do njegove gradnje, če se tako ni pogodbeno dogovoril z
naročnikom, in da bi nasprotno stališče nerazumno omejevalo
lastninsko pravico ter preširoko ščitilo avtorja, saj mora biti izbira objekta, ki bo stal na neki nepremičnini, v lastnikovi domeni.
Glede na doslej navedeno je Ustavno sodišče moralo preizkusiti, ali je Vrhovno sodišče z izpodbijano odločitvijo, kot trdi
pritožnik, res prekomerno zavarovalo pravico prvega toženca
do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, ki varuje človekovo
svobodo na premoženjskem področju, medtem ko njegovi avtorski pravici iz 60. člena Ustave ni dalo zadostne teže.
15. Vrhovno sodišče je navedena ključna stališča sprejelo pri ovrednotenju pritožnikovega zahtevka z vidika 19. in
33. člena ZASP, torej z vidika morebitnih kršitev pravice do
spoštovanja dela in pravice do predelave. Ker se je bilo treba
za pravilno uporabo teh določb opredeliti tudi do vprašanja, kaj
sploh je (enovito) avtorsko delo kot predmet varstva, je Vrhovno
sodišče implicitno razlagalo tudi 5. člen ZASP. Odločilo je, da bi
dopustitev avtorju, da s sklicevanjem na domnevno enovitost
in celovitost svojega avtorskega dela dejansko doseže gradnjo
druge faze projekta po svojih načrtih (vsako drugačno dokončanje kompleksa AP na tujih nepremičninah pa prepove, tako
da lahko lastnik izbira le med možnostjo, da ostane zemljišče
nezazidano, in možnostjo slediti avtorjevi zamisli), pomenila
nerazumno omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča. S
tem je dopustilo lastniku, da izvede drugo fazo kompleksa AP
po svojih zamislih, če le fizično ne posega v zgrajeno prvo fazo
in če se vsebinsko ne zgleduje po pritožnikovih načrtih druge
faze. Drugače kot pri položajih, ko dve človekovi pravici stopata
druga naproti drugi »goli«, torej pri položajih, ko za pravno po7 Primerjaj pri M. Trampuž v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave
Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 600.
8 Isto, str. 601–602.
9 Pri praktično vseh pravicah iz ustvarjalnosti imajo velik
pomen tudi mednarodne pogodbe.
10 Podobno nemško Zvezno ustavno sodišče v sklepu št. 1
BvR 765/66 z dne 7. 7. 1971.
11 Zakonodajalcu so tudi v Nemčiji v zvezi z avtorskimi osebnostnimi pravicami postavljene ožje meje njegovega svobodnega
ravnanja (glej pri F. Kosterhon, A. Binder, Urheberrecht für Architekten und Ingenieure, C.H. Beck, München 2003, str. 15).
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membno dejansko stanje ni neposredno upoštevne zakonske
ureditve, ki bi človekovi pravici podrobneje izpeljevala,12 je
Vrhovno sodišče v obravnavanem primeru razlagalo navedene
določbe ZASP. Ker rešitev spora iz 5., 19. in 33. člena ZASP
vendarle ne izhaja neposredno in na prvi pogled jasno, je Vrhovno sodišče moralo uporabiti Ustavo v smislu, da njegova
razlaga ne bo prekomerno omejila niti avtorske niti lastninske
pravice, kar je metodološki pristop, ki ne izhaja le iz do sedaj izraženih stališč Ustavnega sodišča, ampak tudi iz primerjalnega
prava.13 Pravna stroka in primerjalna sodna praksa sta razvili
nekatere smernice za razreševanje kolizij med avtorsko in lastninsko pravico. Pomembni sta predvsem pravilo ohranitve
bistvenih vsebin in pravilo omejenosti posegov.14 Med interesi
lastnika glede svobodnega ravnanja z lastno stvarjo so relativno bolj upoštevni in imajo večjo težo tisti, ki zadevajo njeno
namembnost in funkcionalnost ter ekonomičnost arhitekturne
rešitve, bistveno manj pa povsem estetske težnje lastnika.15
16. Vsebinsko omejeni (11. točka obrazložitve te odločbe) preizkus Ustavnega sodišča je pokazal, da Vrhovno sodišče ni nedopustno omejilo pritožnikove avtorske pravice iz
60. člena Ustave oziroma se v tehtanju med avtorsko pravico
na eni strani in lastninsko pravico na drugi strani razmerja
med omenjenima ustavnima dobrinama ni opredelilo tako,
da bi bila avtorska pravica v ustavnem smislu prekomerno
omejena. Vrhovno sodišče je opravilo preizkus tehtanja med
obravnavanima človekovima pravicama in se je zavedalo, da
zavarovanje pravic investitorja povzroči omejevanje pravic
pritožnika. Zavarovalo je interes lastnika nepremičnine, da
določi, kakšen trgovsko poslovni objekt bo na njej stal,16 v
situaciji, ko pritožnik ni imel pogodbeno utemeljene pravice
do izgradnje objekta po svojih zamislih, obenem pa je bila
arhitekturna rešitev pročelne stavbe tožencev kot druga faza
projekta kompleksa AP povsem samostojna in funkcionalno
neodvisna od prve faze, zgrajene po pritožnikovih načrtih. Pri
svojem projektu pročelne stavbe se toženca vsebinsko nista
zgledovala in nista posegala v pritožnikovo rešitev istega
objekta. To pomeni, da bistvo pritožnikovega zahtevka ni
bilo prepovedati nepooblaščeno vsebinsko posnemanje ali
skazitev določenega avtorskega dela, ampak doseči, da se
na določenem zemljišču gradi le tisto, kar si je na začetku
zamislil arhitekt, ali sploh nič. Odločitev Vrhovnega sodišča v
veliki meri temelji na pravni oceni, da sta dve fazi kompleksa
AP med seboj ločeni in funkcionalno neodvisni, tako da ne
sestavljata enega celovitega avtorskega dela. V to oceno – ki
je odločilno pogojena z ugotovljenim dejanskim stanjem in ki
ni očitno nerazumna – Ustavno sodišče ne more posegati.
V zvezi s stališčem Vrhovnega sodišča, da je zahtevek iz
19. člena ZASP moč uperiti le zoper lastnika primerka dela, je
treba poudariti, da to stališče ni bilo odločilno za presojo, da
pritožnik ne more uspeti s sklicevanjem na navedeni zakonski
12 Kot velja npr. za položaje, ko se novinar v svojem članku
žaljivo ali domnevno žaljivo izrazi o javni osebnosti (odločba Ustavnega sodišča št. Up-1391/07).
13 Nemško Zvezno ustavno sodišče je pri ustavni presoji spora
med najemodajalcem in najemnikom, ki je želel namestiti satelitsko
napravo za sprejemanje turških televizijskih programov, zahtevalo,
naj sodišča pri razlagi (dokaj splošnih) zakonskih določb o najemni
pogodbi primerno upoštevajo tako najemodajalčevo temeljno pravico do lastnine kot najemnikovo temeljno pravico do informacijske
svobode (sklep št. 1 BvR 1687/92 z dne 9. 2. 1994).
14 Iz prvega navedenega pravila izhaja, da je treba varovati
bistvena upravičenja ene pravice in jim podrediti manj bistvena
upravičenja druge pravice. Iz drugega navedenega pravila izhaja,
da se lahko v konkretnih primerih omejitve ene pravice in s tem dopuščanje posameznih posegov iz naslova druge pravice pogojujejo
z njihovo restriktivnostjo po vsebini, obsegu in trajanju (podrobneje
M. Trampuž, Avtorsko pravo in likovna umetnost, Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1996, str. 122–123).
15 F. Kosterhon, A. Binder, nav. delo, str. 121.
16 Torej ne gre za objekt, katerega primarna funkcija je estetske ali umetniške narave.
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člen. Vrhovno sodišče je namreč menilo, da toženca sploh
nista posegla v pritožnikovo avtorsko delo. Glede na vse
navedeno z zavrnitvijo zahtevka pritožnika 60. člen Ustave ni
bil kršen. Kršitve človekove pravice iz 60. člena Ustave pritožnik ne more utemeljiti niti s trditvijo, da izpodbijana sodba
temelji na protiustavni določbi 44. člena ZASP. Kot je Ustavno
sodišče pojasnilo v 9. točki obrazložitve te odločbe, 44. člen
ZASP ni bil odločilen za zavrnitev pritožnikovega zahtevka
(zato pritožniku tudi ni uspelo izkazati pravnega interesa za
njegovo izpodbijanje).
17. Pritožnik zatrjuje še, da je izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča očitno napačna in zato v nasprotju z 22. členom
Ustave. Ta očitek utemeljuje z enakimi argumenti kot domnevno kršitev 60. člena Ustave. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo
v prejšnji točki obrazložitve tega sklepa, je Vrhovno sodišče
pri odločanju uporabilo razumne kriterije in je svojo sodbo natančno obrazložilo. Očitek kršitve pravice do enakega varstva
pravic je zato neutemeljen.
18. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo (2. točka izreka).
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 59. člena
ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki
dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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2. člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str.
1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).
3. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan-1),
kot na primer:
(a) zavarovalnica, pozavarovalnica in družba za upravljanje v tretjem odstavku 5. člena,
(b) kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena,
(c) finančna institucija v prvem odstavku 15. člena,
(d) pokojninska družba v tretjem odstavku 15. člena,
(e) zavarovalni holding v četrtem odstavku 16. člena,
(f) kvalificirani delež v 23. členu,
(g) udeležba v 24. členu.
(2) Za namen tega sklepa »uprava banke« pomeni upravo v dvotirnem sistemu upravljanja banke oziroma izvršne
direktorje upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja
banke.
4. člen
(Kapital)

BANKA SLOVENIJE
4562.

Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic

Na podlagi 2. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10), 81. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu – ZBan-1E (Uradni list RS, št. 79/10)
ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o izračunu kapitala bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep opredeljuje minimalni kapital banke oziroma
hranilnice (v nadaljevanju: banke) in podrobneje določa sestavine in lastnosti, razmerja in omejitve, pogoje za pridobitev
dovoljenja za upoštevanje finančnih instrumentov, način in
obdobje njihovega usklajevanja ter odbitne postavke pri izračunu kapitala.
(2) Podlago za izračun kapitala in minimalnega kapitala
banke predstavljajo računovodski izkazi banke, ki so sestavljeni skladno s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in
21/09).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.

(1) Kapital banke se glede na svoje lastnosti in v tem
sklepu zahtevane pogoje deli na tri kategorije:
(a) temeljni kapital,
(b) dodatni kapital I,
(c) dodatni kapital II.
(2) Kapital banke se izračuna kot vsota temeljnega kapitala, dodatnega kapitala I in dodatnega kapitala II, pri čemer je
potrebno v skladu s tem sklepom upoštevati:
(a) odbitne postavke, ki se odštevajo od posameznih
kategorij kapitala;
(b) razmerja med posameznimi kategorijami oziroma sestavinami kapitala;
(c) namen posameznih kategorij kapitala.
5. člen
(Minimalni kapital)
Kapital banke mora vedno dosegati ali presegati višjo od
vrednosti:
(a) zneska 5.000.000 eurov po 42. členu ZBan-1 oziroma
v primeru hranilnice 1.000.000 eurov po 382. členu ZBan-1;
(b) seštevka kapitalskih zahtev po prvem odstavku
136. člena ZBan-1.
6. člen
(Uporaba kapitala in razmerja ter omejitve med posameznimi
kategorijami oziroma sestavinami kapitala)
(1) Temeljni kapital in dodatni kapital I se lahko uporabita
za izpolnjevanje kapitalskih zahtev za kreditna, operativna
ter tržna tveganja. Dodatni kapital II se lahko uporabi samo
za izpolnjevanje kapitalskih zahtev za tržna tveganja, razen
kapitalskih zahtev za tveganje poravnave in kreditno tveganje
nasprotne stranke.
(2) Banka mora stalno izpolnjevati naslednja razmerja in
omejitve med posameznimi kategorijami oziroma sestavinami
kapitala:
(a) dodatni kapital I ne sme presegati zneska temeljnega
kapitala;
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(b) vsota prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim donosom in podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital
I, ne sme presegati 50% temeljnega kapitala;
(c) vsota podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni
kapital II, ne sme presegati 150% zneska temeljnega kapitala,
zmanjšanega za odbitne postavke iz 30. člena tega sklepa,
ki ni bil porabljen za pokrivanje kapitalskih zahtev za kreditno
tveganje, operativno tveganje, tveganje poravnave in kreditno
tveganje nasprotne stranke (v nadaljevanju: prosti temeljni
kapital);
(d) banka lahko omejitev iz točke (c) tega odstavka tudi
presega, vendar le, če vsota dodatnega kapitala I in podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II, ne presega
250% prostega temeljnega kapitala. V tem primeru mora
banka predhodno obvestiti Banko Slovenije.
(3) Ne glede na razmerja in omejitve med posameznimi
kategorijami oziroma sestavinami kapitala iz točk (a) in (b)
drugega odstavka tega člena veljajo za hibridne instrumente,
ki jih banka lahko vključi med sestavine temeljnega kapitala,
naslednje omejitve:
(a) znesek hibridnih instrumentov, ki se v skladu s šestim odstavkom 16. člena tega sklepa konvertirajo v navadne
delnice iz 10. člena tega sklepa, ne sme presegati 50% temeljnega kapitala;
(b) v okviru omejitve iz točke (a) tega odstavka, znesek
ostalih hibridnih instrumentov ne sme presegati 35% temeljnega kapitala;
(c) v okviru omejitev iz točke (a) in (b) tega odstavka,
znesek hibridnih instrumentov z določenim rokom dospelosti
in hibridnih instrumentov s spodbudami za izplačilo ne sme
presegati 15% temeljnega kapitala.
Za spodbude za izplačilo štejejo tiste lastnosti, ki imetnikom hibridnih instrumentov zagotavljajo pričakovanje, da
bodo le-ti izplačani. Spodbude za izplačilo med drugim vključujejo step-up klavzulo in poravnavo glavnice hibridnega instrumenta z navadnimi delnicami iz 10. člena tega sklepa
z uveljavitvijo nakupne opcije, in se lahko ob predpisanih
pogojih uveljavijo šele po 10 letih od izdaje hibridnega instrumenta. Obstoj spodbud za izplačilo hibridnih instrumentov se
opredeli na dan izdaje instrumenta in naknadna razveljavitev
ni mogoča. Tudi v primeru, če banka izdajateljica ne uveljavi spodbude za izplačilo hibridnega instrumenta, instrument
ostaja znotraj omejitve iz točke (c) tega odstavka in ga ni
mogoče prerazvrstiti med hibridne instrumente iz točke (a)
ali (b) tega odstavka. Hibridni instrument z določenim rokom
dospelosti sme vključevati spodbudo za izplačilo le na datum
njegove dospelosti.
(4) Morebitni presežki posameznih kategorij oziroma
sestavin kapitala banke nad omejitvami iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se ne smejo upoštevati pri izračunu kapitala, razen če v tem sklepu ni drugače določeno.
7. člen
(Dovoljenje za preseganje predpisanih razmerij ter omejitev
med posameznimi kategorijami oziroma sestavinami
kapitala)
(1) Banka lahko razmerja in omejitve med posameznimi
kategorijami oziroma sestavinami kapitala, ki so predpisane
v točkah (a) in (b) drugega odstavka ter v tretjem odstavku
5. člena tega sklepa, prekorači samo, če pridobi dovoljenje
Banke Slovenije. Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda,
če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) pri banki so podane izjemne okoliščine, ki bodo trajale le začasno;
Med izjemne okoliščine praviloma ne štejejo primeri
statusnega preoblikovanja bank, kot je združitev, razen če je
njihov namen odprava finančnih težav banke.
(b) začasno prekoračenje predpisanih razmerij ter omejitev med posameznimi kategorijami oziroma sestavinami kapitala ne sme vplivati na strategijo upravljanja s kapitalom
banke, ki po prenehanju izjemnih okoliščin iz točke (a) tega
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odstavka in na podlagi realnih predpostavk predvideva izpolnjevanje minimalnega kapitala, brez preseganja predpisanih
razmerij in omejitev med posameznimi kategorijami oziroma
sestavinami kapitala.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena
banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v
okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) dokazilo o nastanku izjemnih okoliščin iz točke (a)
prvega odstavka tega člena;
(b) strategijo upravljanja s kapitalom banke iz točke (b)
prvega odstavka tega člena;
(c) izračun kapitala na prvi dan preseganja predpisanega
razmerja oziroma omejitve in časovni načrt ponovne uskladitve s predpisanim razmerjem oziroma omejitvijo, vključno s
simulacijo izračuna kapitala v obdobju usklajevanja.
(3) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za preseganje
predpisanega razmerja oziroma omejitve Banka Slovenije
določi obdobje, v katerem je preseganje dovoljeno, in najvišje
dovoljeno preseganje.
(4) Če banka zahtevo za izdajo dovoljenja vloži nemudoma po prekoračitvi predpisanega razmerja oziroma omejitve,
velja, da med postopkom o izdaji tega dovoljenja ne krši
predpisanega razmerja oziroma omejitve.
(5) Ne glede na peti odstavek 377. člena ZBan-1 predhodno obvestilo Banki Slovenije za dovoljenje po prvem odstavku tega člena ni potrebno.
2. TEMELJNI KAPITAL
8. člen
(Splošno)
(1) Temeljni kapital banke je vsota postavk iz 9. člena,
zmanjšana za znesek odbitnih postavk iz 20. člena tega sklepa,
z upoštevanjem omejitev razmerij iz tretjega odstavka 5. člena
tega sklepa.
(2) Sestavine temeljnega kapitala banke iz 9. člena morajo biti proste vseh predvidljivih davčnih in drugih obveznosti
oziroma se lahko upoštevajo le v višini, ki se lahko uporabi
za kritje tveganj in izgub, upoštevajoč davčne obremenitve in
druge obveznosti.
9. člen
(Sestavine temeljnega kapitala)
Temeljni kapital banke sestavljajo:
(a) vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz
10. člena tega sklepa, razen osnovnega kapitala, vplačanega
na podlagi prednostnih kumulativnih delnic in s temi delnicami
povezanih kapitalskih rezerv;
(b) rezerve in zadržani dobiček ali izguba iz 15. člena
tega sklepa;
(c) hibridni instrumenti temeljnega kapitala iz 16. člena
tega sklepa.
10. člen
(Vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve)
(1) Vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz točke
(a) 9. člena tega sklepa sestavljajo:
(a) navadne delnice po nominalni vrednosti;
(b) kapitalske rezerve, povezane z delnicami iz točke (a)
tega odstavka.
(2) Navadne delnice iz prvega odstavka tega člena, ki
se vključujejo v temeljni kapital, morajo izpolnjevati najmanj
naslednje pogoje glede:
(a) definicije kapitala iz 11. člena tega sklepa;
(b) stalnosti iz 12. člena tega sklepa;
(c) fleksibilnosti izplačil dividend iz 13. člena tega sklepa;
(d) pokrivanja izgub iz 14. člena tega sklepa.
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(3) Ne glede na 10. člen Sklepa o poročanju posameznih
dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09
in 85/10) banka obvesti Banko Slovenije o vsakem povečanju
temeljnega kapitala z navadnimi delnicami najkasneje en mesec pred objavo sklica zasedanja skupščine, na kateri naj bi
bila sprejeta nameravana sprememba. Banka obvestilu priloži
osnovno dokumentacijo, povezano z izdajo navadnih delnic
ter shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za navadne delnice iz 11., 12., 13. in 14. člena tega sklepa s sklici
na osnovno dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje vsakega
posameznega zahtevanega pogoja.
11. člen
(Definicija kapitala)
Navadne delnice, ki se vključujejo v temeljni kapital, morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(a) neposredno jih izda banka, ki jih namerava vključiti v
izračun temeljnega kapitala;
(b) so vplačane oziroma se sme upoštevati le vplačani
znesek, s čemer je zagotovljeno izkazovanje realnega premoženja banke izdajateljice, in pri tem vplačniki postanejo
delničarji banke;
(c) so pripoznane kot kapital v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in zakonom, ki ureja insolvenčne postopke;
(d) ne smejo biti posredno ali neposredno kreditirane s
strani banke izdajateljice oziroma banka izdajateljica ne sme
vplačnikom olajšali vplačila na kakršen koli način, ki bi imel v
posledici enak ekonomski učinek, kot če bi banka pridobila
lastne navadne delnice.
12. člen
(Stalnost)
(1) Navadne delnice, ki se vključujejo v temeljni kapital,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) biti morajo stalne oziroma ne morejo biti odpoklicane
ali izplačane na zahtevo banke in nimajo kakor koli določene
ali nakazane dospelosti;
(b) ne morejo biti izplačane na zahtevo imetnika in imetnik
ne sme imeti sklenjene ali nakazane prodajne opcije z banko
izdajateljico na zadevne delnice;
(c) ne smejo vsebovati pogodbenih, tržnih ali morebitnih
drugih pogojev, ki zagotavljajo pričakovanja, da bodo zadevne
delnice izplačane.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je zmanjšanje
osnovnega kapitala mogoče s strani banke izdajateljice, če je
pridobila dovoljenje Banke Slovenije, vendar pri tem najava
zmanjšanja osnovnega kapitala imetnikom navadnih delnic ne
sme biti opravljena pred pridobitvijo dovoljenja Banke Slovenije. Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije in ko postane
očitno, da bo možnost zmanjšanja osnovnega kapitala uresničena, zadevne delnice ne izpolnjujejo več pogojev za vključitev
v izračun kapitala in se štejejo kot odbitna postavka temeljnega
kapitala skladno s točko (a) 20. člena tega sklepa. Šteje se,
da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega stavka tega odstavka, ko
banka javno objavi svojo namero za zmanjšanje osnovnega
kapitala oziroma delničarje seznani o tej nameri in jih povabi
k ponudbi.
(3) Banka Slovenije izda dovoljenje iz drugega odstavka
tega člena, če banka dokaže, da njen kapital brez teh instrumentov zadošča glede na njeno poslovno strategijo ter prevzeta tveganja in regulatorne zahteve.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena
banka dokazuje s predložitvijo najmanj naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) celovito pojasnilo razlogov za zmanjšanje osnovnega
kapitala;
(b) izračun kapitala in kapitalskih zahtev po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, tj.
pred zmanjšanjem osnovnega kapitala, vključno z višino in se-
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stavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah,
in po zmanjšanju osnovnega kapitala ter dokazilo, da bo banka
po zmanjšanju osnovnega kapitala še naprej izpolnjevala zahteve po minimalnem kapitalu iz 136. člena ZBan-1 in ostale
kapitalske zahteve in omejitve iz oddelka 4.5. ZBan-1;
(c) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa;
Banka iz 3. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na
konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v
nadaljevanju: sklep o konsolidiranem nadzoru) mora predložiti
dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(d) oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena pri
svojem poslovanju, in zagotavljanje njihovega pokrivanja s kapitalom, vključno s testi izjemnih situacij glede pomembnih tveganj, ki prikazujejo potencialne izgube pri različnih scenarijih.
13. člen
(Fleksibilnost izplačil dividend)
(1) Izplačila dividend na navadne delnice so nekumulativna in so mogoča, če za to obstajajo razpoložljiva sredstva.
(2) Navadne delnice ne smejo vsebovati določila ali klavzule, ki bi imetnikom omogočala nadomestno izplačilo dividend v obliki navadnih delnic iz 10. člena tega sklepa. Prav
tako ne smejo vsebovati klavzul ali določil:
(a) po kateri morajo biti izvršena izplačila donosov po hibridnem instrumentu iz 16. člena tega sklepa, če so izplačane
dividende na te delnice ali
(b) po kateri se ne smejo izplačati dividende na te delnice,
če niso izvršena izplačila donosov po hibridnem instrumentu iz
16. člena tega sklepa.
(3) Znesek oziroma višina izplačil dividend na navadne
delnice ne sme biti vnaprej določena ali odvisna oziroma kakor
koli povezana z višino vplačanega zneska ob izdaji. Banka je
glede izplačil dividend avtonomna, kar pomeni, da ima možnost
omejiti izplačila dividend, imetnik pa nima pravice terjati od
banke izplačila dividende na navadne delnice.
14. člen
(Pokrivanje izgube)
(1) V času rednega poslovanja je kapital v obliki navadnih
delnic v celoti razpoložljiv za pokrivanje izgub.
Če obstaja več razredov navadnih delnic, ki se vključujejo
v temeljni kapital, se z vidika pokrivanja izgube v času rednega
poslovanja med seboj obravnavajo enakovredno in so pri tem
sorazmerno in brezpogojno udeležene.
(2) V primeru stečaja ali likvidacije banke se smejo navadne delnice izplačati šele po poravnavi vseh obveznosti in po
izplačilu vseh ostalih finančnih instrumentov.
Če obstaja več razredov navadnih delnic, ki se vključujejo
v temeljni kapital, se z vidika podrejenosti med seboj obravnavajo enakovredno.
(3) Imetniki navadnih delnic so v primeru stečaja ali likvidacije upravičeni do sorazmernega deleža v stečajni oziroma
likvidacijski masi, brez pravice do prednosti pred drugimi upniki
ali fiksnega zneska poplačila nominalne vrednosti.
(4) Navadne delnice ne smejo biti zavarovane niti pokrite z garancijo banke izdajateljice oziroma z njo povezane
osebe ali s kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali
ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred
drugimi upniki.
15. člen
(Rezerve in zadržani dobiček ali izguba)
(1) Rezerve in zadržani dobiček ali izguba iz točke (b)
9. člena tega sklepa sestavljajo:
(a) rezerve iz dobička, v delu, za katerega se predvideva,
da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen;
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(b) zadržani dobiček, oblikovan iz čistega dobička preteklih let, ki je neobremenjen z morebitnimi prihodnjimi obveznostmi in je potrjen na skupščini banke, v delu, za katerega
se predvideva, da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne
bo razdeljen;
V okviru te postavke mora banka upoštevati tudi zadržano
izgubo z negativnim predznakom.
(c) dobiček med letom, če so izpolnjeni vsi naslednji
pogoji:
– višino dobička potrdi pooblaščeni revizor s pisnim mnenjem; v enaki višini se dobiček lahko vključi v izračun temeljnega kapitala tudi v naslednjih poročevalskih obdobjih, če
je banka realizirala višji dobiček od tistega, ki ga je potrdil
pooblaščeni revizor;
– dobiček mora biti zmanjšan za morebitne vmesne (delne) dividende, izplačane med letom, davke in druge obveznosti, ki bremenijo dobiček;
– sredstva in obveznosti banke morajo biti vrednotene v
skladu z veljavnimi računovodskimi standardi;
– organi vodenja ali nadzora banke morajo sprejeti odločitev, na podlagi katere se utemeljeno predvideva razporeditev
dobička v rezerve ali zadržani dobiček, ki ga ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam;
– vsa zahtevana dokazila, našteta v zgornjih alinejah,
mora banka posredovati Banki Slovenije skupaj s poročili za
izračun kapitala, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 104/07 in 85/10).
Pod pogoji iz te točke lahko banka v obdobju do sklepanja
na skupščini pri izračunu temeljnega kapitala upošteva čisti
dobiček poslovnega leta.
(2) V okviru postavke rezerve in zadržani dobiček ali
izguba se ne upoštevajo presežki iz prevrednotenja (dobički
ali izgube), ki izhajajo iz varovanja denarnih tokov finančnih
instrumentov, merjenih po odplačni vrednosti, ter dobički ali
izgube, nastale na podlagi uporabe opcije poštene vrednosti
za obveznosti banke in so posledica sprememb v boniteti
same banke.
(3) Seštevek postavk iz prvega odstavka tega člena se
zmanjša za naslednje postavke:
(a) negativni učinki iz presežka iz prevrednotenja v zvezi
z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi
po pošteni vrednosti;
(b) kumulativni dobički iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti;
(c) neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih izpostavljenosti, ki izboljšujejo kreditno kvaliteto
teh izpostavljenosti, če je banka v vlogi originatorja listinjenja.
16. člen
(Hibridni instrumenti temeljnega kapitala)
(1) Banka lahko v izračun temeljnega kapitala v okviru
omejitev iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa vključi tudi
hibridne instrumente, če je pridobila dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za vključitev hibridnih
instrumentov v temeljni kapital, če ti izpolnjujejo pogoje iz četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena in vse pogoje
iz 17., 18. in 19. člena tega sklepa.
(3) Izpolnjevanje pogojev, na katere se nanaša drugi
odstavek tega člena, banka dokazuje s predložitvijo naslednje
dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt in drugo),
povezana z izdajo hibridnih instrumentov;
(b) shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za hibridne instrumente, tj. navedbo posameznih lastnosti iz četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena, 17.,
18. in 19. člena tega sklepa s sklici na osnovno dokumentacijo iz
točke (a) tega odstavka (navedba člena, točke ali drugo) skupaj z
mnenjem pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da hibridni instru-
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menti izpolnjujejo vsak posamezni pogoj iz četrtega, šestega in
sedmega odstavka tega člena, 17., 18. in 19. člena tega sklepa
ter navedba omejitve iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa,
v katero se bo vključil zadevni hibridni instrument;
(c) opis računovodske obravnave zadevnega hibridnega
instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede
njene primernosti;
(d) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino
in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve
za izdajo dovoljenja;
(e) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa.
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(4) Hibridni instrumenti, ki se vključujejo v temeljni kapital,
morajo, ne glede na pravno obliko ali računovodsko obravnavanje, izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(a) neposredno jih izda banka, ki jih namerava vključiti v
izračun temeljnega kapitala;
(b) so vplačani oziroma se sme upoštevati le vplačani
znesek;
(c) vplačila na podlagi instrumentov morajo biti brezpogojno razpoložljiva banki izdajateljici.
(5) Banka v zavarovanje za svoje izpostavljenosti ne sme
sprejeti hibridnih instrumentov, katerih izdajateljica je, razen za
primere pridobitve lastnih delnic po določbah zakona, ki veljajo
za gospodarske družbe.
(6) Hibridni instrumenti, ki se vključujejo v temeljni kapital
v omejitev iz točke (a) tretjega odstavka 5. člena tega sklepa,
morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(a) ne morejo biti izplačani s strani banke izdajateljice v
denarju, ampak se lahko edino konvertirajo v navadne delnice
iz 10. člena tega sklepa;
(b) v izjemnih okoliščinah mora banka izdajateljica izvesti
konverzijo zadevnih hibridnih instrumentov v navadne delnice
iz 10. člena tega sklepa;
Pogoji za izjemne okoliščine morajo biti v osnovni dokumentaciji (pogodba, prospekt in drugo), povezani z izdajo hibridnih instrumentov, jasno opredeljeni, transparentni in pravno
izvršljivi. Ne glede na to se kot izjemne okoliščine, ki zahtevajo
obvezno konverzijo hibridnih instrumentov v navadne delnice iz
10. člena tega sklepa, šteje situacija, če je kapital banke izdajateljice manjši od minimalnega kapitala ali če bi se kapital banke
izdajateljice zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega
kapitala, določenega v 136. členu oziroma drugem odstavku
248. člena ZBan-1.
(c) Banka Slovenije lahko na podlagi ocene likvidnostnega položaja in kapitalske ustreznosti banke zahteva konverzijo
hibridnih instrumentov v navadne delnice iz 10. člena tega
sklepa;
Pri tem se med drugim upošteva tudi izračune, projekcije in ocene iz tretjega odstavka 18. člena tega sklepa, prilagojene za učinke konverzije hibridnih instrumentov. Tudi če
banka izpolnjuje zahteve po minimalnem kapitalu iz 136. člena
oziroma drugega odstavka 248. člena ZBan-1, lahko Banka
Slovenije znesek ali sestavo kapitala banke izdajateljice oceni
kot neustrezna za pokrivanje tveganj, identificiranih znotraj
procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala po Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni
list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07 in 85/10), in zahteva konverzijo hibridnih instrumentov v navadne delnice iz 10. člena
tega sklepa.
(d) banka izdajateljica ali imetnik hibridnega instrumenta
lahko kadarkoli konvertirata hibridne instrumente v navadne
delnice iz 10. člena tega sklepa.
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(7) Ob upoštevanju pogojev iz šestega odstavka tega
člena, velja za maksimalno število navadnih delnic iz 10. člena
tega sklepa, v katere se konvertirajo hibridni instrumenti iz
šestega odstavka tega člena, naslednje:
(a) določeno je na dan izdaje hibridnih instrumentov na
podlagi tržne vrednosti navadnih delnic iz 10. člena tega sklepa;
(b) imajo skupno vrednost enako nominalni vrednosti
hibridnih instrumentov;
(c) število se ne sme povečati, če se cena navadnih delnic
iz 10. člena tega sklepa zmanjša.
17. člen
(Stalnost hibridnega instrumenta)
(1) Hibridni instrumenti, ki se vključujejo v temeljni kapital,
morajo biti stalni oziroma ne morejo biti odpoklicani ali izplačani na zahtevo imetnika oziroma imajo rok dospelosti najmanj
trideset let.
(2) Odpoklic ali izplačilo hibridnih instrumentov je mogoče samo na pobudo banke izdajateljice oziroma v primeru
hibridnih instrumentov z določeno ročnostjo na dan dospelosti.
Pravico do odpoklica ali izplačila instrumenta lahko banka uveljavi najprej po petih letih od izdaje instrumenta in če je pridobila
dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Banka Slovenije izda dovoljenje iz drugega odstavka
tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) banka izdajateljica hibridne instrumente nadomesti
vsaj istočasno z enako ali bolj kakovostno obliko kapitala;
(b) če banka izdajateljica hibridnih instrumentov ne nadomesti, mora dokazati, da njen kapital brez hibridnih instrumentov zadošča glede na njeno poslovno strategijo ter prevzeta
tveganja in regulatorne zahteve.
Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije, zadevni
instrumenti ne izpolnjujejo več pogojev za vključitev v izračun
kapitala.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena
banka dokazuje s predložitvijo najmanj naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) celovito pojasnilo razlogov za odpoklic ali izplačilo
instrumentov;
(b) izračun kapitala in kapitalskih zahtev po stanju na
zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, pred in po odpoklicu ali izplačilu instrumentov ter dokazilo, da banka še naprej izpolnjuje zahteve po
minimalnem kapitalu iz 136. člena ZBan-1 ter ostale kapitalske
zahteve in omejitve iz oddelka 4.5. ZBan-1;
(c) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa;
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(d) oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena
pri svojem poslovanju, in zagotavljanje njihovega pokrivanja
s kapitalom, vključno s testi izjemnih situacij glede pomembnih tveganj, ki prikazujejo potencialne izgube pri različnih
scenarijih.
Če banka hibridne instrumente nadomesti istočasno z
enako ali bolj kakovostno obliko kapitala, se lahko del ali celotna dokumentacija v okviru zahteve za izdajo dovoljenja iz tega
odstavka uporabi tudi za namen zahteve za izdajo dovoljenja
iz tretjega odstavka 16. člena tega sklepa.
(5) Predčasni odkup hibridnega instrumenta s strani banke izdajateljice prej kot po 5 letih od izdaje je mogoč samo v
posebnih okoliščinah in ob dovoljenju Banke Slovenije.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če gre za
spremembo davčne obravnave hibridnega instrumenta ali pre-
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razvrstitev hibridnega instrumenta z vidika regulatorne oziroma
zakonodajne obravnave, ki v času izdaje instrumenta niso bile
znane. Izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka banka dokazuje
s predložitvijo dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena, vključno z dokazilom o
nastanku posebnih okoliščin.
Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije, zadevni
instrumenti ne izpolnjujejo več pogojev za vključitev v izračun
kapitala.
(6) Kadar ima banka izdajateljica možnost izplačila hibridnih instrumentov z uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko
povezana tudi z zmerno step-up klavzulo, in sicer samo, če
povečanje izhodiščne osnove ne presega večje od vrednosti,
izračunanih kot:
(a) 100 bazičnih točk, zmanjšanih za razliko (swap spread) med začetno indeksno osnovo in indeksno osnovo step-up
in
(b) 50% začetnega kreditnega razmika, zmanjšanega za
razliko (swap spread) med začetno indeksno osnovo in indeksno osnovo step-up.
Step-up klavzula se lahko izvrši samo enkrat v celotnem
obdobju hibridnega instrumenta. Razlika (swap spread) mora
biti določena na dan izdaje instrumentov, ko se določi cena instrumenta in mora izražati razliko v ceni na ta dan za referenčni
vrednostni papir ali referenčno stopnjo ter tak vrednostni papir
ali stopnjo, povečano za step-up klavzulo.
(7) Kadar ima banka izdajateljica možnost poravnave
glavnice hibridnega instrumenta z navadnimi delnicami iz
10. člena tega sklepa z uveljavitvijo nakupne opcije, se ta šteje
za zmerno spodbudo za izplačilo le, če količnik konverzije
na dan izplačila hibridnega instrumenta ne presega količnika
konverzije na dan izdaje hibridnega instrumenta za več kot
150%.
Pri tem je količnik konverzije opredeljen kot razmerje med
številom enot navadnih delnic iz 10. člena tega sklepa, ki jih
mora banka izdajateljica hibridnih instrumentov ob uveljavitvi
klavzule o poravnavi glavnice hibridnega instrumenta z navadnimi delnicami iz 10. člena tega sklepa izdati, glede na enoto
zadevnega hibridnega instrumenta.
(8) Reodkup (buy-back) hibridnega instrumenta na trgu s
strani banke izdajateljice je mogoč samo, če je banka pridobila
dovoljenje Banke Slovenije.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če je izpolnjen
eden od naslednjih dveh pogojev:
(a) banka predčasno nadomesti hibridni instrument z enako ali bolj kakovostno obliko kapitala in v tem primeru lahko
izvrši reodkup prej kot v petih letih od izdaje instrumenta;
(b) če banka hibridnega instrumenta ne nadomesti, se
reodkup lahko izvrši šele po petih letih od izdaje instrumenta,
pri tem pa mora dokazati, da njen kapital brez hibridnega instrumenta zadošča glede na njeno poslovno strategijo ter prevzeta
tveganja in regulatorne zahteve.
Izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka banka dokazuje s
predložitvijo dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena.
Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije, zadevni
instrumenti ne izpolnjujejo več pogojev za vključitev v izračun
kapitala.
18. člen
(Fleksibilnost izplačil donosov hibridnega instrumenta)
(1) Banka mora imeti možnost, da kadarkoli in za nedoločen čas prekliče izplačila donosov po hibridnih instrumentih,
glede na finančni položaj in kapitalsko ustreznost banke. Preklicana izplačila po hibridnih instrumentih morajo biti brezpogojno
razpoložljiva banki izdajateljici, imetnik pa nima pravice terjati
od banke izplačilo donosov po hibridnih instrumentih.
(2) Izplačila donosov (obresti, dividende idr.) iz naslova
hibridnih instrumentov so nekumulativna in so mogoča, če za
to obstajajo razpoložljiva sredstva; če je višina izplačila vnaprej
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določena, sprememba bonitete banke izdajateljice ne sme vplivati na višino izplačil iz naslova teh instrumentov.
(3) Skladno z 2. točko prvega odstavka 248.a člena
ZBan-1 lahko Banka Slovenije na podlagi ocene likvidnostnega položaja ali kapitalske ustreznosti banke zahteva preklic
izplačil donosov po hibridnih instrumentih in pri tem med drugim
upošteva naslednje:
(a) izračun kapitala in kapitalskih zahtev pred in po izplačilih donosov po hibridnem instrumentu, predvsem z vidika
presoje, ali zadevna izplačila in druge predvidljive notranje in
zunanje okoliščine povečujejo tveganja za banko pri izpolnjevanju zahteve po minimalnem kapitalu iz 136. člena ZBan-1 ter
ostalih kapitalskih zahtev in omejitev iz oddelka 4.5. ZBan-1;
(b) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev za
obdobje prihodnjih treh let, vključno z višino in sestavo kapitala
po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje
prihodnjih treh let, ter njeno poslovno strategijo, vključno s
projekcijo izkaza finančnega položaja in izkaza vseobsegajočega donosa;
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(c) oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena pri
svojem poslovanju, in zagotavljanje njihovega pokrivanja s kapitalom, vključno s testi izjemnih situacij glede pomembnih tveganj, ki prikazujejo potencialne izgube pri različnih scenarijih.
(4) V primeru preklica izplačil donosov po hibridnem instrumentu lahko banka izvrši izplačilo donosov z navadnimi
delnicami iz 10. člena tega sklepa, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
(a) banka izpolnjuje zahteve po minimalnem kapitalu,
določenem v 136. členu oziroma drugem odstavku 248. člena
ZBan-1;
(b) z nadomestnim izplačilom donosov po hibridnem instrumentu se ne zmanjša višina temeljnega kapitala;
(c) preklicana izplačila donosov po hibridnem instrumentu
se nemudoma poravnajo z novo izdanimi navadnimi delnicami iz 10. člena tega sklepa, katerih skupni znesek poštene
vrednosti ne presega zneska izplačil donosov po hibridnem
instrumentu;
(d) banka ni zavezana poiskati novih investitorjev za novo
izdane navadne delnice iz 10. člena tega sklepa;
(e) če imetnik novo izdanih navadnih delnic iz 10. člena
tega sklepa naknadno proda te instrumente in je pri tem prejeti
znesek manjši od vrednosti preklicanih izplačil donosov po
hibridnem instrumentu, banka imetniku ni dolžna izdati novih
nadomestnih instrumentov za kritje realizirane izgube.
(5) V primeru, ko hibridni instrument vsebuje klavzulo,
po kateri morajo biti izvršena izplačila donosov po tem instrumentu, če so izplačane dividende na navadne delnice iz
10. člena tega sklepa ali drugem, enakovredno obravnavanem
hibridnem instrumentu iz tega člena (dividend pusher), je le-ta
edino sprejemljiva, če so izplačila donosov po tem hibridnem
instrumentu v relevantnem časovnem obdobju (med obvezo
za izplačila po drugem instrumentu in datumom izplačila donosov po hibridnem instrumentu) preklicana, ko nastopi ena od
naslednjih situacij:
(a) kapital banke je manjši od minimalnega kapitala ali
bi se zaradi izplačila zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 136. členu oziroma drugem
odstavku 248. člena ZBan-1;
(b) Banka Slovenije zahteva, skladno z 2. točko prvega
odstavka 248.a člena ZBan-1, preklic izplačil donosov, vezanih
na zadevni hibridni instrument;
(c) izplačilo dividend na navadne delnice iz 10. člena tega
sklepa je izvršeno v obliki dodelitve novih delnic.
(6) V nobenem primeru pa hibridni instrument ne sme
vsebovati klavzule iz petega odstavka tega člena ali klavzule,
po kateri se ne smejo izplačati dividende na navadne delnice iz
10. člena tega sklepa ali drugem, enakovredno obravnavanem
hibridnem instrumentu iz tega člena, če niso izvršena izplačila
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donosov po zadevnem hibridnem instrumentu (dividend stopper), če omenjeni klavzuli na kakršen koli način ovirata ali
otežujeta dokapitalizacijo banke izdajateljice.
19. člen
(Pokrivanje izgub s hibridnim instrumentom)
so:

(1) Hibridni instrumenti, ki se vključujejo v temeljni kapital,

(a) v višini celotne terjatve upnika razpoložljivi za pokrivanje izgub v času rednega poslovanja in ne smejo ovirati ali
oteževati dokapitalizacije banke;
(b) v višini celotne terjatve upnika podrejeni obveznostim
do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenih
dolžniških instrumentov, kar pomeni, da se ob morebitnem
stečaju ali likvidaciji izplačajo šele tik pred navadnimi delnicami
iz 10. člena tega sklepa.
(2) Pogodbena ali druga dokumentacija za hibridni instrument mora zaradi učinkovite izvedbe pokritja izgub v času
rednega poslovanja vsebovati smiseln mehanizem, ki:
(a) je jasno opredeljen in pravno izvršljiv;
(b) je javno razkrit in transparenten trgu;
(c) poveča možnosti za dokapitalizacijo banke izdajateljice zaradi zmanjšane obveznosti banke do imetnikov hibridnega
instrumenta;
(d) omogoča banki izdajateljici delovanje mehanizma,
ob in po aktiviranju sprožitvene točke, na enega od naslednjih
načinov:
– trajni odpis glavnice hibridnega instrumenta;
– hibridni instrument se konvertira v navadne delnice iz
10. člena tega sklepa, katerih skupna vrednost ne presega
150% njihove nominalne vrednost, ob upoštevanju pogojev iz
sedmega odstavka 16. člena;
– drug alternativni postopek oziroma način, ki omogoča
najmanj enake učinke z vidika možnosti za dokapitalizacijo
banke, kot sta opredeljena v prvih dveh alinejah te točke.
(3) Sprožitvena točka, opredeljena v pogodbeni ali drugi
dokumentaciji za hibridni instrument, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) je jasno opredeljena in pravno izvršljiva;
(b) je javno razkrita in transparentna trgu;
(c) je s časovnega vidika pravočasno in učinkovito opredeljena, kar pomeni, da se aktivira:
– kadar banka izdajateljica ne izpolnjuje zahtev po minimalnem kapitalu iz 136. člena ZBan-1 oziroma drugem odstavku 248. člena ZBan-1;
– preden nastopi situacija iz prve alineje te točke, ko
izguba iz poslovanja pomembno vpliva na zmanjšanje kapitalske ustreznosti ali poslabšanje likvidnostnega položaja banke
oziroma se predvideva, da bo prišlo do teh dogodkov.
(4) Če banka sama ne uporabi opredeljenega mehanizma
za pokrivanje izgub iz naslova hibridnega instrumenta iz drugega odstavka tega člena pravočasno in preudarno, lahko Banka
Slovenije zahteva uporabo tega mehanizma skladno s tretjo
alinejo 2. točke prvega odstavka 248. člena ZBan-1.
(5) Hibridni instrumenti ne smejo biti zavarovani niti pokriti z garancijo banke izdajateljice oziroma z njo povezane
osebe ali s kakšno drugi obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali
ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred
drugimi upniki.
20. člen
(Odbitne postavke pri izračunu temeljnega kapitala)
Seštevek postavk iz 9. člena tega sklepa se zmanjša za
naslednje postavke:
(a) lastne delnice, ki imajo značilnosti temeljnega kapitala,
po knjigovodski vrednosti;
Upošteva se znesek lastnih delnic in znesek z lastnimi
delnicami izenačenih delnic po 251. in 252. členu Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZGD-1-UPB3).
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(b) neopredmetena dolgoročna sredstva banke, vključno
s presežkom iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi
dolgoročnimi sredstvi;
(c) čista izguba poslovnega leta oziroma izguba med
letom;
Pri postavki čista izguba poslovnega leta mora banka v
skladu s šestim odstavkom 13. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja (Uradni list RS, št. 135/06,
104/07 in 85/10; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih) upoštevati tudi ocenjeno višino potrebnih prilagoditev, če imajo te
pomemben učinek.
(d) druge postavke;
– Drugi negativni (neto) presežki iz prevrednotenja, ki
niso povezani z odbitnimi postavkami temeljnega kapitala in
ne štejejo kot sestavina dodatnega kapitala I oziroma se ne
upoštevajo v izračun kapitala.
Gre zlasti za negativne (neto) presežke iz prevrednotenja
v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo, v zvezi z varovanjem
denarnih tokov – uspešni del varovanja, v zvezi s pridruženimi
družbami in skupaj obvladovanimi družbami, obračunanih po
kapitalski metodi, ter drugi presežki iz prevrednotenja.
– Znesek oslabitev finančnih sredstev, merjenih po metodi
odplačne vrednosti in rezervacij za prevzete obveznosti po
zunajbilančnih postavkah na podlagi mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), če zaradi
zamika v knjiženju po stanju na dan, za katerega se izračunava
kapital, še niso izkazane.
– Razlika med izkazanimi oslabitvami finančnih sredstev
oziroma rezervacijami za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah na podlagi lastne metodologije po MSRP in
zneskom ugotovljenih oslabitev oziroma rezervacij, izračunanih
v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09).
3. DODATNI KAPITAL I
21. člen
(Splošno)
(1) Dodatni kapital I banke je vsota postavk iz 22. člena
tega sklepa, z upoštevanjem omejitev razmerij med posameznimi kategorijami oziroma sestavinami kapitala iz drugega
odstavka 5. člena tega sklepa.
(2) Sestavina dodatnega kapitala I iz točke (a) 22. člena
tega sklepa mora imeti najmanj naslednje lastnosti:
(a) je neomejeno razpoložljiva za takojšnje pokrivanje
tveganj in izgube v času rednega poslovanja;
(b) mora biti prosta vseh predvidljivih davčnih in drugih
obveznosti oziroma se lahko upošteva le v višini, ki se lahko
uporabi za kritje tveganj in izgube, upoštevajoč davčne obremenitve in druge obveznosti.
22. člen
(Sestavine dodatnega kapitala I)
Dodatni kapital I banke sestavljajo:
(a) presežki iz prevrednotenja iz 23. člena tega sklepa;
(b) presežek oslabitev in rezervacij nad pričakovanimi
izgubami, izračunanimi po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (v nadaljevanju: po pristopu IRB) iz 24. člena
tega sklepa;
(c) hibridni instrumenti dodatnega kapitala I iz 25. člena
tega sklepa;
(d) presežki iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala iz 26. člena tega sklepa;
(e) prednostne kumulativne delnice brez fiksnega donosa
iz 27. člena tega sklepa;
(f) podrejeni dolg iz 28. člena tega sklepa;
(g) prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom iz
29. člena tega sklepa.
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23. člen
(Presežki iz prevrednotenja)
Med sestavine dodatnega kapitala I se upoštevajo naslednji presežki iz prevrednotenja:
(a) 80% zneska pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo
in izkazanimi po pošteni vrednosti;
(b) 80% zneska kumulativnih pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene vrednosti;
(c) 80% zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti.
24. člen
(Presežek oslabitev in rezervacij po pristopu IRB)
Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje po pristopu IRB, lahko vključi med sestavine dodatnega
kapitala I pozitivno razliko med zneskom oslabitev in rezervacij
za izpostavljenosti, ki so oblikovane skladno z MSRP, in zneskom pričakovane izgube, ki je izračunan v skladu s četrtim
odstavkom 15. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih
sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06,
104/07, 22/10 in 85/10; v nadaljevanju: sklep o pristopu IRB),
vendar največ v višini 0,6% zneska tveganjem prilagojenih izpostavljenosti, izračunanih po pristopu IRB. Pri tem se v izračunu
zneska tveganjem prilagojenih izpostavljenosti ne vključujejo
pozicije v listinjenju, ki prejmejo utež tveganja 1250%, skladno
s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje
pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic
prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 85/10; v
nadaljevanju: sklep o listinjenju).
25. člen
(Hibridni instrumenti dodatnega kapitala I)
(1) Banka lahko v izračun dodatnega kapitala I vključi
tudi hibridne instrumente, če je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije.
(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za vključitev hibridnih
instrumentov v dodatni kapital I, če ti izpolnjujejo pogoje iz
četrtega odstavka tega člena.
(3) Izpolnjevanje pogojev, na katere se nanaša drugi
odstavek tega člena, banka dokazuje s predložitvijo naslednje
dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt in drugo),
povezana z izdajo hibridnih instrumentov;
(b) shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za
hibridne instrumente, tj. navedbo posameznih lastnosti iz četrtega odstavka tega člena s sklici na osnovno dokumentacijo
iz točke (a) tega odstavka (navedba člena, točke ali drugo),
skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da hibridni instrumenti izpolnjujejo vsak posamezni pogoj iz četrtega
odstavka tega člena;
(c) opis računovodske obravnave zadevnega hibridnega
instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede
njene primernosti;
(d) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino
in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve
za izdajo dovoljenja;
(e) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa.
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(4) Hibridni instrumenti, ki se vključujejo v dodatni kapital
I, morajo, ne glede na pravno obliko (vrednostni papirji, kredit
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idr.) ali računovodsko obravnavanje, izpolnjevati vse naslednje
pogoje:
(a) izda jih banka, ki jih namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala I;
(b) so z nedoločenim rokom zapadlosti;
(c) so vplačani oziroma se sme upoštevati le vplačani
znesek;
(d) ne morejo biti unovčeni na zahtevo imetnika;
Odpoklic ali izplačilo instrumenta s strani banke izdajateljice je mogoč najprej po 5 letih od izdaje in ob dovoljenju
Banke Slovenije. Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
zadevni instrumenti ne izpolnjujejo več pogojev za vključitev v
izračun kapitala.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če je izpolnjen
eden od naslednjih dveh pogojev:
– banka hibridne instrumente nadomesti vsaj istočasno z
enako ali bolj kakovostno obliko kapitala;
– če banka hibridnih instrumentov ne nadomesti, mora
dokazati, da njen kapital brez hibridnih instrumentov zadošča
glede na njeno poslovno strategijo ter prevzeta tveganja in
regulatorne zahteve.
Izpolnjevanje pogojev iz drugega pododstavka te točke
banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
– celovito pojasnilo razlogov za odpoklic ali izplačilo instrumentov;
– izračun kapitala in kapitalskih zahtev po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, pred in po odpoklicu ali izplačilu instrumenta ter dokazilo, da banka še naprej izpolnjuje zahteve po
minimalnem kapitalu iz 136. člena ZBan-1 ter ostale kapitalske
zahteve in omejitve iz oddelka 4.5. ZBan-1;
– projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa;
Pri tem mora banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem
nadzoru predložiti dokumentacijo iz te alineje tudi na konsolidirani podlagi.
Predčasni odkup instrumenta s strani banke izdajateljice
prej kot po 5 letih od izdaje, je mogoč samo v posebnih okoliščinah in ob dovoljenju Banke Slovenije.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če gre za
spremembo davčne obravnave hibridnega instrumenta ali prerazvrstitev hibridnega instrumenta z vidika regulatorne oziroma
zakonodajne obravnave, ki v času izdaje instrumenta niso
bile znane. Izpolnjevanje pogojev iz tega pododstavka banka
dokazuje s predložitvijo dokumentacije v okviru zahteve za
izdajo dovoljenja iz tretjega pododstavka te točke, vključno z
dokazilom o nastanku posebnih okoliščin. Ko banka pridobi
dovoljenje Banke Slovenije, zadevni instrumenti ne izpolnjujejo
več pogojev za vključitev v izračun kapitala.
(e) so v višini celotne terjatve upnika podrejeni obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, kar pomeni, da se ob morebitnem stečaju ali likvidaciji izplačajo šele tik pred hibridnimi instrumenti temeljnega
kapitala;
(f) so v višini celotne terjatve upnika razpoložljivi za pokrivanje izgube v času rednega poslovanja;
(g) banka ima možnost, da, če ni izplačala dividend na
delnice za preteklo poslovno leto in ni izvršila izplačil donosov
iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, odloži
izplačila donosov iz naslova teh hibridnih instrumentih;
(h) ne smejo biti zavarovani niti pokriti z garancijo banke
izdajateljice, z njo povezane osebe ali s kakšno drugo obliko
pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala
stopnjo prioritete izplačil pred drugimi upniki;
(i) kadar ima banka izdajateljica možnost izplačila hibridnih instrumentov z uveljavitvijo nakupne opcije, je ta
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lahko povezana tudi z zmerno step-up klavzulo, in sicer
samo, če se ta uveljavi najprej po 5 letih od izdaje hibridnih
instrumentov.
(5) Banka v zavarovanje za svoje izpostavljenosti ne sme
sprejeti hibridnih instrumentov, katerih izdajateljica je.
26. člen
(Presežki iz naslova hibridnih instrumentov
temeljnega kapitala)
Med sestavine dodatnega kapitala I se lahko vključijo
tudi hibridni instrumenti, za katere je Banka Slovenije izdala
dovoljenje za vključitev v temeljni kapital banke, in sicer v
delu, ki presega omejitve za vključevanje v temeljni kapital iz
tretjega odstavka 5. člena tega sklepa, vendar morajo biti ob
tem izpolnjene vse zahteve oziroma omejitve za vključitev v
dodatni kapital I.
27. člen
(Prednostne kumulativne delnice brez fiksnega donosa)
(1) V dodatni kapital I banke se lahko vključujejo tudi:
(a) prednostne kumulativne delnice po nominalni vrednosti;
(b) kapitalske rezerve, povezane z delnicami iz točke (a)
tega odstavka.
Postavke iz točke (a) in (b) tega odstavka se za ugotavljanje višine dodatnega kapitala I zmanjšajo za lastne delnice, ki
imajo značilnosti dodatnega kapitala I.
(2) Prednostne kumulativne delnice iz prvega odstavka
tega člena morajo za vključevanje med sestavine dodatnega
kapitala I v celoti izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) stalnost oziroma so brez kakor koli določene ali nakazane zapadlosti in brez možnosti odpoklica na zahtevo imet
nika;
(b) so neomejeno razpoložljive za takojšnje pokrivanje tveganj in izgube v času rednega poslovanja v skladu s
379. členom ZGD-1-UPB3;
(c) so podrejene obveznostim do navadnih upnikov, obveznostim na podlagi podrejenega dolga in obveznostim na
podlagi hibridnih instrumentov;
(d) banka lahko omeji izplačilo donosov;
(e) morajo biti proste vseh predvidljivih davčnih in drugih
obveznosti oziroma se lahko upoštevajo le v višini, ki se lahko
uporabi za kritje tveganj in izgub, upoštevajoč davčne obremenitve in druge obveznosti.
28. člen
(Podrejeni dolg za vključitev v dodatni kapital I)
(1) Banka lahko v izračun dodatnega kapitala I vključi tudi
podrejeni dolg, če je pridobila dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za vključitev podrejenega dolga v dodatni kapital I, če ta izpolnjuje pogoje iz
četrtega odstavka tega člena.
(3) Izpolnjevanje pogojev, na katere se nanaša drugi
odstavek tega člena, banka dokazuje s predložitvijo naslednje
dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a) osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt in drugo),
povezana z izdajo podrejenega dolga za vključitev v dodatni
kapital I;
(b) shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za
podrejeni dolg, ki se vključuje v dodatni kapital I, tj. navedbo
posameznih lastnosti iz četrtega odstavka tega člena s sklici
na osnovno dokumentacijo iz točke (a) tega odstavka (navedba
člena, točke ali drugo), skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da podrejeni dolg izpolnjuje vsak posamezni
pogoj iz četrtega odstavka tega člena;
(c) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino
in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve
za izdajo dovoljenja;
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(d) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa.
Pri tem mora banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem
nadzoru predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
(4) Podrejeni dolg, ki se vključuje v dodatni kapital I, mora,
ne glede na pravno obliko (vrednostni papirji idr.), izpolnjevati
vse naslednje pogoje:
(a) izda ga banka, ki ga namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala I;
(b) je vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani
znesek;
(c) pogodbeni rok zapadlosti ni določen ali mora biti najmanj 5 let in en dan;
Če je rok zapadlosti podrejenega dolga določen, pogodba
ne sme vsebovati določila, da je lahko ta predčasno izplačan
zaradi posebnih okoliščin, razen v primeru prenehanja opravljanja bančnih storitev.
Če rok zapadlosti ni določen, je podrejeni dolg lahko
izplačan le, če je podano petletno predhodno obvestilo Banki
Slovenije.
Banka lahko podrejeni dolg izplača tudi pred potekom
pogodbene zapadlosti ali brez petletnega predhodnega obvestila Banki Slovenije, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Ko
banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije, zadevni instrument
ne izpolnjuje več pogojev za vključitev v izračun kapitala. Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če je izpolnjen eden od
naslednjih dveh pogojev:
– banka podrejeni dolg nadomesti vsaj istočasno z enako
ali bolj kakovostno obliko kapitala;
– če banka podrejenega dolga ne nadomesti, mora dokazati, da njen kapital brez podrejenega dolga zadošča glede na
njeno poslovno strategijo ter prevzeta tveganja in regulatorne
zahteve.
Izpolnjevanje pogojev iz četrtega pododstavka te točke
banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
– celovito pojasnilo razlogov za izplačilo instrumentov;
– izračun kapitala in kapitalskih zahtev po stanju na zadnji
dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, pred in po izplačilu instrumenta ter dokazilo,
da banka še naprej izpolnjuje zahteve po minimalnem kapitalu
iz 136. člena ZBan-1 ter ostale kapitalske zahteve in omejitve
iz oddelka 4.5. ZBan-1;
– projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja in izkaza vseobsegajočega donosa.
Pri tem mora banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem
nadzoru predložiti dokumentacijo iz te alineje tudi na konsolidirani podlagi.
(d) je v višini celotne terjatve upnika podrejen obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II;
(e) ne sme biti zavarovan niti pokrit z garancijo banke, z
njo povezane osebe ali s kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi v
pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete
izplačil pred drugimi upniki;
(f) kadar ima banka izdajateljica možnost izplačila podrejenega dolga z uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko povezana tudi z zmerno step-up klavzulo, in sicer samo, če se ta
uveljavi najprej po 5 letih od izdaje podrejenega dolga.
(5) Obseg vključevanja podrejenega dolga v dodatni kapital I se postopoma znižuje z 20-odstotnim kumulativnim diskontom v zadnjih petih letih pred zapadlostjo oziroma odplačilom
na naslednji način:
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(a) pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je pet let ali
manj kot pet in več kot štiri leta pred dnevom izplačila celotnega
ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, se za
ta del zneska upošteva 20-odstotni diskont;
(b) pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je štiri leta ali
manj kot štiri in več kot tri leta pred dnevom izplačila celotnega
ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, se za
ta del zneska upošteva 40-odstotni diskont;
(c) pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je tri leta ali
manj kot tri in več kot dve leti pred dnevom izplačila celotnega
ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, se za
ta del zneska upošteva 60-odstotni diskont;
(d) pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je dve leti ali
manj kot dve in več kot eno leto pred dnevom izplačila celotnega ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, se
za ta del zneska upošteva 80-odstotni diskont;
(e) pri izračunu kapitala po stanju na dan, ki je eno leto
ali manj kot eno leto pred dnevom izplačila celotnega ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, se upošteva
100-odstotni diskont oziroma se ta znesek ne šteje več v
izračun kapitala.
(6) Pri instrumentih iz točke (f) četrtega odstavka tega
člena, ki vključujejo možnost predčasnega izplačila dolga in
povečanja obrestne mere ob neuresničitvi možnosti predčasnega izplačila, je obseg njihovega vključevanja v dodatni kapital I
praviloma odvisen od višine pogodbeno določenega povečanja
obrestne mere (step-up). Če povečanje obrestne mere ne presega 1,50 odstotne točke, se 20-odstotni kumulativni diskont
uporablja za zadnjih pet let, ki preostajajo do pogodbenega
dospetja. Kadar je v pogodbi predvideno povečanje obrestne
mere večje od 1,50 odstotne točke, je potrebno 20-odstotni
kumulativni diskont uporabljati že za zadnjih pet let do datuma mogočega predčasnega izplačila dolga oziroma izvršitve
nakupne opcije.
Ne glede na določbe prvega pododstavka tega odstavka
mora banka uporabljati ustrezen kumulativni diskont pri vključevanju instrumentov iz prvega pododstavka v dodatni kapital
I že od takrat, ko postane očitno, da bo možnost predčasnega
izplačila oziroma izvršitev nakupne opcije uresničena. Šteje
se, da so izpolnjeni pogoji iz prvega stavka, če uprava banke
sprejme odločitev, da bo banka izkoristila možnost predčasnega izplačila oziroma izvršitev nakupne opcije.
(7) Banka v zavarovanje za svoje izpostavljenosti ne sme
sprejeti podrejenega dolga, katerega izdajateljica je.
29. člen
(Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom)
(1) V dodatni kapital I banke se lahko vključujejo tudi:
(a) prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom po
nominalni vrednosti;
(b) kapitalske rezerve, povezane z delnicami iz točke (a)
tega odstavka.
Postavke iz točke (a) in (b) tega odstavka se za ugotavljanje višine dodatnega kapitala I zmanjšajo za lastne delnice, ki
imajo značilnosti dodatnega kapitala I.
(2) Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom
iz prvega odstavka tega člena morajo za vključevanje med
sestavine dodatnega kapitala I v celoti izpolnjevati naslednje
lastnosti:
(a) stalnost oziroma so brez kakor koli določene ali nakazane zapadlosti in brez možnosti odpoklica na zahtevo imetnika;
(b) so neomejeno razpoložljive za takojšnje pokrivanje tveganj in izgube v času rednega poslovanja v skladu s
379. členom ZGD-1-UPB3;
(c) so podrejene obveznostim do navadnih upnikov, obveznostim na podlagi podrejenega dolga in obveznostim na
podlagi hibridnih instrumentov;
(d) banka lahko omeji izplačilo donosov;
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(e) morajo biti proste vseh predvidljivih davčnih in drugih
obveznosti oziroma se lahko upoštevajo le v višini, ki se lahko
uporabi za kritje tveganj in izgub, upoštevajoč davčne obremenitve in druge obveznosti.

4. ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA
IN DODATNEGA KAPITALA I
30. člen
(Odbitne postavke)
(1) Temeljni kapital banke se zmanjša za polovico vsote
vseh odbitnih postavk iz drugega odstavka tega člena, druga polovica te vsote pa se odšteje od dodatnega kapitala I.
Ne glede na prvi stavek, se v primeru, da polovica seštevka
vseh odbitnih postavk iz drugega odstavka tega člena presega
dodatni kapital I, presežek vsote odbitnih postavk odšteje od
temeljnega kapitala banke.
(2) Odbitne postavke so:
(a) naložbe v druge kreditne ali finančne institucije ter
družbe za upravljanje, ki posamično presegajo 10% osnovnega
kapitala druge kreditne ali finančne institucije;
Upoštevajo se naložbe banke v delnice, poslovne deleže
ali druge pravice, na podlagi katerih banka pridobi več kot
10% osnovnega kapitala drugih kreditnih ali finančnih institucij
oziroma družb za upravljanje. Za namen ugotavljanja deleža v
osnovnem kapitalu se upoštevajo vse neposredne in posredne
naložbe banke v osnovni kapital drugih kreditnih ali finančnih
institucij oziroma družb za upravljanje. Če neposredne in posredne naložbe presegajo 10% osnovnega kapitala druge kreditne ali finančne institucije oziroma družbe za upravljanje, so
odbitna postavka vse neposredne naložbe banke, razen če so
na podlagi tretjega odstavka 11. člena sklepa o tržnih tveganjih
vključene v trgovalno knjigo.
(b) naložbe v hibridne instrumente ter podrejeni dolg
drugih kreditnih ali finančnih institucij ter družb za upravljanje,
v katerih je banka posamično pridobila več kot 10% osnovnega
kapitala;
Upoštevajo se naložbe banke v hibridne instrumente ter
podrejeni dolg drugih kreditnih ali finančnih institucij oziroma
družb za upravljanje, razen če so na podlagi tretjega odstavka 11. člena sklepa o tržnih tveganjih vključene v trgovalno
knjigo.
(c) naložbe banke v druge kreditne ali finančne institucije
ter družbe za upravljanje, ki posamično ne presegajo 10%
osnovnega kapitala druge kreditne ali finančne institucije oziroma družbe za upravljanje;
Naložbe banke v kapital, hibridne instrumente ter podrejeni dolg v druge kreditne ali finančne institucije oziroma družbe
za upravljanje, ki ne spadajo v točki (a) in (b) tega odstavka in
ki niso vključene v trgovalno knjigo na podlagi tretjega odstavka
11. člena sklepa o tržnih tveganjih, se odštevajo v znesku, ki
presega 10% seštevka temeljnega in dodatnega kapitala I banke, izračunanega pred odštetjem postavk iz tega člena.
(d) udeležbe banke v zavarovalnicah, pozavarovalnicah,
pokojninskih družbah in zavarovalnih holdingih;
Upoštevajo se naložbe banke v delnice, poslovne deleže
ali druge pravice, na podlagi katerih je banka udeležena v
zavarovalnicah, pozavarovalnicah, pokojninskih družbah ali
zavarovalnih holdingih. Za namen ugotavljanja udeležbe se
upoštevajo vsa neposredna in posredna imetništva banke v poslovnih deležih, delnicah ali drugih pravicah v zavarovalnicah,
pozavarovalnicah, pokojninskih družbah in zavarovalnih holdingih iz bančne in iz trgovalne knjige. Če te naložbe presegajo
delež, ki predstavlja udeležbo v zavarovalnici, pozavarovalnici,
pokojninski družbi ali zavarovalnem holdingu, so odbitna postavka le neposredne naložbe banke.
(e) naložbe v finančne instrumente zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb ali zavarovalnih holdingov, v
katerih je banka udeležena;
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Upoštevajo se naložbe v tiste finančne instrumente navedenih oseb, ki se v skladu s členom 16(3) Direktive 73/239/EGS
z dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja in členom
27(3) Direktive 2002/83/ES z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju lahko upoštevajo pri izračunu njihovega
kapitala (prednostne kumulativne delnice, podrejeni dolg, vrednostni papirji brez zapadlosti ter drugi finančni instrumenti, ki
izpolnjujejo v navedenih določbah predpisane pogoje).
(f) primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu IRB
ter pričakovana izguba iz naslova lastniških instrumentov po
pristopu IRB;
Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje po pristopu IRB, mora upoštevati naslednji odbitni postavki:
– morebitni presežek zneska pričakovanih izgub nad oblikovanimi oslabitvami in rezervacijami, izračunan v skladu s
četrtim odstavkom 15. člena sklepa o pristopu IRB, in
– znesek pričakovane izgube za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, izračunan v skladu s 143. in
144. členom sklepa o pristopu IRB.
(g) zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo
1250%;
Upoštevajo se izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju, ki se jim v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena,
točko (b) prvega odstavka 7. člena ter 22. in 38. členom sklepa o listinjenju pripiše utež tveganja 1250% in če jih banka
ne vključi v izračun tveganjem prilagojenih izpostavljenosti
za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje.
Zneski teh izpostavljenosti se izračunajo v skladu z določbami
navedenega sklepa o listinjenju.
(h) prenesena vrednost finančnih instrumentov, tujih valut
ali blaga;
Upošteva se prenesena vrednost finančnih instrumentov,
tujih valut ali blaga pri kapitalski obravnavi v primeru časovne
neusklajenosti plačila ali izročitve po Tabeli 6 točke (b) prvega
odstavka 44. člena sklepa o tržnih tveganjih.
(i) ocenjena višina potrebnih prilagoditev na postavkah
trgovalne knjige;
Upošteva se ocenjena višina potrebnih prilagoditev na
postavkah trgovalne knjige, izdelana v skladu s prvim do petim odstavkom 13. člena sklepa o tržnih tveganjih, če ta nima
pomembnega učinka in če banka nima dodatnega kapitala II
oziroma ta ne zadostuje za pokrivanje te odbitne postavke.
(j) znesek preseganj omejitev kvalificiranih deležev v osebah nefinančnega sektorja;
Upošteva se znesek preseganj omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja iz prvega
odstavka 5. člena Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list
RS, št. 135/06).
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se
kapitalske naložbe v druge kreditne institucije, finančne institucije, družbe za upravljanje, zavarovalnice, pozavarovalnice,
pokojninske družbe ali zavarovalne holdinge, ki jih je banka pridobila začasno, namesto izpolnitve denarne obveznosti pravne
osebe v postopku finančnega prestrukturiranja te osebe, prva
tri leta po pridobitvi ne štejejo med odbitne postavke po točkah
(a), (b), (c), (d) in (e) drugega odstavka tega člena.
5. DODATNI KAPITAL II
31. člen
(Splošno)
(1) Dodatni kapital II banke predstavlja podrejeni dolg iz
32. člena tega sklepa, ob upoštevanju omejitev razmerij med
posameznimi kategorijami oziroma sestavinami kapitala iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa ter zmanjšan za odbitno
postavko iz 33. člena tega sklepa.
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(2) Banka mora najmanj 30 dni pred nameravano vključitvijo podrejenega dolga v dodatni kapital II obvestiti Banko
Slovenije. Banka mora omenjenemu obvestilu priložiti:
(a) osnovno dokumentacijo (pogodba, prospekt in drugo),
povezano z izdajo podrejenega dolga za vključitev v dodatni
kapital II;
(b) shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za
podrejeni dolg, ki se vključuje v dodatni kapital II, tj. navedbo
posameznih lastnosti iz 32. člena tega sklepa s sklici na osnovno dokumentacijo iz točke (a) tega odstavka (navedba člena,
točke ali drugo), skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da podrejeni dolg izpolnjuje vsak posamezni pogoj
iz 32. člena tega sklepa;
(c) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma
sestavinah, po stanju na zadnji dan meseca, pred mesecem,
v katerem obvesti Banko Slovenije o nameravani vključitvi
podrejenega dolga v dodatni kapital II;
(d) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih dveh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa.
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te točke tudi na konsolidirani podlagi.
32. člen
(Podrejeni dolg za vključitev v dodatni kapital II)
(1) Podrejeni dolg, ki se vključuje v dodatni kapital II,
mora, ne glede na pravno obliko (vrednostni papirji idr.), izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(a) izda ga banka, ki ga namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala II;
(b) je vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani
znesek;
(c) pogodbeni rok zapadlosti mora biti najmanj 2 leti in
en dan;
Pogodba ne sme vsebovati določila, da je podrejeni dolg
lahko predčasno izplačan zaradi posebnih okoliščin, razen v
primeru prenehanja opravljanja bančnih storitev.
Banka lahko podrejeni dolg izplača tudi pred potekom
pogodbene zapadlosti, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
Ko banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije, zadevni instrument ne izpolnjuje več pogojev za vključitev v izračun kapitala.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če je izpolnjen eden
od naslednjih dveh pogojev:
– banka podrejeni dolg nadomesti vsaj istočasno z enako
ali bolj kakovostno obliko kapitala;
– če banka podrejenega dolga ne nadomesti, mora dokazati, da njen kapital brez podrejenega dolga zadošča glede na
njeno poslovno strategijo ter prevzeta tveganja in regulatorne
zahteve.
Izpolnjevanje pogojev iz tretjega pododstavka te točke
banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
– celovito pojasnilo razlogov za izplačilo instrumenta;
– izračun kapitala in kapitalskih zahtev po stanju na zadnji
dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, pred in po izplačilu instrumenta ter dokazilo,
da banka še naprej izpolnjuje zahteve po minimalnem kapitalu
iz 136. člena ZBan-1 ter ostale kapitalske zahteve in omejitve
iz oddelka 4.5. ZBan-1;
– projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah
oziroma sestavinah, za obdobje prihodnjih dveh let, ter njeno
poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega
položaja ter izkaza vseobsegajočega donosa.
Banka iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru mora
predložiti dokumentacijo iz te alineje tudi na konsolidirani podlagi.
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(d) je v višini celotne terjatve upnika podrejen obveznostim do navadnih upnikov;
(e) ne sme biti zavarovan niti pokrit za garancijo banke, z
njo povezane osebe ali s kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi v
pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete
izplačil pred drugimi upniki;
(f) pogodba mora vsebovati določilo, da niti glavnica niti
obresti iz podrejenega dolga ne moreta biti izplačani, če bi tako
izplačilo povzročilo zmanjšanje kapitala banke pod višino njenih
predpisanih minimalnih kapitalskih zahtev.
(2) Banka mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije
o vseh izplačilih iz podrejenega dolga iz tega člena, če njen
kapital pade pod 120% minimalnih kapitalskih zahtev.
(3) Banka v zavarovanje za svoje izpostavljenosti ne sme
sprejeti podrejenega dolga, katerega izdajateljica je.
33. člen
(Odbitna postavka od dodatnega kapitala II)
Banka mora od dodatnega kapitala II po upoštevanju
omejitve njegovega razmerja glede na prosti temeljni kapital iz
drugega odstavka 5. člena tega sklepa odšteti ocenjeno višino
potrebnih prilagoditev na postavkah trgovalne knjige, izdelano
v skladu s prvim do petim odstavkom 13. člena sklepa o tržnih
tveganjih, če ta nima pomembnega učinka.
6. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(Uporaba določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep
o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06
in 104/07).
(2) Banka, ki v izračun kapitala vključuje hibridne instrumente dodatnega kapitala I in podrejeni dolg na podlagi
Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 24/02, 85/02, 22/03, 36/04, 68/04, 103/04, 124/04,
62/05, 67/05 in 74/06) oziroma Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07), lahko
še naprej uporablja določila omenjenih sklepov glede lastnosti
teh instrumentov, vendar le do zapadlosti teh instrumentov po
prvotno dogovorjenih pogojih.
(3) Banka, ki je za zavarovanje svojih terjatev sprejela
podrejene dolžniške instrumente na podlagi Sklepa o kapitalski
ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 85/02,
22/03, 36/04, 68/04, 103/04, 124/04, 62/05, 67/05 in 74/06), katerih izdajateljica je, lahko uporablja omenjene instrumente za
zavarovanje le do izteka pogodbenega razmerja, za katero je
bilo uporabljeno omenjeno zavarovanje, vendar se ti ne smejo
upoštevati kot sestavina kapitala.
(4) Banka, ki je v izračun kapitala do 31. decembra 2010
vključevala vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz
9. člena ter inovativne instrumente iz 11. člena Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06
in 104/07), ki od začetka uporabe tega sklepa ne izpolnjujejo pogojev za sestavine temeljnega kapitala, predpisanih v
10. in 16. členu tega sklepa, se do 31. decembra 2040 štejejo
za hibridne instrumente iz 16. člena tega sklepa na naslednji
način:
(a) do 20% temeljnega kapitala v obdobju od 31. decembra 2020 do 31. decembra 2030;
(b) do 10% temeljnega kapitala v obdobju od 31. decembra 2030 do 31. decembra 2040.
(5) Pri tem se skladno s četrtim odstavkom tega člena:
(a) navadne delnice iz 9. člena Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07), ki ne
izpolnjujejo pogojev iz 11., 12., 13. in 14. člena tega sklepa,
za namen izračuna kapitala po tem sklepu uvrščajo v omejitev
za hibridne instrumente iz točke (a) tretjega odstavka 5. člena
tega sklepa;
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(b) prednostne nekumulativne delnice iz 9. člena Sklepa
o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06
in 104/07), ki ne izpolnjujejo pogojev iz 16. člena tega sklepa,
za namen izračuna kapitala po tem sklepu uvrščajo v omejitev
za hibridne instrumente iz točke (b) tretjega odstavka 5. člena
tega sklepa;
(c) inovativni instrumenti iz 11. člena Sklepa o izračunu
kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07),
ki ne izpolnjujejo pogojev iz 16. člena tega sklepa, za namen
izračuna kapitala po tem sklepu uvrščajo v omejitev za hibridne instrumente iz točke (c) tretjega odstavka 5. člena tega
sklepa.
35. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4563.

Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

Na podlagi 7. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa pravila v zvezi z veliko izpostavljenostjo bank in hranilnic (v nadaljevanju bank), in sicer:
(a) pravila o izračunu velike izpostavljenosti in ugotavljanju obstoja skupine povezanih oseb,
(b) navedbo omejitev največje dopustne izpostavljenosti,
(c) navedbo mogočih izvzetij in zmanjšanj izpostavljenosti
zaradi upoštevanja učinkov kreditnih zavarovanj pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev,
(d) pravila o obravnavi velikih posrednih kreditnih izpostavljenosti,
(e) pogojih za pridobitev dovoljenja iz četrtega odstavka
165. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08,
109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju ZBan-1), in
(f) pravila glede izpolnjevanja obveznosti, spremljanja in
poročanja izpostavljenosti.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
(3) Ta sklep se smiselno uporablja tudi za podružnice
bank tretjih držav. Pri smiselni uporabi določb tega sklepa se
kot kapital upošteva zavarovanje iz tretjega odstavka 103. člena ZBan-1.
2. člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta
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z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006,
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z
dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije
iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str.
15), in Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih
podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija
2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/111/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009
o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES
glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih
postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih
režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 97 z dne 17. novembra 2009, str. 97).
3. člen
(Pojmi, uporabljeni v pomenu, opredeljenem v ZBan-1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v
določbah ZBan-1, kot na primer:
(a) banka v prvem odstavku 13. člena,
(b) kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena,
(c) obvladovanje v 27. členu,
(d) družbe, povezane s skupnim vodenjem, v 29. členu,
(e) skupina povezanih oseb v 30. členu,
(f) izpostavljenost do posamezne osebe v drugem odstavku 113. člena,
(g) tveganje koncentracije v 188. členu.
4. člen
(Pojmi, opredeljeni za namen tega sklepa)
mov:

Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve poj-

(a) »investicijska podjetja« so investicijska podjetja iz
prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja
Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah
direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive
Sveta 93/22/EGS;
(b) »institucije« so kreditne institucije, investicijska podjetja, investicijska podjetja iz primernih tretjih držav iz Priloge V in
priznane klirinške hiše ter borze iz Priloge II Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
(Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10; v nadaljevanju
sklep o tržnih tveganjih);
(c) »kapital banke« je seštevek temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I iz drugega oziroma tretjega poglavja Sklepa
o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10;
v nadaljevanju sklep o kapitalu), zmanjšan za odbitne postavke
iz točk od (a) do (e) in od (h) do (j) drugega odstavka 30. člena
sklepa o kapitalu;
Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov, pri
izračunu dodatnega kapitala I iz prvega pododstavka te točke
ne sme upoštevati pozitivne razlike med zneskom oslabitev in
rezervacij za izpostavljenosti, ki so oblikovane v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in zneskom
pričakovane izgube, ki je izračunan v skladu s četrtim odstavkom 15. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 22/10
in 85/10; v nadaljevanju sklep o pristopu IRB).
Ne glede na prvi pododstavek te točke lahko banka, ki
ugotavlja izpostavljenost v skladu s 6. členom tega sklepa, v
izračunu kapitala upošteva tudi dodatni kapital II, izračunan v
skladu s sklepom o izračunu kapitala, pri čemer mora banka
izpolnjevati vse omejitve izpostavljenosti iz postavk bančne
knjige brez upoštevanja dodatnega kapitala II.
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(d) »izpostavljenosti do sheme« so izpostavljenosti, razvrščene v kategorije izpostavljenosti iz točk (m), (o) in (p) prvega
odstavka 4. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in
hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10; v nadaljevanju sklep o standardiziranem pristopu), pri katerih poleg
izpostavljenosti do sheme kot celote (na primer do investicijskega sklada) obstajajo tudi osnovne izpostavljenosti te sheme
(na primer naložbe investicijskega sklada).
II. IZRAČUN VELIKE IZPOSTAVLJENOSTI
5. člen
(Izpostavljenost)
(1) Izpostavljenost je vsaka postavka sredstev ali zunajbilančna postavka, za katero se v skladu s sklepom o tržnih
tveganjih ne izračunava kapitalske zahteve za tržna tveganja.
(2) Pri izračunavanju izpostavljenosti se upošteva knjigovodska vrednost postavke sredstev, zmanjšana za oblikovane
oslabitve, oziroma vrednost zunajbilančne postavke, zmanjšana za oblikovane rezervacije.
Izpostavljenost, ki izhaja iz poslov z izvedenimi finančnimi
instrumenti iz Priloge I sklepa o tržnih tveganjih, se izračunava
v skladu z eno izmed metod, določenih v oddelku 5.3 sklepa o
tržnih tveganjih. Če banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
lahko uporabi tudi metodo notranjih modelov (IMM) iz pododdelka 5.3.5 sklepa o tržnih tveganjih.
Izpostavljenost do shem se izračunava v skladu z eno
izmed metod, določenih v Prilogi I tega sklepa.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri ugotavljanju izpostavljenosti ne upoštevajo tiste postavke, ki so v skladu
s 30. členom sklepa o kapitalu odbitna postavka pri izračunu
kapitala banke, namenjenem pokrivanju kapitalskih zahtev oziroma izpolnjevanju zahtev, določenih z drugimi predpisi.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena izpostavljenost
ne vključuje:
(a) v primeru poslov s tujimi valutami izpostavljenosti,
ki nastanejo med običajnim potekom poravnave, to je v dveh
delovnih dneh;
(b) v primeru poslov nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev izpostavljenosti, ki nastanejo med običajnim potekom
poravnave, to je v petih delovnih dneh od plačila ali izročitve
vrednostnih papirjev, kar nastopi prej;
(c) v primeru opravljanja storitev prenosa denarnih sredstev (vključno z izvrševanjem plačilnih storitev, kliringom in poravnavo v katerikoli valuti ter korespondenčnim bančništvom)
ali opravljanja storitev kliringa, poravnave in skrbniških storitev
v zvezi s finančnimi instrumenti za stranke izpostavljenosti, ki
nastanejo zaradi zamika prejema sredstev od strank, in druge
tovrstne izpostavljenosti, ki nastanejo zaradi aktivnosti strank,
na katere banka ne more vplivati in ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne;
(d) v primeru opravljanja storitev prenosa denarnih sredstev (vključno z izvrševanjem plačilnih storitev, kliringom in poravnavo v katerikoli valuti ter korespondenčnim bančništvom)
izpostavljenosti do institucij, ki opravljajo te storitve in ne trajajo
dlje kot do konca tekočega delovnega dne.
6. člen
(Izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige
in skupna izpostavljenost)
(1) Ne glede na opredelitev izpostavljenosti iz 5. člena
tega sklepa mora banka, ki je zavezana izračunavati in izpolnjevati kapitalsko zahtevo za tržna tveganja v skladu s
sklepom o tržnih tveganjih, ugotavljati tudi izpostavljenost iz
postavk trgovalne knjige ter skupno izpostavljenost do posamezne osebe.
(2) Izpostavljenost do posamezne osebe iz postavk trgovalne knjige se izračuna kot seštevek:
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(a) presežka (pozitivnega) dolgih pozicij nad kratkimi pozicijami v vseh finančnih instrumentih, ki jih izdajo posamezne
osebe, pri čemer se neto pozicije v posameznem finančnem
instrumentu izračunajo v skladu s 15. členom sklepa o tržnih
tveganjih;
(b) neto izpostavljenosti iz naslova odkupa dolžniških ali
lastniških finančnih instrumentov posamezne osebe zaradi priprave in izvedbe prve prodaje dolžniških ali lastniških finančnih
instrumentov, pri čemer se neto izpostavljenosti izračunajo v
skladu z 38. členom sklepa o tržnih tveganjih;
Banka mora vzpostaviti ustrezne sisteme za spremljanje
in kontrolo svojih izpostavljenosti zaradi priprave in izvedbe
prve prodaje dolžniških ali lastniških finančnih instrumentov že
med nepreklicnim prevzemom obveznosti odkupa in prvim delovnim dnem zaradi narave tveganj, izhajajočih iz tega posla.
(c) izpostavljenosti do posamezne osebe iz naslova
poslov, sporazumov ali pogodb zaradi kreditnega tveganja
nasprotne stranke, izračunane v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu, pri čemer se mora upoštevati tudi 46. člen
sklepa o tržnih tveganjih.
(3) Izpostavljenost do skupine povezanih oseb iz postavk
trgovalne knjige je vsota izpostavljenosti iz postavk trgovalne
knjige do posameznih oseb, ki sestavljajo skupino povezanih
oseb.
(4) Skupna izpostavljenost do posamezne osebe je vsota
izpostavljenosti iz postavk bančne knjige, kot je opredeljena
v prvem odstavku 5. člena tega sklepa, in izpostavljenosti iz
postavk trgovalne knjige, kot je opredeljena v drugem odstavku
tega člena.
7. člen
(Velika izpostavljenost)
(1) Velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali
skupine povezanih oseb je izpostavljenost banke do te osebe
ali skupine povezanih oseb, ki dosega ali presega 10% kapitala
banke.
(2) Pri banki, ki ugotavlja izpostavljenost v skladu s
6. členom tega sklepa, je velika izpostavljenost skupna izpostavljenost do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb,
ki dosega ali presega 10% kapitala banke.
(3) Pri ugotavljanju velike izpostavljenosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena banka ne sme upoštevati
mogočih izvzetij in zmanjšanj zaradi upoštevanja učinkov kreditnih zavarovanj iz IV. poglavja tega sklepa.
8. člen
(Ugotavljanje skupine povezanih oseb)
(1) Pri ugotavljanju skupine povezanih oseb iz 1. točke
prvega odstavka 30. člena ZBan-1 mora banka kot skupino
povezanih oseb obravnavati dve ali več fizičnih ali pravnih oseb
ki, če se ne dokaže drugače, za banko pomenijo eno tveganje,
ker ena od njih neposredno ali posredno obvladuje druge.
(2) Pri ugotavljanju skupine povezanih oseb iz 2. točke
prvega odstavka 30. člena ZBan-1 mora banka kot skupino povezanih oseb obravnavati dve ali več fizičnih ali pravnih oseb,
ki med seboj niso v položaju obvladovanja, vendar za banko
pomenijo eno tveganje, ker so med seboj povezane tako, da je
verjetno, da bodo zaradi finančnih težav ene od njih, zlasti:
(a) težav z odplačilom dolga, imele težave z odplačilom
dolga tudi druge osebe;
V ta namen mora banka presojati zlasti osebe z naslednjimi oblikami povezav:
– osebe, ki so medsebojno gospodarsko povezane in odvisne in teh povezav ni mogoče nadomestiti v kratkem času,
– pravne osebe, ki imajo skupne imetnike poslovnih deležev, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so le-ti
udeleženi pri upravljanju ali v kapitalu teh oseb,
– družbe, povezane s skupnim vodenjem,
– fizične osebe in pravne osebe, v katerih so te fizične
osebe člani uprave, člani nadzornega sveta oziroma drugega
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organa vodenja ali nadzora ali prokuristi oziroma imajo kako
drugače pomemben vpliv pri upravljanju teh pravnih oseb.
(b) težav s financiranjem, imele težave s financiranjem
tudi druge osebe.
V ta namen mora banka presojati zlasti osebe, ki so medsebojno povezane s skupnim virom financiranja in teh povezav
ni mogoče nadomestiti v kratkem času. V skupino povezanih
oseb banka vključi osebe, ki so prek pomembnega skupnega
vira financiranja, ki ga zagotavlja banka sama, njena finančna
skupina ali njene povezane osebe, povezane tako, da tega
vira financiranja ni mogoče nadomestiti, čeprav je oseba za to
pripravljena sprejeti višje stroške financiranja.
(3) Pri presoji povezav iz prve alineje točke (a) drugega
odstavka tega člena mora banka presojati zlasti povezave
med:
(a) dolžnikom in dajalcem osebnega jamstva, če je za
dajalca osebnega jamstva le-to tako pomembno, da bi realizacija jamstva lahko ogrozila njegovo zmožnost za odplačevanje
lastnega dolga,
(b) lastnikom stanovanjske ali poslovne nepremičnine in
najemnikom, ki plačuje večino najemnine,
(c) proizvajalcem določenega produkta in njegovim edinim kupcem,
(d) osebama, ki sta povezani tako, da pomemben del
terjatev ali obveznosti ene osebe izhaja iz odnosa do druge
osebe,
(e) proizvajalcem in prodajalcem, če proizvajalec v kratkem času ne more najti drugega prodajalca,
(f) osebami, ki imajo iste kupce, če je število kupcev majhno in je nove kupce težko najti,
(g) med fizičnimi osebami:
– posameznimi fizičnimi osebami in njihovimi ožjimi družinskimi člani,
– fizičnimi osebami, ki kot zasebniki opravljajo dejavnost
(npr. samostojni podjetniki) in njihovimi ožjimi družinskimi člani,
– dolžniki in njihovimi sodolžniki oziroma dajalci osebnih
jamstev.
(4) Pri ugotavljanju oseb, ki tvorijo skupino povezanih
oseb, se povezave z enotami centralne ravni države iz 1. točke
drugega odstavka 2. člena sklepa o standardiziranem pristopu,
ki jim je v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu dodeljena utež tveganja 0%, ne upoštevajo.
(5) Pri ugotavljanju skupin povezanih oseb mora banka za
izpostavljenosti do shem upoštevati shemo kot celoto, osnovne
izpostavljenosti te sheme ali oboje. V ta namen mora ovrednotiti ekonomsko vsebino in tveganja, ki izhajajo iz strukture posla.
Pri tem mora upoštevati metode iz priloge I, ki je sestavni del
tega sklepa.
(6) Banka mora pričeti ugotavljati, ali posamezne osebe
tvorijo skupino povezanih oseb z ostalimi osebami, do katerih
je izpostavljena, najmanj takrat, ko izpostavljenost banke do
posamezne osebe ali skupine povezanih oseb doseže ali preseže 2% kapitala banke.
III. OMEJITVE NAJVEČJE DOPUSTNE
IZPOSTAVLJENOSTI
9. člen
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(3) Izpostavljenost iz drugega odstavka tega člena, ki
presega 25% kapitala banke, ne sme presegati 100% kapitala
banke oziroma manjšega odstotka, ki ga določi banka z namenom obravnave, spremljanja in nadzora tveganja koncentracije,
ob upoštevanju politik in procesov iz 188. člena ZBan-1.
(4) Pri banki, ki ugotavlja izpostavljenost v skladu s 6. členom tega sklepa, se omejitve izpostavljenosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena nanašajo na skupno izpostavljenost
banke do posamezne osebe.
10. člen
(Dovoljenje za preseganje omejitve izpostavljenosti)
(1) Banka lahko v posameznih primerih presega omejitev
izpostavljenosti iz tretjega odstavka 9. člena tega sklepa, če
pridobi dovoljenje Banke Slovenije, vendar izpostavljenost ne
sme presegati zneska 100 milijonov EUR. Banka Slovenije
dovoljenje izda, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) preseganje omejitve izpostavljenosti ne vpliva pomembno na tveganje koncentracije banke,
(b) preseganje omejitve izpostavljenosti je le začasno.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena
banka v okviru zahteve za izdajo dovoljenja dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije:
(a) želeni znesek izpostavljenosti in delež le-te glede na
kapital banke ter navedbo posameznih oseb ali skupin povezanih oseb, na katere se izpostavljenost nanaša;
(b) razloge za želeno preseganje omejitve izpostavljenosti
in njihovo utemeljitev;
(c) politiko upravljanja s tveganjem koncentracije, ki upošteva projekcijo preseganja omejitve izpostavljenosti;
(d) poročilo o izpostavljenosti iz prvega odstavka 19. člena
tega sklepa na zadnji dan v mesecu pred oddajo zahteve za izdajo dovoljenja ter simulacijo izračuna izpostavljenosti v prvem
trimesečju preseganja;
(e) obdobje želenega preseganja omejitve izpostavljenosti.
(3) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za preseganje
omejitve izpostavljenosti iz tretjega odstavka 9. člena tega
sklepa Banka Slovenije določi najvišje dovoljeno preseganje
in obdobje, v katerem je preseganje dovoljeno.
11. člen
(Prekoračitev omejitev izpostavljenosti
v izjemnih okoliščinah)
(1) Banka mora vedno izpolnjevati omejitve največje dopustne izpostavljenosti iz 9. in 10. člena tega sklepa.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora banka,
če preseže omejitve največje dopustne izpostavljenosti iz 9. in
10. člena tega sklepa, zaradi združitve dveh pravnih oseb oziroma zaradi drugih vzrokov, na katere ne more vplivati, o tem
nemudoma obvestiti Banko Slovenije (v nadaljevanju obvestilo
o prekoračitvi omejitev izpostavljenosti).
(3) Obvestilo o prekoračitvi omejitev izpostavljenosti mora
obsegati opis ukrepov, ki jih bo banka opravila zaradi uskladitve
z omejitvami iz 9. in 10. člena tega sklepa in roke, v katerih bo
te ukrepe opravila.
12. člen

(Največja dopustna izpostavljenost)

(Preseganje omejitev izpostavljenosti
iz naslova postavk trgovalne knjige)

(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, zmanjšana za izvzetja in učinke kreditnih
zavarovanj, ne sme presegati 25% njenega kapitala.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena izpostavljenost
banke do institucije ali skupine povezanih oseb, ki vključuje
eno ali več institucij, ne sme presegati višjega izmed zneskov
25% kapitala banke ali 100 milijonov EUR, pod pogojem, da
vsota izpostavljenosti do vseh povezanih oseb v skupini, ki niso
institucije, ne presega 25% kapitala banke.

(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena tega sklepa lahko banka presega omejitve največje dopustne izpostavljenosti
iz 9. in 10. člena tega sklepa, če so izpolnjeni vsi naslednji
pogoji:
(a) preseganje omejitev (v nadaljevanju presežna izpostavljenost) izhaja izključno iz postavk trgovalne knjige, pri čemer
banka v celoti izpolnjuje omejitve izpostavljenosti iz postavk
bančne knjige, določene v 9. in 10. členu tega sklepa, merjene
na kapital, ki ne vključuje dodatnega kapitala II;
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(b) banka izpolnjuje kapitalsko zahtevo za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja, izračunano v skladu s 93. členom sklepa o tržnih tveganjih;
(c) izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige do posamezne osebe, pri kateri obstaja presežna izpostavljenost 10 dni ali
manj, ne sme preseči 500% kapitala banke;
(d) vsota vseh presežnih izpostavljenosti, ki obstajajo več
kot 10 dni, ne sme presegati 600% kapitala banke.
(2) Banka se ne sme namerno izogibati kapitalskim zahtevam za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja iz točke (b) prvega odstavka tega člena, ko
presežne izpostavljenosti obstajajo več kot 10 dni, z začasnim
prenosom zadevnih izpostavljenosti na drugo osebo oziroma s
sklepanjem navideznih poslov za odpravo presežnih izpostavljenosti med desetdnevnim obdobjem in ustvarjanjem novih
izpostavljenosti po izteku tega obdobja.
(3) Banka mora vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da se
vsak prenos z učinkom iz drugega odstavka tega člena nemudoma sporoči Banki Slovenije.
IV. IZVZETJA IN ZMANJŠANJA ZA NAMEN UGOTAVLJANJA
IZPOLNJEVANJA OMEJITEV NAJVEČJE DOPUSTNE
IZPOSTAVLJENOSTI
13. člen
(Splošno)
(1) Za namen tega poglavja sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določajo sklep o standardiziranem pristopu,
sklep o pristopu IRB in Sklep o kreditnih zavarovanjih (Uradni
list RS, št. 135/06, 104/07, 112/08, 100/09 in 85/10; v nadaljevanju sklep o kreditnih zavarovanjih).
Ne glede na prvi pododstavek tega odstavka osebna
jamstva vključujejo tudi kreditne izvedene finančne instrumente, priznane kot primerno zavarovanje v skladu s sklepom o
kreditnih zavarovanjih, razen kreditnih zapisov.
(2) Osebna in stvarna kreditna zavarovanja, zaradi katerih
se lahko izpostavljenosti delno ali v celoti izvzamejo ali zmanjšajo v skladu s 14., 15. in 16. členom tega sklepa morajo biti
opredeljena kot primerna in izpolnjevati vse minimalne zahteve
v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih.
Ne glede na prvi pododstavek tega odstavka mora banka,
ki uporablja pristop IRB z lastnimi ocenami LGD (in CF), za
stvarna kreditna zavarovanja upoštevati minimalne zahteve v
skladu s sklepom o pristopu IRB.
(3) Banka za namen ugotavljanja izpolnjevanja omejitev
največje dopustne izpostavljenosti ne sme upoštevati zavarovanj iz 18., 20., in 22. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih,
razen če je to dovoljeno v skladu z drugim odstavkom 14. člena
tega sklepa.
14. člen
(Izvzete izpostavljenosti)
(1) Pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev iz 9. in 10. člena
tega sklepa banka v celoti ali delno izvzame naslednje izpostavljenosti:
(a) terjatve do enot centralne ravni držav in do centralnih
bank, katerim bi bila brez upoštevanja zavarovanja dodeljena
utež tveganja 0% v skladu s sklepom o standardiziranem
pristopu;
(b) terjatve do mednarodnih organizacij ali multilateralnih
razvojnih bank, katerim bi bila brez upoštevanja zavarovanja
dodeljena utež tveganja 0% v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu;
(c) terjatve, zavarovane z izrecnimi osebnimi jamstvi
enot centralne ravni držav, centralnih bank, mednarodnih
organizacij, multilateralnih razvojnih bank ali oseb javnega
sektorja, če bi bila nezavarovanim terjatvam do teh oseb
dodeljena utež tveganja 0% v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu;
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(d) druge izpostavljenosti, ki se lahko štejejo kot izpostavljenosti do oseb iz točke (c) tega odstavka ali za katere jamčijo
osebe iz točke (c) tega odstavka, če bi bila nezavarovanim
terjatvam do teh oseb dodeljena utež tveganja 0% v skladu s
sklepom o standardiziranem pristopu;
(e) terjatve in druge izpostavljenosti do enot regionalne ali
lokalne ravni držav članic ali za katere jamčijo te osebe, če bi
bila terjatvam do teh oseb dodeljena utež tveganja 0% v skladu
s sklepom o standardiziranem pristopu;
(f) izpostavljenosti do nasprotnih strank iz osmega odstavka 5. člena sklepa o standardiziranem pristopu, če bi bila
izpostavljenostim do teh oseb dodeljena utež tveganja 0% v
skladu s sklepom o standardiziranem pristopu;
(g) izpostavljenosti, zavarovane z vlogami, položenimi
pri banki, ki izračunava izpostavljenost, ali njeni nadrejeni ali
podrejeni banki;
Upoštevajo se tudi denarna sredstva, prejeta iz naslova
kreditnega zapisa, ki ga izda banka, in krediti banke in depoziti
pri njej, ki so predmet bilančnega pobota, priznanega v skladu
s sklepom o kreditnih zavarovanjih.
(h) izpostavljenosti, zavarovane s potrdili o vlogah, ki jih
izda banka, ki izračunava izpostavljenost, ali njena nadrejena
ali podrejena banka, in ki so v hrambi pri eni izmed njih;
(i) naložbe v krite obveznice pod pogoji, določenimi s
sklepom o standardiziranem pristopu;
(j) terjatve do centralnih bank v obliki zahtevanih obveznih
rezerv, ki bi jim bila brez upoštevanja zavarovanja dodeljena
utež tveganja 20% ali 50% v skladu s sklepom v standardiziranem pristopu, ki se hranijo pri teh centralnih bankah in so
denominirane v njihovih nacionalnih valutah in sicer največ
do 80% vrednosti za terjatve, ki bi jim bila brez upoštevanja
zavarovanja dodeljena utež tveganja 20% in največ do 50%
vrednosti za terjatve, ki bi jim bila brez upoštevanja zavarovanja dodeljena utež tveganja 50%;
(k) izpostavljenosti iz naslova prevzetih kreditnih obveznosti, ki so razvrščene med zunajbilančne postavke z zelo nizkim
tveganjem iz Priloge II sklepa o standardiziranem pristopu, če
je v sporazumu ali pogodbi določeno, da je črpanje možno le,
če to ne povzroči preseganja omejitev iz 9. in 10. člena tega
sklepa;
(l) izpostavljenosti iz naslova prevzetih kreditnih obveznosti in pogojnih obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih
dokumentarnih akreditivov, ki so razvrščene med zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem iz Priloge II sklepa o
standardiziranem pristopu, vendar največ do 50% njihove
vrednosti.
(2) Pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev iz 9. in 10. člena
tega sklepa banka lahko delno izvzame:
(a) izpostavljenosti,
– zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami ali z
delnicami v finskih stanovanjsko nepremičninskih družbah,
ki poslujejo v skladu s finskim Zakonom o nepremičninskih
družbah iz leta 1991 ali naknadno sprejeto enakovredno
zakonodajo,
– iz naslova poslov finančnega zakupa stanovanjskih nepremičnin, pri katerih zakupodajalec obdrži popolno lastništvo
zakupljene stanovanjske nepremičnine, dokler zakupnik ne
uveljavi možnosti nakupa,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev uteži tveganja 35% v skladu
s sklepom o standardiziranem pristopu, vendar največ do 50%
vrednosti zadevne stanovanjske nepremičnine;
Za namen te točke je potrebno vrednost stanovanjske
nepremičnine izračunati vsaj enkrat na tri leta na osnovi standardov vrednotenja, določenih z zakonom ali drugim predpisom. Za stanovanjske nepremičnine se štejejo stanovanjske
nepremičnine, kot so opredeljene v 5. točki drugega odstavka
2. člena sklepa o standardiziranem pristopu, ki so v neposredni
posesti lastnika ali najemnika.
(b) izpostavljenosti,
– zavarovane s poslovnimi nepremičninami,
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– iz naslova poslov finančnega zakupa poslovnih nepremičnin,
če nadzorni organ države članice, v kateri zadevna poslovna
nepremičnina leži, za te izpostavljenosti dovoli dodelitev uteži
tveganja 50% v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu
oziroma enakovredno zakonodajo, vendar največ do 50% vrednosti zadevne poslovne nepremičnine.
Za namen te točke je potrebno vrednost poslovne nepremičnine izračunati na osnovi standardov vrednotenja, določenih
z zakonom ali drugim predpisom. Za poslovne nepremičnine se
štejejo poslovne nepremičnine, kot so opredeljene v 6. točki
drugega odstavka 2. člena sklepa o standardiziranem pristopu,
in so popolnoma zgrajene, oddane v zakup in prinašajo ustrezen dohodek iz naslova najemnine.
(3) Pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev iz 9. in 10. člena
tega sklepa SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Ljubljana v celoti izvzame terjatve in druge izpostavljenosti do
bank, če banke tako pridobljena sredstva v skladu z Zakonom
o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in
20/09) ali drugim zakonom prenašajo na končne upravičence.
15. člen
(Obravnava izpostavljenosti, zavarovane z osebnim
jamstvom ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe)
(1) Kadar je izpostavljenost do posamezne osebe zavarovana z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem,
izdanim s strani tretje osebe, banka lahko obravnava del izpostavljenosti, ki je zavarovan:
(a) z osebnim jamstvom tretje osebe, kot izpostavljenost
do dajalca osebnega jamstva;
(b) s priznanim zavarovanjem s premoženjem, kot izpostavljenost do izdajatelja premoženja.
(2) Za obravnavo izpostavljenosti do dajalca osebnega
jamstva iz točke (a) prvega odstavka tega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) nezavarovani izpostavljenosti do dajalca osebnega jamstva bi bila dodeljena enaka ali nižja utež tveganja, kot je utež
tveganja, dodeljena nezavarovani izpostavljenosti do posamezne osebe v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu;
(b) kadar je osebno jamstvo denominirano v valuti, drugačni od valute osnovne izpostavljenosti, se znesek pokrite
izpostavljenosti izračuna v skladu z določbami za obravnavo
valutne neusklajenosti pri osebnih zavarovanjih, ki jo določa
sklep o kreditnih zavarovanjih;
(c) neusklajenost med zapadlostjo osnovne izpostavljenosti in zapadlostjo osebnega jamstva se obravnava v skladu z
določbami za obravnavo neusklajenosti zapadlosti, ki jo določa
sklep o kreditnih zavarovanjih;
(d) delno kritje se prizna v skladu z obravnavo, ki jo določa
sklep o kreditnih zavarovanjih.
(3) Za obravnavo izpostavljenosti do izdajatelja premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje iz točke (b) prvega odstavka tega člena, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) priznano zavarovanje s premoženjem se vrednoti po
tržni ceni;
(b) zavarovanem delu izpostavljenosti bi bila dodeljena
enaka ali nižja utež tveganja, kot je utež tveganja, dodeljena
nezavarovani izpostavljenosti do te osebe v skladu s sklepom
o standardiziranem pristopu;
(c) ni neusklajenosti med zapadlostjo osnovne izpostavljenosti in zapadlostjo zavarovanja.
16. člen
(Obravnava izpostavljenosti, zavarovane
s finančnim premoženjem pri banki, ki uporablja razvito
metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim
premoženjem in banki, ki uporablja pristop IRB
z lastnimi ocenami LGD (in CF))
(1) Banka, ki uporablja razvito metodo za izračun učinkov
zavarovanja s finančnim premoženjem v skladu s sklepom
o kreditnih zavarovanjih, lahko pri ugotavljanju izpolnjevanja
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omejitev iz 9. in 10. člena tega sklepa uporabi polno prilagojeno
vrednosti izpostavljenosti (E*) v skladu s sklepom o kreditnih
zavarovanjih.
Polno prilagojena vrednost izpostavljenosti (E*) se izračuna v skladu s tretjim in četrtim poglavjem sklepa o kreditnih
zavarovanjih.
(2) Banka, ki ima dovoljenje za uporabo pristopa IRB z
lastnimi ocenami LGD (in CF) za kategorije izpostavljenosti iz
17. člena sklepa o pristopu IRB, lahko upošteva učinke zavarovanja s finančnim premoženjem pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev izpostavljenosti, če dokaže, da:
(a) ocenjuje učinke zavarovanja s finančnim premoženjem na izpostavljenostih ločeno od ostalih področij uporabe
lastnih ocen LGD in
(b) so ocene učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem primerne.
Uporaba metode iz prvega pododstavka tega odstavka
mora biti skladna s pristopom, ki ga banka uporablja za namen
izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje.
(3) Banka, ki uporablja metodo iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, mora:
(a) izvajati redne teste izjemnih situacij v povezavi s tveganjem koncentracije, ki morajo vključevati tveganja iz naslova
mogočih sprememb na trgu, ki bi lahko škodljivo vplivale na kapitalsko ustreznost banke, in tveganja iz naslova unovčevanja
zavarovanja s premoženjem v izjemnih situacijah;
Če test izjemnih situacij pokaže manjšo unovčljivo vrednost sprejetega zavarovanja s premoženjem, kakor bi se upoštevala z uporabo razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem ali metode iz drugega odstavka
tega člena, mora banka pri izračunu vrednosti izpostavljenosti
zaradi ugotavljanja izpolnjevanja omejitev iz 9. in 10. člena tega
sklepa upoštevati ustrezno zmanjšano vrednost zavarovanja.
(b) v svojo strategijo oziroma politiko za upravljanje s
tveganjem koncentracije vključiti naslednje:
– politike in postopke za obravnavo tveganja iz naslova
neusklajenosti med zapadlostjo izpostavljenosti in kreditnega
zavarovanja za navedene izpostavljenosti,
– politike in postopke za primere, ko test izjemnih situacij
pokaže manjšo unovčljivo vrednost prejetega zavarovanja, kakor bi se upoštevala na podlagi metode iz prvega ali drugega
odstavka tega člena,
– politike in postopke v povezavi s tveganjem koncentracije, ki izhaja iz uporabe kreditnih zavarovanj, še posebej glede
velikih posrednih izpostavljenosti (npr. do posameznega izdajatelja vrednostih papirjev, ki se upoštevajo kot zavarovanje).
(4) Če banka, ki ima dovoljenje za uporabo pristopa IRB z
lastnimi ocenami LGD (in CF), ne uporablja metode iz drugega
odstavka tega člena, lahko za izračun izpostavljenosti uporablja
metodo iz točke (b) prvega odstavka 15. člena tega sklepa ali
metodo iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za namen tega poglavja banka lahko hkrati uporablja
metodo iz točke (b) prvega odstavka 15. člena tega sklepa in
metodo iz prvega odstavka tega člena le, kadar lahko obe metodi uporablja tudi za namen izračunavanja kapitalskih zahtev
za kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev.
V. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, SPREMLJANJE
IN POROČANJE O IZPOSTAVLJENOSTIH
17. člen
(Izpolnjevanje obveznosti na posamični
in konsolidirani podlagi)
(1) Banka mora izpolnjevati vse obveznosti glede izpostavljenosti, določene s tem sklepom, na posamični podlagi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora banka iz
131. člena ZBan-1 na ravni Republike Slovenije izpolnjevati
obveznosti, določene s tem sklepom, tudi na konsolidirani
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podlagi, kot določa Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07).
18. člen
(Spremljanje velikih izpostavljenosti)
Banka mora razviti ustrezen informacijski sistem ter vzpostaviti in dosledno uresničevati primerne administrativne in
računovodske postopke in ustrezen sistem notranjih kontrol za
ugotavljanje in spremljanje velikih izpostavljenosti in njihovih
sprememb ter za preverjanje njihove skladnosti s politikami
banke glede teh izpostavljenosti.
19. člen
(Poročanje o izpostavljenostih Banki Slovenije)
(1) Banka mora Banki Slovenije poročati o:
(a) posameznih osebah in skupinah povezanih oseb, do
katerih izpostavljenost banke doseže ali preseže 10% njenega
kapitala;
(b) vrednosti izpostavljenosti do posameznih oseb in skupin povezanih oseb iz točke (a) tega odstavka pred upoštevanjem izvzetij in zmanjšanj zaradi upoštevanja učinkov kreditnih
zavarovanj;
(c) znesku izvzetij ter znesku in obliki uporabljenih kreditnih zavarovanj iz IV. poglavja tega sklepa;
(d) vrednosti izpostavljenosti po upoštevanju izvzetij ter
zmanjšanj zaradi upoštevanja učinkov kreditnih zavarovanj,
izračunani v skladu IV. poglavjem tega sklepa;
(e) izpolnjevanju omejitev iz III. poglavja tega sklepa in
njihovih morebitnih prekoračitvah.
Ne glede na točko (b) prvega pododstavka tega odstavka
se kreditna zavarovanja v obsegu in pod pogoji IV. poglavja
tega sklepa lahko upoštevajo pri izračunavanju izpostavljenosti
iz naslova poslov začasne prodaje oziroma odkupa ter posoje
oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga.
(2) Banka mora Banko Slovenije četrtletno obveščati o
vseh preseganjih največjih dopustnih izpostavljenosti iz naslova postavk trgovalne knjige iz 12. člena tega sklepa v preteklih
treh mesecih. Za vsak primer preseganja je potrebno sporočiti
znesek preseganja in ime osebe, pri kateri je prišlo do preseganja ter čas trajanja preseganja.
(3) Banka mora za izpolnitev obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena Banki Slovenije predložiti poročila o
izpostavljenosti, in sicer po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja. Rok za predložitev omenjenih poročil po stanju na zadnji
dan v letu je deseti delovni dan po izteku roka za predložitev
nerevidiranih letnih računovodskih izkazov, za druga četrtletja
pa je rok do 25. dne v naslednjem mesecu.
Poročila o izpostavljenosti iz prvega pododstavka tega
odstavka banka predloži na obrazcih z oznako IZP, banka, ki
je v skladu s sklepom o tržnih tveganjih zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju kapitalske zahteve za tržna tveganja, pa
na obrazcih z oznako IZP-trg. Obrazci z oznako IZP oziroma
IZP-trg so sestavni del tega sklepa.
(4) Banka iz drugega odstavka 17. člena tega sklepa mora
zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena tudi na konsolidirani podlagi.
Poleg zahteve iz prvega pododstavka tega odstavka mora
banka iz drugega odstavka 17. člena tega sklepa, ki uporablja
pristop IRB (nadrejena IRB banka), na konsolidirani podlagi poročati tudi izpostavljenosti, ki ne dosegajo 10% kapitala banke,
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če je število njenih velikih izpostavljenosti do posameznih oseb
ali skupin povezanih oseb manjše od 20. V tem primeru banka
poroča tudi te izpostavljenosti tako, da skupno število poročanih izpostavljenosti znaša 20. V to poročanje niso vključene
izpostavljenosti, ki so v skladu s prvim in tretjim odstavkom
14. člena tega sklepa izvzete iz izpolnjevanja omejitev največje
dopustne izpostavljenosti.
(5) Banka mora za izpolnitev obveznosti iz četrtega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi Banki Slovenije
predložiti poročila o izpostavljenosti iz tretjega odstavka tega
člena in sicer po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja. Roki
za predložitev poročil so:
(a) do 28. februarja tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta,
(b) do 15. maja tekočega leta za stanje na dan 31. marca
tekočega leta,
(c) do 15. avgusta tekočega leta za stanje na dan 30. junija tekočega leta,
(d) do 15. novembra tekočega leta za stanje na dan
30. septembra tekočega leta.
Naslov poročil iz tretjega odstavka tega člena se dopolni
z besedo konsolidirano. Nadrejena IRB banka, ki ima manj kot
20 velikih izpostavljenosti, pa poroča svoje izpostavljenosti do
posameznih oseb in skupin povezanih oseb še na obrazcu
IZP-IRB-konsolidirano oziroma IZP-IRB-trg-konsolidirano, ki
sta sestavni del tega sklepa.
(6) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora
banka poročila iz tretjega in petega odstavka tega člena
izdelati tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Banka
Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(Uporaba določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati
Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 135/06 in 104/07).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti do institucij do 31. decembra 2012 upošteva pravila
iz (b) in (c) točke prvega odstavka 14. člena Sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in
104/07), in sicer samo za izpostavljenosti, nastale do 31. decembra 2009.
(3) Banka lahko odloži obravnavo izpostavljenosti do
shem, kot je opredeljena v prilogi I tega sklepa, do 31. decembra 2015, vendar samo za izpostavljenosti, nastale do
31. januarja 2010.
21. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Priloge
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Priloga I: Obravnava izpostavljenosti do shem
(1) Banka izpostavljenosti do shem obravnava tako, da upošteva izpostavljenost do sheme kot
celote, osnovne izpostavljenosti te sheme, ali oboje.
(2)

Naložbe v investicijske sklade banka obravnava v skladu z eno izmed metod:

(a)

metoda popolnega upoštevanja osnovnih izpostavljenosti oz. naložb investicijskega sklada
Če banka pozna vse naložbe investicijskega sklada, te naložbe prišteje k svojim obstoječim
izpostavljenostim. Znesek izpostavljenosti iz naslova posamezne naložbe sklada, ki ga banka
upošteva pri izračunu izpostavljenosti, je enak sorazmernemu delu udeležbe banke v celotnem
investicijskem skladu.

(b)

metoda delnega upoštevanja osnovnih izpostavljenosti oz. naložb investicijskega sklada
Če banka pozna del naložb investicijskega sklada, znane naložbe obravnava v skladu z metodo
iz točke (a), preostale naložbe pa obravnava kot neznane izpostavljenosti v skladu z metodo iz
točke (c).

(c)

metoda za obravnavo neznane
investicijskega sklada

strukture osnovnih izpostavljenosti oz. naložb

Če banka ne pozna naložb investicijskega sklada, izpostavljenost do takšnega sklada obravnava
kot ločeno izpostavljenost, v katero vključi tudi neznane naložbe drugih investicijskih skladov
(skupina neznanih izpostavljenosti).
(d)

metoda, ki upošteva strukturo osnovnih izpostavljenosti oz. naložb investicijskega sklada
Če banka ne pozna naložb investicijskega sklada, pozna pa njegovo naložbeno politiko, na
podlagi katere lahko sklepa, da naložbe investicijskega sklada niso povezane z ostalimi
izpostavljenostmi v njenem portfelju (vključno z izpostavljenostmi do drugih investicijskih
skladov), ki presegajo 2% njenega kapitala, tovrstno izpostavljenost obravnava kot
izpostavljenost do investicijskega sklada kot celote.

(3) Ne glede na drugi odstavek te priloge lahko banka v primeru, da so naložbe investicijskega
sklada dobro razpršene, upošteva le izpostavljenost do investicijskega sklada kot celote.
Šteje se, da so naložbe investicijskega sklada dobro razpršene, če največja naložba
investicijskega sklada ne preseže 5% vseh njegovih naložb.
(4) Če banka uporabi metode iz točk (a), (b) in (c) drugega odstavka te priloge, ločeno upošteva
tudi izpostavljenost do investicijskega sklada kot celote.
(5) Metode iz drugega in tretjega odstavka te priloge se smiselno uporabljajo tudi za obravnavo
izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju in za druge izpostavljenosti do shem.
(6) Z izborom metode za obravnavo izpostavljenosti do shem se banka ne sme izogibati omejitvam
glede največje dopustne izpostavljenosti iz 9. in 10. člena tega sklepa.
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Obrazec IZP

POROČILO O VELIKI IZPOSTAVLJENOSTI
na dan ____________________

I.

v tisoč EUR

Izračun omejitev
Znesek kapitala banke1 po stanju na dan poročanja

=

____________

Velika izpostavljenost

> 10% kapitala banke

>

____________

Največja dopustna izpostavljenost

- v višini 25% kapitala banke

=

____________

- znesek
- % kapitala

=
=

____________
____________

2

Največja dopustna izpostavljenost do institucij

Prekoračitve 3

II.

Datum

Žig in podpis odgovorne osebe

Sestavil
Telefonska številka

1
2

3

Kapital banke, izračunan v skladu s točko (c) 4. člena tega sklepa.
25% kapitala banke oziroma 25% - 100% kapitala banke do zneska 100 mio EUR, če znesek 100 mio EUR presega 25% kapitala banke
in je banka v okviru procesov upravljanja s tveganjem koncentracije določila višjo mejo za izpostavljenosti do institucij, ki pa ne sme
presegati 100% kapitala banke.
Navedejo se prekoračitve omejitev izpostavljenosti (oseba, znesek iz stolpca 11 obrazca IZP-1, % od kapitala iz stolpca 12 obrazca IZP-1
in razlogi za prekoračitev).

11
12
13

9
10

8

4

5

6

7

8

9

10

11

Izpostavljenost po
upoštevanju izvzetij in
učinkov kreditnih zavarovanj
=4-(7+8+9+10)
12

Delež
od
kapitala
(v %)

13

Predpisana
omejitev

Vse posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 4 presega ali je enak 10% kapitala banke. Posamezna oseba, ki je vključena v II. del v
skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja, čeprav bi izpostavljenost do nje presegala 10% kapitala banke.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 3/09; v nadaljevanju navodilo za izvajanje
sklepa o ocenjevanju izgub).
Oznaka osebe: "1" za osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega poročila kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko.
Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima oznako "3".
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s 5. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti, zavarovan
z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja).
Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot
izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja (znesek, zajet v stolpec 4).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 4 glede na kapital banke.
Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju
(20. člen tega sklepa).
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 11 glede na kapital banke.
Omejitev, ki velja za posamezno osebo oziroma skupino povezanih oseb. Tudi pri skupini povezanih oseb v II. delu se predpisana omejitev vpiše v vse vrstice.
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6
7

5

4

3

2

1

II. Skupine povezanih oseb
.
.
Skupaj skupina
.

2

Matična Oznaka Izpostavljenost
Od tega:
Delež
Osebna
Stvarna
Zavarovanje
kreditna
kreditna
z
številka ali osebe pred upoštevanjem izpostavljenost, od
druga oznaka
izvzetij in učinkov nastala zaradi kapitala zavarovanja zavarovanja nepremičninami
kreditnih zavarovanj substitucije
(v %)

v tisoč EUR

Št.

1
I. Posamezne osebe
.
.

Naziv osebe
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na dan _____________________
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_____________________________
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Obrazec IZP-trg

POROČILO O VELIKI SKUPNI IZPOSTAVLJENOSTI
na dan ____________________________

I.

v tisoč EUR

Izračun omejitev
Znesek kapitala banke1 po stanju na dan poročanja

=

____________

Velika skupna izpostavljenost

> 10% kapitala banke

>

____________

Največja dopustna skupna izpostavljenost

- v višini 25% kapitala banke

=

____________

- znesek
- % kapitala

=
=

____________
____________

Največja dopustna skupna izpostavljenost
do institucij2

Prekoračitve in preseganja 3

II.

Datum

Žig in podpis odgovorne osebe

Sestavil
Telefonska številka

1
2

3

Kapital banke, izračunan v skladu s točko (c) 4. člena tega sklepa.
25% kapitala banke oziroma 25% - 100% kapitala banke do zneska 100 mio EUR, če znesek 100 mio EUR presega 25% kapitala banke in
je banka v okviru procesov upravljanja s tveganjem koncentracije določila višjo mejo za izpostavljenosti do institucij, ki pa ne sme
presegati 100% kapitala banke.
Navedejo se prekoračitve omejitev skupne izpostavljenosti (oseba, znesek iz stolpca 13 obrazca IZP-trg 1, % od kapitala iz stolpca 14
obrazca IZP-trg 1 in razlogi za prekoračitev) ter preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz naslova postavk trgovalne knjige
(oseba, znesek in čas trajanja preseganja).

13
14
15

11
12

10

4
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8
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4
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Izpostavljenost
Skupna
Od tega:
Delež
Osebna
Stvarna
Zavarovanje
Ostala Skupna izpostavljenost Delež Predpisana
pred upoštevanjem
izpostavljenost
izpostavljenost, od
kreditna
kreditna
z
izvzetja
po upoštevanju
od
omejitev
izvzetij in učinkov pred upoštevanjem nastala zaradi kapitala zavarovanja zavarovanja nepremičninami
izvzetij in učinkov kapitala
kreditnih zavarovanj izvzetij in učinkov
substitucije
(v %)
kreditnih zavarovanj (v %)
(trgovalna knjiga) kreditnih zavarovanj (bančna in
=6-(9+10+11+12)
trgovalna knjiga)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vse posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 6 presega ali je enak 10% kapitala banke. Posamezna oseba, ki je vključena v II. del v
skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja, čeprav bi izpostavljenost do nje presegala 10% kapitala banke.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o ocenjevanju izgub.
Oznaka osebe: "1" za osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega
poročila kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot
banko. Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima oznako "3".
Zneski iz stolpca 4 obrazca IZP-trg 2 (izpostavljenost iz postavk bančne knjige pred upoštevanjem izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Zneski iz stolpca 7 obrazca IZP-trg 3 (izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige pred upoštevanjem izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Seštevek zneskov iz stolpcev 4 in 5.
Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot
izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja (znesek, zajet v stolpec 4 oz. 5).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 6 glede na kapital banke.
Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju
(20. člen tega sklepa).
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 13 glede na kapital banke.
Omejitev, ki velja za posamezno osebo oziroma skupino povezanih oseb. Tudi pri skupini povezanih oseb v II. delu se predpisana omejitev vpiše v vse vrstice.

2

Matična Oznaka
Izpostavljenost
številka osebe pred upoštevanjem
ali
izvzetij in učinkov
druga
kreditnih zavarovanj
oznaka
(bančna knjiga)

v tisoč EUR

Št.

1
I. Posamezne osebe
.
.
II. Skupine povezanih
oseb
.
.
Skupaj skupina
.

Naziv osebe

VELIKE SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI
na dan______________________________
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_______________________________
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številka ali osebe
druga oznaka

4

Izpostavljenost
pred upoštevanjem
izvzetij in učinkov
kreditnih zavarovanj
(bančna knjiga)
5

Od tega:
izpostavljenost,
nastala zaradi
substitucije
(bančna knjiga)
6

7

8

9

Delež
Osebna
Stvarna
Zavarovanje
od
kreditna
kreditna
z
kapitala zavarovanja zavarovanja nepremičninami
(v %)
10

Ostala
izvzetja

11

12

13

Izpostavljenost po
Delež Predpisana
upoštevanju izvzetij in
od
omejitev
učinkov kreditnih zavarovanj kapitala
(bančna knjiga)
(v %)
=4-(7+8+9+10)

v tisoč EUR

Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 6 obrazca IZP-trg 1 presega ali je enak 10% kapitala banke. Posamezna oseba, ki je
vključena v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja, čeprav bi izpostavljenost do nje presegala 10% kapitala banke.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o ocenjevanju izgub.
Oznaka osebe: "1" za vse osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega poročila kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno oseba obvladuje ista oseba kot
banko. Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima oznako "3".
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s 5. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti, zavarovan
z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja).
Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot
izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja (znesek, zajet v stolpec 4).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 4 glede na kapital banke.
Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju
(20. člen tega sklepa).
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 11 glede na kapital banke.
Omejitev, ki velja za posamezno osebo oziroma skupino povezanih oseb. Tudi pri skupini povezanih oseb v II. delu se predpisana omejitev vpiše v vse vrstice.
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7

Dolge
Kratke
Vsota neto dolgih pozicij

4
Obveznost odkupa
Preneseno na tretjo osebo
Razlika

5

Pozicije v finančnih instrumentih
zaradi priprave in izvedbe
prve prodaje z obveznostjo odkupa

6

Izpostavljenost
zaradi kreditnega
tveganja nasprotne stranke
=4+5+6
7

Izpostavljenost pred upoštevanjem
izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj
(trgovalna knjiga)

Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 6 obrazca IZP-trg 1 presega ali je enak 10% kapitala banke. Posamezna oseba, ki je vključena
v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja, čeprav bi izpostavljenost do nje presegala 10% kapitala banke.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o ocenjevanju izgub.
Oznaka osebe: "1" za vse osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega
sklepa kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno oseba obvladuje ista oseba
kot banko. Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima oznako "3".
Vrednost dolgih in kratkih pozicij v vseh finančnih instrumentih, izdanih s strani posamezne osebe, pri čemer se neto pozicije v posameznem finančnem instrumentu izračunajo v skladu s sklepom o tržnih
tveganjih. Za izračun izpostavljenosti do posamezne osebe iz naslova pozicij v različnih finančnih instrumentih je potrebno sešteti neto dolge pozicije v različnih finančnih instrumentih teh oseb.
Znesek izpostavljenosti iz naslova obveznosti odkupa finančnih instrumentov posamezne osebe zaradi priprave in izvedbe njihove prve prodaje, zmanjšan za znesek finančnih instrumentov, že prenesenih na
tretje osebe ter izračunana neto izpostavljenost iz tega naslova (razlika).
Znesek izpostavljenosti do posamezne osebe iz naslova poslov, sporazumov ali pogodb zaradi kreditnega tveganja nasprotne stranke, izračunan v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu in 46. členom
sklepa o tržnih tveganjih.
Vsota zneskov iz stolpcev 4, 5 in 6, ki predstavlja izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige.
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Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 4 ne presega 10% kapitala banke, vendar z osebami iz obrazca IZP-1 predstavljajo prvih
20 največjih izpostavljenosti banke pred upoštevanjem izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj. Med prvih 20 največjih izpostavljenosti banke ne štejejo izpostavljenosti, pri katerih bi
znesek izpostavljenosti iz stolpca 11 znašal 0. Posamezna oseba, ki je vključena v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o ocenjevanju izgub.
Oznaka osebe: "1" za osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega poročila kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko.
Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima iznako "3".
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s 5. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti, zavarovan
z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja).
Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot
izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja (znesek, zajet v stolpec 4).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 4 glede na kapital banke.
Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju
(20. člen tega sklepa).
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 11 glede na kapital banke.
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Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 6 ne presega 10% kapitala banke, vendar z osebami iz obrazca IZP-trg 1
predstavljajo 20 največjih izpostavljenosti banke pred upoštevanjem izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj. Med prvih 20 največjih izpostavljenosti banke ne štejejo izpostavljenosti,
pri katerih bi znesek izpostavljenosti iz stolpca 13 znašal 0. Posamezna oseba, ki je vključena v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja.
Matična številka ali druga oznaka v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o ocenjevanju izgub.
Oznaka osebe "1" za osebe, ki niso kreditne institucije, "2" za kreditne institucije, "3" za kreditne institucije znotraj bančne skupine, "4" za osebe v bančni skupini, ki niso kreditne institucije. Za namen tega
poročila kot osebe v bančni skupini štejejo: banki nadrejena družba, posamezna oseba, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje in posamezna oseba, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot
banko. Skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena institucija, ima oznako "2", skupina povezanih oseb, v kateri je vsaj ena kreditna institucija iz bančne skupine, v kateri je tudi banka poročevalka, ima oznako "3".
Znesek izpostavljenosti iz postavk bančne knjige, izračunan v skladu s 5. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti,
zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja).
Znesek izpostavljenosti iz postavk trgovalne knjige, izračunan v skladu s 6. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti,
zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali s premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja).
Seštevek zneskov iz stolpcev 4 in 5.
Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga banka zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot
izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoženja (znesek, zajet v stolpec 4 oz. 5).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 6 glede na kapital banke.
Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.
Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju
(20. člen tega sklepa).
Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).
Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 13 glede na kapital banke.
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II. Skupine povezanih
oseb
.
Skupaj skupina
.

Obrazec IZP-IRB-trg-konsolidirano
_______________________________
(banka)
SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TRGOVALNE NADREJENE IRB BANKE (RAZEN VELIKIH IZPOSTAVLJENOSTI) NA KONSOLIDIRANI PODLAGI
na dan______________________________
v tisoč EUR
Zap.
Matična Oznaka
Izpostavljenost
Izpostavljenost
Skupna izpostavljenost
Od tega:
Delež
Osebna
Stvarna
Zavarovanje Ostala Skupna izpostavljenost
Delež
štev.
Naziv osebe
številka osebe pred upoštevanjem pred upoštevanjem
pred upoštevanjem izpostavljenost,
od
kreditna
kreditna
z
izvzetja
po upoštevanju
od
ali
izvzetij in učinkov izvzetij in učinkov
izvzetij in učinkov
nastala zaradi kapitala zavarovanja zavarovanja nepremičninami
izvzetij in učinkov
kapitala
druga
kreditnih zavarovanj kreditnih zavarovanj kreditnih zavarovanj
substitucije
(v %)
kreditnih zavarovanj
(v %)
(bančna knjiga)
(trgovalna knjiga)
=6-(9+10+11+12)
oznaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Posamezne osebe
.
.
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Sklep o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih
glede izpostavljenosti bank in hranilnic
prenesenemu kreditnemu tveganju

Na podlagi 4. in 15. točke 129. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10)
in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje pri listinjenju in pravilih glede
izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu
kreditnemu tveganju
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Vsebina in namen sklepa
1. člen
(1) Ta sklep določa pravila o:
(a) izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje bank
in hranilnic (v nadaljevanju bank) pri listinjenju, in sicer:
– minimalne zahteve za priznanje prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja pri listinjenih izpostavljenostih
bank;
– uporabo bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za
pozicije v listinjenju;
– izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti in
zneskov pričakovanih izgub za pozicije v listinjenju;
– izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje za
pozicije v listinjenju; in
(b) izpostavljenosti bank prenesenemu kreditnemu tveganju, in sicer:
– pogoje, pod katerimi je banka lahko izpostavljena prenesenemu kreditnemu tveganju, oziroma ima pozicije v listinjenju
in
– zahteve glede razumevanja posla listinjenja in upravljanja s tveganji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006,
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU
z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene
institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca
2010, str. 15).
1.2. Pojmi, ki so uporabljeni v pomenu, opredeljenem
v Zakonu o bančništvu
3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju ZBan‑1),
kot na primer:
(a) nadzorni organ v drugem odstavku 19. člena,
(b) EU nadrejena banka v tretjem odstavku 26. člena,
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(c) EU nadrejeni finančni holding v četrtem odstavku
26. člena,
(d) tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih
terjatev v 110. členu,
(e) verjetnost neplačila v prvem odstavku 115. člena,
(f) neplačilo v drugem odstavku 115. člena,
(g) izguba v tretjem odstavku 115. člena,
(h) izguba ob neplačilu (v nadaljevanju tudi LGD) v četrtem odstavku 115. člena,
(i) konverzijski količnik (CF) v petem odstavku 115. člena,
(j) pričakovana izguba (EL) v šestem odstavku 115. člena,
(k) kreditno zavarovanje v prvem in drugem odstavku
116. člena,
(l) stvarno kreditno zavarovanje v tretjem odstavku
116. člena,
(m) osebno kreditno zavarovanje v četrtem odstavku
116. člena,
(n) listinjenje v prvem odstavku 120. člena,
(o) tradicionalno listinjenje v drugem odstavku 120. člena,
(p) sintetično listinjenje v tretjem odstavku 120. člena,
(q) segment kreditnega tveganja (v nadaljevanju tranša)
v četrtem odstavku 120. člena,
(r) pozicija v listinjenju v petem odstavku 120. člena,
(s) originator v šestem odstavku 120. člena,
(t) sponzor v sedmem odstavku 120. člena,
(u) kreditna izboljšava v osmem odstavku 120. člena in
(v) pravna oseba s posebnim namenom listinjenja (v nadaljevanju SSPE) v devetem odstavku 120. člena.
1.3. Opredelitve pojmov

mov:

4. člen
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve poj-

(1) "izpostavljenost" je sredstvo ali zunajbilančna postavka, ki se ne upošteva pri izračunu kapitalske zahteve za tržna
tveganja;
(2) "stopnja kreditne kvalitete" je stopnja, s katero Banka
Slovenije vzporedi posamezno bonitetno oceno primerne zunanje bonitetne institucije;
(3) "zunanja bonitetna institucija (v nadaljevanju ECAI)"
je pravna oseba, ki izdeluje pooblaščene in/ali nepooblaščene bonitetne ocene za namen ovrednotenja kreditnega
tveganja;
(4) "primerna zunanja bonitetna institucija (v nadaljevanju
primerna ECAI)" je ECAI, ki jo Banka Slovenije na podlagi
Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list
RS, št. 135/06 in 64/10, v nadaljevanju sklep o ECAI), uvrsti
na seznam primernih ECAI za posamezno kategorijo izpostavljenosti;
(5) "imenovana zunanja bonitetna institucija" (v nadaljevanju imenovana ECAI) je primerna ECAI, ki jo banka izbere
za določanje uteži tveganja;
(6) "investitor" je oseba, ki ni originator, sponzor ali serviser in nase prevzema kreditno tveganje izpostavljenosti v
listinjenju;
(7) "serviser" je banka, ki upravlja skupino izpostavljenosti
v listinjenju, v smislu izterjave glavnice, obresti in drugih prilivov
iz skupine izpostavljenosti, ki jih nato posreduje investitorjem in
drugim upnikom v listinjenju;
(8) "presežni razmik" je razlika med prejetimi obrestmi iz
skupine izpostavljenosti in plačanimi obrestmi imetnikom pozicij
v listinjenju ter drugimi izdatki listinjenja;
(9) "skupina izpostavljenosti" vključuje eno ali več osnovnih izpostavljenosti, iz katerih se oblikujejo tranše, ki odražajo
različno stopnjo kreditnega tveganja;
(10) "vgrajena nakupna opcija" pomeni pogodbeno mož
nost, da originator začasno odkupi ali poplača pozicije v li-
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stinjenju pred odplačilom vseh osnovnih izpostavljenosti, če
znesek še neodplačanih osnovnih izpostavljenosti pade pod
določeno raven;
(11) "okvirni likvidnostni kredit" pomeni pozicijo v listinjenju, ki izhaja iz pogodbe o zagotavljanju pravočasne poravnave
obveznosti do investitorjev;
(12) "Kirb" pomeni 8% tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti, ki bi bili v skladu s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi
notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list
RS, št. 135/06, 104/07, 22/10 in 85/10, v nadaljevanju sklep o
pristopu IRB) izračunani za listinjene izpostavljenosti, če slednje ne bi bile listinjene, čemur se prišteje znesek pričakovanih
izgub, povezan z zadevnimi izpostavljenostmi, izračunan v
skladu s sklepom o pristopu IRB;
(13) "Kirbr" je razmerje med Kirb in vrednostjo skupine
izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja;
(14) "metoda nadzorniške formule" pomeni metodo izračunavanja tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
pozicije v listinjenju v skladu s 27., 28., 36. in 37. členom tega
sklepa;
(15) "neocenjena pozicija" pomeni pozicijo v listinjenju,
ki nima bonitetne ocene primerne ECAI v skladu z 10. členom
tega sklepa;
(16) "ocenjena pozicija" pomeni pozicijo v listinjenju, ki
ima bonitetno oceno primerne ECAI v skladu z 10. členom
tega sklepa;
(17) "program komercialnih vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem (v nadaljevanju program ABCP)" pomeni
program listinjenja, pri katerem se vrednostni papirji izdajo
pretežno v obliki komercialnih zapisov z originalno zapadlostjo
do enega leta;
(18) "metoda bonitetnih ocen" pomeni metodo izračunavanja tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
pozicije v listinjenju v skladu s 26. členom tega sklepa;
(19) " relistinjenje" je listinjenje, pri katerem je vsaj ena
osnovna izpostavljenost pozicija v drugem listinjenju;
(20) "obnavljajoča se izpostavljenost" je izpostavljenost,
pri kateri lahko dolgovani zneski dolžnika nihajo glede na njegovo odločitev o črpanju in odplačevanju kredita v dogovorjenih
okvirih;
(21) "predčasno odplačilo" je pogodbeno določilo, po katerem se ob nastopu določenih dogodkov pozicije v listinjenju
odplačajo investitorjem pred originalno zapadlostjo izdanih vrednostnih papirjev;
(22) "naložbeni razred" (investment grade) so bonitetne
ocene, katerim je v skladu s sklepom o ECAI dodeljena:
– v okviru standardiziranega pristopa stopnja kreditne
kvalitete, ki ni slabša od 3,
– v okviru metode bonitetnih ocen pri pristopu IRB stopnja
kreditne kvalitete, ki ni slabša od 8, če gre za dolgoročne bonitetne ocene, oziroma stopnja kreditne kvalitete, ki ni slabša od
3, če gre za kratkoročne bonitetne ocene;
(23) "izpostavljenost iz naslova bančništva na drobno"
je izpostavljenost, kakor je opredeljena v 89. členu sklepa o
pristopu IRB;
(24) "vmesna pozicija" (mezzanine securitisation position) je pozicija v listinjenju, kateri je dodeljena utež tveganja,
nižja od 1250%, in ki je podrejena najbolj nadrejeni poziciji
v zadevnem listinjenju in vsem pozicijam, katerim je dodeljena:
– stopnja kreditne kvalitete 1 v primeru uporabe standardiziranega pristopa, ali
– stopnja kreditne kvalitete 1 ali 2 v primeru uporabe
pristopa IRB;
(25) "prvotni kreditodajalec" je kreditodajalec, od katerega
originator odkupi osnovne izpostavljenosti in jih listini;
(26) "neto ekonomski delež" (net economic interest) je
pozicija v listinjenju, osnovna izpostavljenost v celoti ali njen
del, zadržana s strani originatorja, sponzorja ali prvotnega
kreditodajalca.
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2. PRENOS KREDITNEGA TVEGANJA
NA TRETJE OSEBE
2.1. Splošno
5. člen
(1) Če banka v vlogi originatorja prenese pomemben delež kreditnega tveganja v zvezi z listinjenimi izpostavljenostmi
na tretje osebe v skladu s pogoji iz tega poglavja, lahko:
(a) v primeru tradicionalnega listinjenja, listinjene izpostavljenosti izključi iz svojega izračuna tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub;
(b) v primeru sintetičnega listinjenja, za listinjene izpostavljenosti izračuna tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti v skladu z oddelkom 4.2. tega sklepa oziroma tveganjem
prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu z oddelkom 4.3. tega sklepa.
(2) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena,
banka v vlogi originatorja tveganjem prilagojene zneske oziroma tveganjem prilagojene zneske in zneske pričakovanih izgub
za pozicije v listinjenju izračunava v skladu z določbami tega
sklepa. Če banka v vlogi originatorja ne prenese pomembnega
deleža kreditnega tveganja v zvezi z listinjenimi izpostavljenostmi na tretje osebe, mu za nobeno pozicijo v zadevnem
listinjenju ni potrebno izračunavati tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub v skladu z določbami tega sklepa, temveč listinjene izpostavljenosti obravnava
kot da ne bi bile listinjene.
(3) Banka v vlogi originatorja, ki izračunava tveganjem
prilagojene zneske izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub
v skladu s prvim odstavkom tega člena, ali banka v vlogi
sponzorja, ne sme zagotavljati večje podpore investitorjem v
smislu zmanjšanja potencialnih ali dejanskih izgub glede na
pogodbeno določene.
(4) Če banka v vlogi originatorja ali sponzorja deluje v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, mora izračunavati kapitalsko zahtevo za listinjene izpostavljenosti kot da te ne bi bile
listinjene. Banka mora javno razkriti podporo investitorjem, ki
presega pogodbeno določeno, in njen vpliv na kapital banke.
(5) Banka, ki v zadevnem listinjenju ne nastopa v vlogi
originatorja, sponzorja ali prvotnega kreditodajalca, je lahko
kreditnemu tveganju iz pozicije v listinjenju izpostavljena oziroma ima lahko pozicije v listinjenju le v primeru, če ji je originator,
sponzor ali prvotni kreditodajalec razkril, da bo trajno zadržal
neto ekonomski delež vsaj v višini 5%, in so izpolnjeni ostali
pogoji iz 6. poglavja tega sklepa.
(6) Banka v vlogi originatorja ali sponzorja mora ob
odobravanju kreditov, ki predstavljajo izpostavljenosti, katere
namerava banka listiniti, uporabiti enaka primerna in jasno
opredeljena merila v skladu z zahtevami iz 177. člena ZBan‑1,
kot jih uporablja za izpostavljenosti, ki jih bo zadržala. Zato
banka v vlogi originatorja ali sponzorja na enak način odloča o
odobritvi in po potrebi o spremembi, obnovitvi in refinanciranju
takih kreditov. Banka uporabi ista načela tudi pri udeležbah in
v izvedbah prve prodaje finančnih instrumentov, ne glede na to,
ali bo udeležba ali izvedba prve prodaje finančnih instrumentov
v trgovalni ali bančni knjigi.
(7) Če zahteve iz šestega odstavka tega člena niso izpolnjene, se določbe prvega odstavka tega člena ne uporabljajo.
V tem primeru banka v vlogi originatorja listinjenih izpostavljenosti ne sme izključiti iz svojega izračuna kapitalske zahteve
za kreditno tveganje.
(8) Banka v vlogi originatorja ali sponzorja mora investitorjem razkriti, kako izpolnjuje obveznosti glede zadržanja
neto ekonomskega deleža iz drugega odstavka 45. člena tega
sklepa. Banka v vlogi originatorja ali sponzorja mora bodočim
investitorjem zagotoviti dostop do vseh pomembnih podatkov
o kreditni kvaliteti in uspešnosti posameznih osnovnih izpo-
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stavljenosti, denarnih tokov in zavarovanju za kritje pozicije
v listinjenju ter podatkov, ki so potrebni za izvedbo primernih
testov izjemnih situacij glede denarnih tokov in vrednosti zavarovanja za kritje skupine izpostavljenosti. Banka podatke,
potrebne za te namene, določi na dan zaključka listinjenja.
Če to zaradi narave listinjenja ni možno, jih določi takoj, ko
je to možno.
(9) Če banka iz malomarnosti ali zaradi opustitve ne izpolni zahtev iz osmega odstavka tega člena, ji Banka Slovenije
odredi dodatno utež tveganja sorazmerno glede na obseg kršitev in sicer v višini ne manj kot 250% uteži, ki bi sicer v skladu z
določbami tega sklepa veljala za zadevno pozicijo v listinjenju.
Dodatna utež tveganja se povečuje z vsako naslednjo kršitvijo
do zgornje meje skupne uteži v višini 1250%. Banka Slovenije
v postopku odreditve dodatne uteži upošteva izjeme za listinjenja, opredeljene v 47. členu tega sklepa.
2.2. Minimalne zahteve glede prenosa pomembnega
deleža kreditnega tveganja na tretje osebe pri
tradicionalnem listinjenju
6. člen
(1) Banka v vlogi originatorja v tradicionalnem listinjenju
lahko listinjene izpostavljenosti izključi iz izračuna tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub,
če je izpolnjen eden od pogojev:
(a) pomemben delež kreditnega tveganja iz naslova listinjenih izpostavljenosti je bil prenesen na tretje osebe;
(b) banka v vlogi originatorja za vse pozicije v zadevnem
listinjenju uporablja utež tveganja 1250%, ali jih v skladu s točko (g) drugega odstavka 30. člena Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju sklep
o kapitalu) upošteva kot odbitno postavko od kapitala.
(2) Šteje se, da je pomemben delež kreditnega tveganja
iz točke (a) prvega odstavka tega člena prenesen v naslednjih
primerih:
(a) tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti vmesnih
pozicij, ki jih ima banka v vlogi originatorja v zadevnem listinjenju, ne presegajo 50% tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti vseh vmesnih pozicij v zadevnem listinjenju, ali
(b) kadar v zadevnem listinjenju ni vmesnih pozicij in
originator dokaže, da vrednost pozicij v listinjenju, za katere bi
veljalo, da so odbitna postavka od kapitala ali da se jim dodeli
utež tveganja 1250%, znatno presega utemeljeno oceno pričakovanih izgub pri listinjenih izpostavljenostih in banka v vlogi
originatorja nima več kot 20% vrednosti pozicij v listinjenju, za
katere bi veljalo, da so odbitna postavka od kapitala ali da se
jim dodeli utež tveganja 1250%.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se šteje, da je bil prenesen pomemben delež kreditnega tveganja, če banka v vlogi originatorja Banki Slovenije dokaže,
da je vzpostavila politike in metodologijo, ki zagotavljajo,
da je morebitno zmanjšanje kapitalskih zahtev, doseženih z
listinjenjem, utemeljeno s sorazmernim prenosom kreditnega
tveganja na tretje osebe. Poleg tega mora banka v vlogi originatorja dokazati, da je namen prenosa kreditnega tveganja na
tretje osebe upravljanje s tveganji in razporeditev notranjega
kapitala.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Banka Slovenije za posamezen primer odloči, da
morebitno zmanjšanje kapitalskih zahtev, ki bi ga banka v vlogi
originatorja dosegla z zadevnim listinjenjem, ni utemeljeno s
sorazmernim prenosom kreditnega tveganja na tretje osebe
in, da v zadevnem primeru listinjenja ni prišlo do prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja.
(5) Da gre za prenos pomembnega deleža kreditnega
tveganja na tretje osebe, morajo biti izpolnjeni tudi naslednji
pogoji:
(a) dokumentacija o listinjenju odraža ekonomsko vsebino
posla;
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(b) listinjene izpostavljenosti so zunaj dosega banke v
vlogi originatorja in njenih upnikov, kar velja tudi v primeru likvidacije ali stečaja. Navedeno banka v vlogi originatorja dokazuje
z neodvisnim pravnim mnenjem;
(c) izdani vrednostni papirji ne predstavljajo plačilnih obveznosti banke v vlogi originatorja;
(d) prevzemnik listinjenih izpostavljenosti je SSPE;
(e) banka v vlogi originatorja nima dejanske ali posredne kontrole nad prenesenimi izpostavljenostmi. Originator
ima dejansko kontrolo nad prenesenimi izpostavljenostmi, če
ima pravico, da od prevzemnika ponovno odkupi predhodno
prenesene izpostavljenosti z namenom pridobitve določenih
koristi, ali če je dolžen ponovno prevzeti tveganje iz prenesenih
izpostavljenosti. Ohranitev servisiranja pravic ali obveznosti,
ki se nanašajo na zadevne izpostavljenosti, sama po sebi ne
predstavlja posrednega nadzora banke v vlogi originatorja nad
izpostavljenostmi;
(f) če obstaja vgrajena nakupna opcija, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vgrajena nakupna opcija je uresničljiva po presoji banke
v vlogi originatorja,
– vgrajena nakupna opcija se lahko uveljavi šele, ko
ostane neodplačano 10% ali manj prvotne vrednosti listinjenih
izpostavljenosti,
– vgrajena nakupna opcija ni strukturirana tako, da bi
preprečevala dodeljevanje izgub pozicijam kreditne izboljšave
investitorjev ali drugim pozicijam investitorjev, in tudi drugače
ni strukturirana na način, ki bi zagotavljal povečanje kreditne
izboljšave;
(g) dokumentacija o listinjenju ne vsebuje klavzul, ki:
– zahtevajo, da banka v vlogi originatorja izboljša pozicije
v listinjenju, kar med drugim vključuje spremembo skupine izpostavljenosti ali povečanje donosa, ki se izplača investitorjem
zaradi poslabšanja kreditne kvalitete listinjenih izpostavljenosti, razen v primeru določb o predčasnem odplačilu pozicije v
listinjenju, ali
– omogočajo povečanje donosa, ki se izplača imetnikom
pozicij v listinjenju zaradi poslabšanja kreditne kvalitete skupine
izpostavljenosti.
2.3. Minimalne zahteve glede prenosa pomembnega
deleža kreditnega tveganja na tretje osebe
pri sintetičnem listinjenju
7. člen
(1) Banka v vlogi originatorja v sintetičnem listinjenju lahko izračunava tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
oziroma tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub za listinjene izpostavljenosti v skladu
z oddelkom 2.4. in 4. poglavjem tega sklepa, če je izpolnjen
eden od pogojev:
(a) pomemben delež kreditnega tveganja je bil s stvarnim
ali osebnim zavarovanjem prenesen na tretje osebe;
(b) banka v vlogi originatorja za vse pozicije v zadevnem
listinjenju uporablja utež tveganja 1250% ali jih v skladu s točko
(g) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu upošteva kot
odbitno postavko od kapitala.
(2) Šteje se, da je pomemben delež kreditnega tveganja
iz točke (a) prvega odstavka tega člena prenesen v naslednjih
primerih:
(a) tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti vmesnih pozicij, ki jih ima banka v vlogi originatorja v zadevnem
listinjenju, ne presegajo 50% tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti vseh vmesnih pozicij v zadevnem listinjenju,
ali
(b) kadar v zadevnem listinjenju ni vmesnih pozicij in originator lahko dokaže, da vrednost pozicij v listinjenju, za katere bi
veljalo, da so odbitna postavka od kapitala ali da se jim dodeli
utež tveganja 1250%, znatno presega utemeljeno oceno pričakovanih izgub pri listinjenih izpostavljenostih in banka v vlogi
originatorja nima več kot 20% vrednosti pozicij v listinjenju, za
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katere bi veljalo, da so odbitna postavka od kapitala ali da se
jim dodeli utež tveganja 1250%.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se
šteje, da je bil prenesen pomemben delež kreditnega tveganja,
če banka v vlogi originatorja Banki Slovenije dokaže, da je
vzpostavila politike in metodologijo, ki zagotavljajo, da je morebitno zmanjšanje kapitalskih zahtev, doseženih z listinjenjem,
utemeljeno s sorazmernim prenosom kreditnega tveganja na
tretje osebe. Poleg tega mora banka v vlogi originatorja dokazati, da je namen prenosa kreditnega tveganja na tretje osebe
upravljanje s tveganji in razporeditev notranjega kapitala.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko Banka Slovenije za posamezen primer odloči, da
morebitno zmanjšanje kapitalskih zahtev, ki bi jih banka v vlogi
originatorja dosegla z zadevnim listinjenjem, ni utemeljeno s
sorazmernim prenosom kreditnega tveganja na tretje osebe
in, da v zadevnem primeru listinjenja ni prišlo do prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja.
(5) Da gre za prenos pomembnega deleža kreditnega
tveganja na tretje osebe, morajo biti izpolnjeni tudi naslednji
pogoji:
(a) dokumentacija o listinjenju odraža ekonomsko vsebino
posla;
(b) kreditno zavarovanje, s katerim se prenese kreditno
tveganje, izpolnjuje merila primernosti in minimalne zahteve
za priznanje kreditnih zavarovanj iz 2. poglavja Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 112/08,
100/09 in 85/10, v nadaljevanju sklep o kreditnih zavarovanjih),
pri čemer se SSPE ne prizna za primernega dajalca osebnih
kreditnih zavarovanj;
(c) instrumenti, ki se uporabljajo za prenos kreditnega
tveganja, ne smejo vsebovati zahtev ali pogojev, ki:
– določajo pomemben prag, ki mora biti dosežen, da
se kreditno zavarovanje v primeru kreditnega dogodka sploh
sproži,
– dopuščajo prenehanje kreditnega zavarovanja zaradi
poslabšanja kreditne kvalitete skupine izpostavljenosti,
– zahtevajo, da banka v vlogi originatorja izboljša kreditno
kvaliteto pozicij v listinjenju, razen v primeru določb o predčasnem odplačilu,
– povečujejo stroške banke v vlogi originatoja za kreditno
zavarovanje ali povečujejo donos, ki se izplača imetnikom pozicij v listinjenju zaradi poslabšanja kreditne kvalitete skupine
izpostavljenosti;
(d) neodvisno pravno mnenje potrjuje izterljivost kreditnega zavarovanja v vseh relevantnih pravnih redih.

(3) Za banko v vlogi originatorja, ki izračunava tveganjem
prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub za listinjene izpostavljenosti po pristopu IRB, je znesek
pričakovanih izgub iz naslova teh izpostavljenosti enak nič.

2.4. Izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti banke v vlogi originatorja za listinjene
izpostavljenosti v sintetičnem listinjenju

3. BONITETNE OCENE ECAI
3.1. Zahteve v zvezi z bonitetnimi ocenami ECAI

8. člen
(1) Banka v vlogi originatorja v sintetičnem listinjenju
mora izračunati tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
za listinjene izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz oddelka
2.3. tega sklepa, in sicer za celotno skupino izpostavljenosti v
skladu s 4. poglavjem tega sklepa in ne v skladu s Sklepom
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS,
št. 135/06, 104/07 in 85/10, v nadaljevanju sklep o standardiziranem pristopu) ali sklepom o pristopu IRB, pri čemer mora
upoštevati pododdelek 2.4.1. tega sklepa.
(2) Banka v vlogi originatorja mora izračunati tveganjem
prilagojene zneske izpostavljenosti za vse tranše v listinjenju,
vključno s tistimi, ki jim je bilo priznano zmanjšanje kreditnega
tveganja, v skladu s 4. poglavjem tega sklepa, ob upoštevanju
pododdelka 2.4.1. tega sklepa. Če se na primer tranša prenese na tretjo osebo z osebnim kreditnim zavarovanjem, se
utež tveganja te tretje osebe uporabi za tranšo pri izračunu
tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti banke v vlogi
originatorja.

10. člen
(1) V skladu s sklepom o ECAI morajo bonitetne ocene
primerne ECAI, ki jih banka uporablja za izračun tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju, izpolnjevati standarde verodostojnosti in preglednosti, in sicer:
(a) ne sme biti nobene neskladnosti med vrstami plačil,
ki se odražajo v bonitetni oceni, in vrstami plačil, do katerih je
banka upravičena v skladu s pogodbo, iz katere izhaja zadevna
pozicija v listinjenju in
(b) bonitetne ocene so javno dostopne na trgu. Bonitetne
ocene so javno dostopne, če so objavljene na javno dostopnem
mediju in vključene v matriko prehodov ECAI. Bonitetne ocene
niso javno dostopne, če so dostopne samo omejenemu številu
oseb.
(2) Banka lahko bonitetne ocene imenovane ECAI, kateri
je Banka Slovenije izdala odločbo o razveljavitvi priznanja primernosti, uporablja še največ tri mesece po izbrisu zadevne
ECAI iz seznama primernih ECAI, ki ga v skladu s prvim odstavkom 34. člena sklepa o ECAI Banka Slovenija objavlja na
svoji spletni strani.

2.4.1. Obravnava neusklajenosti zapadlosti
v sintetičnem listinjenju
9. člen
(1) Banka v vlogi originatorja mora ob upoštevanju prvega
odstavka 8. člena pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti upoštevati morebitno neusklajenost zapadlosti
med kreditnim zavarovanjem, s katerim je doseženo tranširanje, in listinjenimi izpostavljenostmi v skladu z drugim in tretjim
odstavkom tega člena.
(2) Za zapadlost listinjenih izpostavljenosti se upošteva
najdaljša zapadlost izpostavljenosti, vendar ne več od petih let.
Zapadlost kreditnega zavarovanja se določi v skladu s sklepom
o kreditnih zavarovanjih.
(3) Banka v vlogi originatorja ne sme upoštevati morebitne
neusklajenosti zapadlosti pri izračunavanju tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za tranše ali dele tranš, ki jim je
v skladu s 4. poglavjem tega sklepa dodeljena utež tveganja v
višini 1250%. Za vse druge tranše ali dele tranš se obravnava
neusklajenost zapadlosti v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih po naslednji formuli:
RW* = [RW(SP) x (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)]
(4) Simboli v formuli iz tretjega odstavka tega člena pomenijo:
RW* = tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti za izračun kapitalske zahteve v skladu
s točko b) 5. člena sklepa o kapitalu;
RW(SP) = tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti,
izračunani v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega sklepa, če
ne bi bilo nobene neusklajenosti zapadlosti;
t = preostala zapadlost kreditnega zavarovanja, izražena v
letih, ali vrednost T, odvisno od tega, katera vrednost je nižja;
t* = 0,25;
T = preostala zapadlost osnovnih izpostavljenosti, izražena v letih, ali 5 let, odvisno od tega, katera vrednost je nižja;
RW(Ass) = tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti, izračunani za listinjene izpostavljenosti, kot da ne bi bile
listinjene.
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(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko banka
bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih
agencijah (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 1; v
nadaljevanju Uredba o bonitetnih agencijah) in za katero je
pristojni organ sprejel ukrep iz točke (a) ali (c) 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, uporablja še največ toliko časa po
sprejemu ukrepa, kot je določeno v drugem odstavku 24. člena
Uredbe o bonitetnih agencijah.
(4) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega
člena, morajo biti v zvezi z bonitetnimi ocenami pozicij v listinjenju javno objavljene razlage in pojasnila ECAI, iz katerih je
razviden vpliv kvalitete skupine izpostavljenosti na te bonitetne
ocene.
3.2. Uporaba bonitetnih ocen
11. člen
(1) Banka lahko imenuje eno ali več primernih ECAI, katerih bonitetne ocene uporablja za izračun tveganjem prilagojenih
zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju.
(2) Banka ne sme za svoje pozicije v nekaterih tranšah
uporabljati bonitetnih ocen ene imenovane ECAI, za pozicije
v drugih tranšah v okviru istega listinjenja pa bonitetnih ocen
druge imenovane ECAI.
(3) Kadar ima pozicija dve bonitetni oceni imenovanih
ECAI, mora banka uporabiti manj ugodno bonitetno oceno.
(4) Kadar ima pozicija v listinjenju več kot dve bonitetni
oceni imenovanih ECAI, mora banka uporabiti dve najugodnejši
bonitetni oceni. Če sta dve najugodnejši bonitetni oceni različni,
banka uporabi manj ugodno bonitetno oceno.
(5) Če je kreditno zavarovanje, ki izpolnjuje pogoje iz
2. poglavja sklepa o kreditnih zavarovanjih, zagotovljeno neposredno SSPE in se istočasno odraža v bonitetni oceni imenovane ECAI za pozicijo v listinjenju, banka uporabi utež tveganja,
povezano s to bonitetno oceno. Če kreditno zavarovanje ne
izpolnjuje zahtev iz 2. poglavja sklepa o kreditnih zavarovanjih,
se bonitetna ocena ne prizna. Če se kreditno zavarovanje ne
zagotovi SSPE, temveč neposredno poziciji v listinjenju, se
taka bonitetna ocena ne prizna.
(6) Uporaba bonitetnih ocen imenovane ECAI za izračun
tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v
listinjenju mora biti dosledna in ne sme biti selektivna.
4. IZRAČUN KAPITALSKE ZAHTEVE IN TVEGANJEM
PRILAGOJENIH ZNESKOV IZPOSTAVLJENOSTI ZA
POZICIJE V LISTINJENJU
4.1. Splošno
12. člen
Kapitalska zahteva za kreditno tveganje pozicij v listinjenju
znaša 8% tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti.
13. člen
(1) Če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti uporablja standardiziran pristop, tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
za pozicije v listinjenju izračunava skladno z določili oddelka
4.2., sicer pa skladno z določili oddelka 4.3. tega sklepa.
(2) Če se izpostavljenost nanaša na različne tranše, se
izpostavljenost do vsake tranše obravnava kot posamezna
pozicija v listinjenju. Dajalci kreditnega zavarovanja za pozicije
v listinjenju se obravnavajo kot imetniki pozicij v listinjenju.
Pozicije v listinjenju vključujejo tudi izpostavljenosti, ki nastanejo na osnovi obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih
instrumentov.
(3) Če je pozicija v listinjenju zavarovana s stvarnim ali
osebnim kreditnim zavarovanjem, se lahko utež tveganja za to
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pozicijo prilagodi v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih,
v povezavi s tem sklepom.
(4) Ob upoštevanju določil prvega odstavka in točke (g)
drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu se mora tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti za pozicije v listinjenju
vključiti v skupne tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
banke za namen točke b) 5. člena istega sklepa.
14. člen
(1) Pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju je:
(a) vrednost bilančne pozicije enaka njeni knjigovodski
vrednosti, če banka uporablja za izračun standardizirani pristop;
(b) vrednost bilančne pozicije enaka njeni knjigovodski
vrednosti, povečani za oblikovane oslabitve, če banka uporablja za izračun pristop IRB; in
(c) vrednost zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijskim količnikom.
Konverzijski količnik znaša 100%, razen, če ni s tem sklepom
drugače določeno.
(2) Vrednost pozicije v listinjenju, ki izhaja iz izvedenega
finančnega instrumenta, navedenega v Prilogi I Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10, v nadaljevanju
sklep o tržnih tveganjih), se določi v skladu z oddelkom 5.3.
sklepa o tržnih tveganjih.
(3) Če je pozicija v listinjenju zavarovana s stvarnim ali
osebnim kreditnim zavarovanjem, se vrednost te pozicije prilagodi v skladu z zahtevami sklepa o kreditnih zavarovanjih,
upoštevaje zahteve iz tega sklepa.
(4) Če ima banka dve ali več prekrivajočih se pozicij v listinjenju, mora v obsegu prekrivanja v svoj izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti vključiti zgolj pozicijo ali del
pozicije, ki prispeva k višjim tveganjem prilagojenim zneskom
izpostavljenosti. Za namen tega odstavka "prekrivanje" pomeni,
da pozicije v celoti ali delno predstavljajo izpostavljenost do
istega tveganja, tako kot da v obsegu prekrivanja obstaja ena
sama izpostavljenost.
4.2. Izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju
po standardiziranem pristopu
15. člen
(1) Ob upoštevanju 16. člena tega sklepa se ocenjenim
pozicijam v listinjenju dodeli utež tveganja v skladu s tabelo
1 in 2.
Tabela 1: Pozicije v listinjenju brez kratkoročnih bonitetnih
ocen
Stopnja kreditne kvalitete

1

2

3

4

Več
kot 4

Utež tveganja v %

20

50

100

350

1250

Tabela 2: Pozicije v listinjenju s kratkoročnimi bonitetnimi
ocenami
Stopnja kreditne kvalitete

1

2

3

Več
kot 3

Utež tveganja v %

20

50

100

1250

(2) Banka neocenjenim pozicijam v listinjenju dodeli utež
tveganja 1250%, razen če ni s tem sklepom drugače določeno.
4.2.1. Banka v vlogi originatorja ali sponzorja
16. člen
Banka v vlogi originatorja ali sponzorja lahko upošteva
tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti za pozicije v
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listinjenju največ v višini tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti, ki bi jih izračunala za listinjene izpostavljenosti, kot
če te ne bi bile listinjene. Pri tem se za vse zapadle postavke iz
27. in 28. člena sklepa o standardiziranem pristopu ter regulatorno zelo tvegane postavke iz 29. člena sklepa o standardiziranem pristopu uporabi utež tveganja 150%.
4.2.2. Obravnava neocenjenih pozicij
17. člen
(1) Banka, ki ima neocenjene pozicije v listinjenju, lahko
pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti
za te pozicije ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena,
vendar le pod pogojem, da je sestava skupine izpostavljenosti
v listinjenju vseskozi znana.
(2) Banka lahko uporabi tehtano povprečje uteži tveganja, katere bi za listinjene izpostavljenosti po sklepu o
standardiziranem pristopu uporabila banka, ki je imetnik izpostavljenosti, pomnoženo z razmerjem koncentracije. Razmerje koncentracije je enako vsoti nominalnih zneskov vseh
tranš, deljeni z vsoto nominalnih zneskov tranš, podrejenih ali
enakovrednih tranši, v kateri je pozicija, vključno s to tranšo.
Tako izračunana utež tveganja ne sme biti višja od 1250% ali
nižja od katere koli uteži tveganja, ki se uporablja za ocenjeno
nadrejeno tranšo. Če banka ne more določiti uteži tveganja
za listinjene izpostavljenosti v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu, mora uporabiti za pozicijo v listinjenju utež
tveganja v višini 1250%.
4.2.3. Obravnava neocenjenih pozicij v listinjenju
v tranši druge izgube ali boljši tranši
v programu ABCP
18. člen
(1) Če banka lahko ravna v skladu z 19. in 20. členom
tega sklepa, lahko za pozicije v listinjenju, ki izpolnjujejo pogoje
iz drugega odstavka tega člena, uporabi utež tveganja, ki je
večja izmed dveh:
(a) 100%; ali
(b) najvišja med utežmi tveganja, ki bi jo za katero koli od
listinjenih izpostavljenosti, v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu, uporabila banka, če te ne bi bile listinjene.
(2) Banka lahko ravna v skladu s prvim odstavkom tega
člena, če je pozicija v listinjenju:
(a) v tranši druge izgube ali boljši tranši, pri čemer mora
tranša prve izgube zagotavljati pomembno kreditno izboljšavo
tranši druge izgube;
(b) takšne kvalitete, ki je enakovredna naložbenemu razredu ali boljša;
(c) v lasti banke, ki ni imetnik pozicije v tranši prve izgube
v istem listinjenju.
4.2.4. Obravnava neocenjenih okvirnih likvidnostnih
kreditov
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(d) odplačilo črpanih zneskov iz okvirnega likvidnostnega
kredita ne sme biti podrejeno terjatvam investitorjev, razen terjatvam izhajajočih iz obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih
instrumentov, provizij ali podobnih drugih plačil, niti ne sme priti
do odloga plačila ali odpusta;
(e) okvirnega likvidnostnega kredita ni mogoče črpati potem, ko so bile uporabljene vse kreditne izboljšave, ki bi sicer
učinkovale v korist okvirnega likvidnostnega kredita;
(f) pogodba o okvirnem likvidnostnem kreditu mora vsebovati določbo:
– ki sproži samodejno zmanjšanje zneska, ki je lahko
črpan, za znesek neplačil na podlagi listinjenih izpostavljenosti;
ali
– ki sproži prekinitev pogodbe o okvirnem likvidnostnem
kreditu, če povprečna kvaliteta skupine izpostavljenosti, ki je
sestavljena iz ocenjenih instrumentov, pade pod naložbeni
razred.
(2) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena,
lahko banka za določitev vrednosti izpostavljenosti neocenjene
pozicije v listinjenju v obliki primernega okvirnega likvidnostnega kredita uporabi konverzijski količnik v višini 50% na nominalni znesek okvirnega likvidnostnega kredita.
(3) Banka mora za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za neocenjene pozicije v listinjenju v obliki
primernega okvirnega likvidnostnega kredita uporabiti najvišjo
utež tveganja, ki bi bila v skladu s sklepom o standardiziranem
pristopu dodeljena katerikoli izmed listinjenih izpostavljenosti,
če te ne bi bile listinjene.
4.2.4.2. Konverzijski količnik za primerne likvidnostne
kredite kot predujme
20. člen
Banka lahko uporabi konverzijski količnik 0% na nominalni
znesek okvirnega likvidnostnega kredita pri določitvi vrednosti
izpostavljenosti tistega okvirnega likvidnostnega kredita:
(a) ki je brezpogojno preklicen,
(b) pri katerem so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka
19. člena tega sklepa,
(c) je odplačilo črpanih zneskov iz okvirnega likvidnostnega kredita nadrejeno katerim koli drugim terjatvam iz denarnih
tokov, izhajajočih iz listinjenih izpostavljenosti.
4.2.5. Upoštevanje kreditnih zavarovanj
pri pozicijah v listinjenju
21. člen
Če banka za pozicijo v listinjenju pridobi kreditno zavarovanje, lahko izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti prilagodi v skladu s 3. poglavjem sklepa o kreditnih
zavarovanjih.

4.2.4.1. Primerni okvirni likvidnostni krediti

4.2.6. Zmanjšanje tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti

19. člen
(1) Za namen določitve vrednosti izpostavljenosti neocenjene pozicije v listinjenju v obliki okvirnega likvidnostnega kredita mora pozicija v listinjenju izpolnjevati naslednje
pogoje, da se lahko šteje za primeren okvirni likvidnostni
kredit:
(a) dokumentacija o okvirnem likvidnostnem kreditu mora
jasno določati in opredeljevati okoliščine, pod katerimi se lahko
črpa okvirni likvidnostni kredit;
(b) okvirnega likvidnostnega kredita ni mogoče črpati za
kritje izgub, ki so v času črpanja že obstajale;
(c) okvirni likvidnostni kredit se uporablja izključno za
pokrivanje občasnih razlik med prilivi in odlivi v listinjenju in ne
sme biti trajen ali reden vir financiranja listinjenja;

22. člen
(1) Banka lahko v skladu s prvim odstavkom 30. člena
sklepa o kapitalu vrednost pozicije v listinjenju, ki ji je dodelila
utež tveganja 1250%, odšteje od kapitala, namesto, da take
pozicije vključi v izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti. Če so pozicije v listinjenju zavarovane s primernim
stvarnim kreditnim zavarovanjem, se od kapitala odšteje vrednost pozicij, ki je prilagojena v skladu s 3. poglavjem sklepa o
kreditnih zavarovanjih.
(2) Če banka ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, se za namen 16. člena tega sklepa 12,5‑kratnik odštetega
zneska iz prvega odstavka tega člena odšteje od zneska, ki je
v 16. členu določen kot največji tveganjem prilagojeni znesek
izpostavljenosti.
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4.3. Izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju po pristopu IRB
4.3.1. Vrstni red metod za izračun tveganjem prilagojenih
zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju
23. člen
(1) Banka mora pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za ocenjene pozicije v listinjenju ali pozicije v listinjenju, pri katerih se lahko uporabi povzeta bonitetna
ocena, ki je opredeljena v 25. členu tega sklepa, uporabiti
metodo bonitetnih ocen iz pododdelka 4.3.3. tega sklepa.
(2) Banka mora pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za neocenjene pozicije v programu ABCP,
katerim se povzeta bonitetna ocena ne more dodeliti, uporabiti
metodo notranjega ocenjevanja iz 4.3.5. pododdelka tega sklepa, če Banki Slovenije dokaže, da so izpolnjeni pogoji iz 29. člena tega sklepa. Če banka izpolnjevanja pogojev iz 29. člena
tega sklepa ne dokaže ustrezno ali gre za neocenjene pozicije,
ki niso iz programa ABCP, uporabi metodo nadzorniške formule
iz pododdelka 4.3.4. tega sklepa.
(3) Banka, ki ni v vlogi originatorja ali sponzorja, lahko
za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
pozicije v listinjenju uporabi metodo nadzorniške formule le, če
Banki Slovenije dokaže, da razpolaga s potrebnim znanjem in
razumevanjem, ki zagotavlja ustrezno uporabo te metode.
(4) Za pozicije v listinjenju, ki so neocenjene in pri katerih
se ne more uporabiti povzeta bonitetna ocena, se uporabi utež
tveganja 1250% v primeru:
(a) da banka v vlogi originatorja ali sponzorja ne more
izračunati Kirb in Banki Slovenije ne dokaže izpolnjevanja pogojev za uporabo metode notranjega ocenjevanja za pozicije v
programu ABCP iz 29. člena tega sklepa;
(b) da banka, ki ni v vlogi originatorja ali sponzorja, Banki
Slovenije ne dokaže izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka
tega člena ali izpolnjevanja pogojev za uporabo metode notranjega ocenjevanja za pozicije v programu ABCP iz 29. člena
tega sklepa.
4.3.2. Maksimalni tveganjem prilagojeni zneski
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju
24. člen
Banka v vlogi originatorja ali sponzorja ali druga banka,
ki izračunava Kirb, lahko upošteva kot najvišje tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti za pozicije v listinjenju tiste
zneske, ki dajo kapitalsko zahtevo enako vsoti:
(a) 8% tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti,
izračunanih kot če izpostavljenosti ne bi bile listinjene in bi bile
v bilanci stanja te banke; in
(b) zneskov pričakovanih izgub pri teh izpostavljenostih.
4.3.2.1. Uporaba povzetih bonitetnih ocen
25. člen
Banka mora neocenjeni poziciji v listinjenju dodeliti bonitetno
oceno tiste ocenjene pozicije (v nadaljevanju referenčne pozicije),
ki je najbolj nadrejena vendar hkrati podrejena zadevni neocenjeni
poziciji v listinjenju (v nadaljevanju povzeto bonitetno oceno), pri
čemer morata biti izpolnjeni še naslednji minimalni zahtevi:
(a) zapadlost referenčnih pozicij mora biti enaka ali daljša
od zapadlosti zadevne neocenjene pozicije;
(b) vse povzete bonitetne ocene se morajo redno posodabljati, tako da odražajo vse morebitne spremembe bonitetne
ocene referenčnih pozicij.
4.3.3. Metoda bonitetnih ocen
26. člen
(1) Če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za ocenjene pozicije v listinjenju uporablja me-
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todo bonitetnih ocen, izpostavljenostim dodeli utež tveganja v
skladu tabelama 3 in 4. Ustrezna utež tveganja se pomnoži z
1,06.
Tabela 3: Pozicije v listinjenju brez kratkoročnih bonitetnih
ocen
Stopnja kreditne
kvalitete

Utež tveganja v %

A
7
8
10
12
20
35
60
100
250
425
650
1250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Več kot 11

B
12
15
18
20
35
50
75
100
250
425
650
1250

C
20
25
35
35
35
50
75
100
250
425
650
1250

Tabela 4: Pozicije v listinjenju s kratkoročnimi bonitetnimi
ocenami
Stopnja kreditne
kvalitete

Utež tveganja v %
A
7
12
60
1250

1
2
3
Več kot 3

B
12
20
75
1250

C
20
35
75
1250

(2) Ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena se uteži
tveganja iz stolpca A tabele 3 in 4 lahko uporabijo le za pozicije
v listinjenju v najbolj nadrejeni tranši. Pri določitvi najbolj nadrejene tranše ni treba upoštevati zneskov, ki so nastali na osnovi
obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentov, provizij
ali podobnih drugih plačil.
(3) Uteži tveganja iz stolpca C tabele 3 in 4 se uporabijo
za pozicijo v listinjenju, kjer je efektivno število listinjenih izpostavljenosti manjše od šest. Pri izračunu efektivnega števila
listinjenih izpostavljenosti se morajo vse izpostavljenosti do
istega dolžnika obravnavati kot ena izpostavljenost. Efektivno število listinjenih izpostavljenosti se izračuna na naslednji
način:

N =

( ∑ EAD
i

∑
i

EAD

i

)2
2
i

kjer EADi predstavlja vsoto vrednosti vseh izpostavljenosti do
i-tega dolžnika. V primeru relistinjenja mora banka upoštevati
število izpostavljenosti v listinjenju v skupini izpostavljenosti,
ne pa tudi števila osnovnih izpostavljenosti v prvotnih skupinah
izpostavljenosti iz katerih izhajajo izpostavljenosti v listinjenju,
ki so predmet relistinjenja. Če je na razpolago podatek o deležu
portfelja, ki predstavlja največjo listinjeno izpostavljenost – C1,
lahko banka izračuna N kot 1/C1.
(4) Uteži tveganja iz stolpca B tabele 3 in 4 se uporabijo
za vse preostale pozicije v listinjenju, ki niso zajete v drugem
in tretjem odstavku tega člena.
(5) Banka lahko v skladu s 33. do 35. členom tega sklepa
pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
pozicije v listinjenju upošteva kreditno zavarovanje.
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4.3.4. Metoda nadzorniške formule

27. člen
(1) Če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti uporablja metodo nadzorniške formule, mora,
ob upoštevanju 32. člena tega sklepa, za pozicijo v listinjenju
uporabiti večjo izmed dveh uteži:
(a) 7%; ali
(b) utež tveganja iz drugega odstavka tega člena.
(2) Ob upoštevanju 32. člena tega sklepa je utež tveganja
enaka:
12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T
kjer je:

če je x ≤ Kirbr
⎧x
⎫
S[ x] = ⎨
⎬
ω(Kirbr − x)/Kirbr
+
−
+
⋅
−
<
1
Kirbr
K[x]
K[Kirbr]
d
Kirbr/
ω
e
če
je
Kirbr
x
(
)
⎩
⎭

(

)

kjer je:

h
c
v
f
g
a

= (1 − Kirbr / ELGD ) N
= Kirbr /( 1 − h )
( ELGD − Kirbr ) Kirbr + 0 . 25 (1 − ELGD ) Kirbr
=
N
2
⎞
⎛ v + Kirbr
(1 − Kirbr ) Kirbr − v
= ⎜⎜
− c 2 ⎟⎟ +
1 − h
(1 − h ) τ
⎠
⎝
(1 − c ) c
− 1
f
= g ⋅c
=

b
= g ⋅ (1 − c )
d
= 1 − (1 − h ) ⋅ (1 − Beta [ Kirbr ; a , b ])
K [ x ] = (1 − h ) ⋅ (( 1 − Beta [ x ; a , b ]) x + Beta [ x ; a + 1 , b ] c )

τ = 1000
ω = 20.
V zgoraj navedenih formulah se Beta [x; a, b] nanaša na
kumulativno beta distribucijo s parametroma a in b, ovrednotenima pri vrednosti x.
T je velikost tranše, v kateri je pozicija, in se izračuna
kot razmerje med nominalnim zneskom tranše in vrednostjo
skupine izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja. Za namen
izračuna T je vrednost izpostavljenosti izvedenega finančnega
instrumenta iz Priloge I sklepa o tržnih tveganjih, pri katerem
nadomestitveni stroški niso pozitivna vrednost, enaka potencialni bodoči kreditni izpostavljenosti, izračunani v skladu z
oddelkom 5.3. sklepa o tržnih tveganjih.
Kirbr je razmerje med Kirb in vrednostjo skupine izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja (na primer, če je Kirbr enak
15%, se v formuli uporabi 0,15).
L je stopnja kreditne izboljšave in se izračuna kot razmerje
med nominalnim zneskom vseh tranš, ki so podrejene tranši, v
kateri je pozicija v listinjenju, in vrednostjo skupine izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja. Kapitalizirani bodoči prihodki se
ne smejo vključiti v izračun L. Za namen izračuna L se zneski, ki
jih nasprotne stranke dolgujejo v zvezi z izvedenimi finančnimi
instrumenti iz Priloge I sklepa o tržnih tveganjih in ki predstavljajo tranše, podrejene zadevni tranši, lahko izračunajo po
nadomestitvenih stroških (brez potencialnih bodočih kreditnih
izpostavljenosti).
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N je efektivno število izpostavljenosti, izračunano v skladu
s tretjim odstavkom 26. člena tega sklepa.
ELGD, z izpostavljenostjo tehtano povprečje izgube ob
neplačilu, se izračuna:

ELGD =

∑ LGD ⋅ EAD
∑ EAD
i

i

i

i

i

kjer LGDi predstavlja povprečni LGD, povezan z vsemi izpostavljenostmi do i-tega dolžnika, pri čemer se LGD izračuna
v skladu s sklepom o pristopu IRB. V primeru relistinjenja je
za listinjene pozicije LGD 100%. Če se kreditno tveganje in
tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev
obravnavata znotraj listinjenja skupaj (npr. za kritje izgub iz
obeh navedenih tveganj je na razpolago skupna rezerva ali
skupno presežno zavarovanje), se LGD, ki se upošteva, izračuna kot tehtano povprečje LGD za kreditno tveganje in 75%
LGD za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih
terjatev. Uteži morajo biti ločene za kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev.
4.3.4.1. Možne poenostavitve vhodnih podatkov
28. člen
(1) Če vrednost največje listinjene izpostavljenosti C1 ni
večja od 3% celotne vsote vrednosti listinjenih izpostavljenosti,
potem lahko banka pri uporabi metode nadzorniške formule
določi, da je LGD 50%, N pa enak bodisi:
(a)

⎛
⎛ C − C1
N = ⎜⎜ C1 C m + ⎜ m
⎝ m −1
⎝

⎞
⎞
⎟ max{1 − m C1 , 0 }⎟⎟
⎠
⎠

−1

ali
(b) N=1/ C1,
kjer je Cm razmerje med vsoto vrednosti največjih m listinjenih
izpostavljenosti in vrednostjo skupine izpostavljenosti, ki je
predmet listinjenja. Banka lahko sama določi katere izpostavljenosti šteje med največje m izpostavljenosti.
(2) Pri listinjenju iz naslova bančništva na drobno lahko
banka, ki uporablja metodo nadzorniške formule, upošteva v
višini 0 spremenljivki h in v.
(3) Banka lahko v skladu s 33., 34., 36. in 37. členom tega
sklepa pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju upošteva kreditno zavarovanje.
4.3.5. Metoda notranjega ocenjevanja za pozicije
v programu ABCP
29. člen
(1) Banka lahko za neocenjene pozicije v programu ABCP
uporabi izvedeno bonitetno oceno iz tretjega odstavka tega
člena, če Banki Slovenije dokaže, da so izpolnjeni naslednji
pogoji:
(a) pozicije v komercialnem zapisu, izdanem v okviru
programa ABCP, so ocenjene;
(b) notranja metodologija ocenjevanja kreditne kvalitete
pozicije v programu ABCP je skladna z javno dostopno metodologijo ocenjevanja ene ali več primernih ECAI za ocenjevanje
vrednostnih papirjev, ki so kriti s listinjenimi izpostavljenostmi.
Za primerne ECAI se štejejo tiste, ki so izdelale oceno za komercialni zapis, izdan v programu ABCP;
(c) kvantitativni dejavniki, kot so dejavniki izjemnih situacij, ki se uporabljajo pri oceni pozicije, morajo biti vsaj toliko
konzervativni kot tisti, ki se uporabljajo v okviru ustrezne metodologije ocenjevanja primernih ECAI;
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(d) pri razvoju metodologije notranjega ocenjevanja mora
banka upoštevati ustrezne javno objavljene metodologije primernih ECAI in to ustrezno dokumentirati. Metodologijo mora
redno posodabljati, tako kot je določeno v točki (h) tega odstavka;
(e) metodologija za notranje ocenjevanje mora vsebovati
bonitetne razrede. Razredi bonitetnih ocen morajo biti skladni
z bonitetnimi ocenami primernih ECAI, kar mora biti dokumentirano;
(f) metodologija notranjega ocenjevanja se mora uporabljati v sistemu upravljanja s tveganji, vključno s procesi odločanja, zagotavljanja upravljavskih informacij in razporejanja
kapitala;
(g) proces notranjega ocenjevanja in kvaliteta bonitetnih ocen za izpostavljenosti v programu ABCP morata biti
predmet rednega neodvisnega pregleda, ki ga izvaja služba
notranje revizije ali zunanjerevizijska družba ali ECAI ali druga neodvisna služba banke. Če navedeno funkcijo opravlja
služba notranje revizije ali druga neodvisna služba banke, ta
ne sme imeti odnosov s strankami, povezanimi s programom
ABCP;
(h) banka mora redno spremljati kvaliteto svojih notranjih bonitetnih ocen z namenom ovrednotenja metodologije
notranjega ocenjevanja, ki jo mora redno prilagajati glede na
spremembo kvalitete izpostavljenosti;
(i) program ABCP vključuje standarde v obliki kreditnih in
investicijskih smernic. Pri odločanju o nakupu izpostavljenosti
mora upravitelj programa ABCP upoštevati vrsto izpostavljenosti, vrsto in vrednost izpostavljenosti iz naslova zagotovitve
okvirnih likvidnostnih kreditov in kreditnih izboljšav, porazdelitve
izgub ter pravno in ekonomsko izločitev prenesenih izpostavljenosti od prodajalca. Opraviti mora analizo kreditne tveganosti
prodajalca izpostavljenosti, ki vključuje analizo pretekle in pričakovane bodoče finančne uspešnosti, trenutni tržni položaj,
pričakovano bodočo konkurenčnost, stopnjo finančnega vzvoda, denarni tok, pokritost obresti in bonitetno oceno dolga.
Poleg tega mora opraviti pregled prodajalčevih standardov
za izdajo komercialnih zapisov, sposobnosti servisiranja in
procesov izterjave;
(j) standardi programa ABCP morajo vsebovati minimalna
merila primernosti izpostavljenosti, predvsem pa:
– izključevati nakup izpostavljenosti, ki so zapadle ali
neplačane;
– omejevati presežno koncentracijo do posameznega
dolžnika ali do geografskega območja;
– omejevati ročnost izpostavljenosti, ki se kupujejo;
(k) program ABCP mora vsebovati politike in procese
izterjave, ki upoštevajo operativno sposobnost in kreditno kvaliteto serviserja. Program ABCP mora z različnimi metodami
zmanjševati tveganje za prodajalca/serviserja;
(l) skupna ocena izgube skupine izpostavljenosti, ki je
predmet nakupa v okviru programa ABCP, mora upoštevati
vsa možna tveganja, kot sta kreditno tveganje in tveganje
zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev. Če je obseg kreditne izboljšave, ki jo zagotovi prodajalec, zasnovan
samo na izgubah iz kreditnega tveganja, se mora vzpostaviti
ločena rezerva za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih
denarnih terjatev, če je slednje pomembno za določeno skupino
izpostavljenosti. Poleg tega se mora v okviru programa ABCP
pri določanju obsega zahtevane stopnje kreditne izboljšave
upoštevati obdobje opazovanja podatkov vsaj dveh zadnjih let,
pri čemer morajo biti med podatke vključene izgube, neredna
plačila, zmanjšanje vrednosti odkupljenih denarnih terjatev in
stopnja obračanja denarnih terjatev in
(m) program ABCP mora v procesu nakupa izpostavljenosti vsebovati posebne pokazatelje za namen zmanjšanja
tveganja morebitnega poslabšanja kreditne kvalitete skupine
izpostavljenosti.
(2) Ne glede na točko b) prvega odstavka tega člena
banka ni dolžna zagotavljati skladnosti metodologije notranjega
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ocenjevanja z ustrezno javno objavljeno metodologijo primernih
ECAI, če gre za posebne oblike listinjenja, za katere še ne obstaja javno dostopna metodologija ocenjevanja ECAI.
(3) Banka mora razvrstiti neocenjeno pozicijo v enega
od bonitetnih razredov. Za neocenjeno pozicijo se uporabi izvedena bonitetna ocena, to je tista, ki je enaka bonitetni oceni
primerne ECAI za zadevni bonitetni razred. Če je ta izvedena
bonitetna ocena ob začetku listinjenja enaka naložbenemu
razredu ali boljša, se šteje za enakovredno bonitetni oceni
primerne ECAI za namen izračuna tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti.
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pododdelku 2.2.1. sklepa o kreditnih zavarovanjih, in kot osebna kreditna zavarovanja tista, ki ustrezajo določbam oddelka
2.2. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
4.3.7.3. Izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z upoštevanjem
kreditnih zavarovanj
4.3.7.3.1. M e t o d a b o n i t e t n i h o c e n

30. člen
Določbe tega pododdelka se uporabljajo za določanje
vrednosti izpostavljenosti neocenjene pozicije v listinjenju v
obliki določenih vrst okvirnih likvidnostnih kreditov.

35. člen
Če banka pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju uporablja metodo bonitetnih ocen, lahko vrednost izpostavljenosti in/ali tveganjem
prilagojeni znesek izpostavljenosti za pozicijo v listinjenju, za
katero pridobi kreditno zavarovanje, izračuna v skladu s 3. poglavjem sklepa o kreditnih zavarovanjih, v delu, ki se nanaša
na standardizirani pristop.

4.3.6.1. Konverzijski količnik za primerne okvirne likvidnostne
kredite kot predujme

4.3.7.3.2. M e t o d a n a d z o r n i š k e f o r m u l e
– polno zavarovanje

31. člen
Banka lahko uporabi konverzijski količnik 0% na nominalni znesek okvirnega likvidnostnega kredita pri določitvi vrednosti izpostavljenosti tistega okvirnega likvidnostnega kredita, ki
izpolnjuje pogoje, določene v 20. členu tega sklepa.

36. člen
(1) Če banka pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju uporablja metodo nadzorniške formule, mora določiti efektivno utež tveganja pozicije, in sicer
tako, da tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti pozicije deli
z vrednostjo izpostavljenosti pozicije in rezultat pomnoži s 100.
(2) Pri stvarnem kreditnem zavarovanju banka tveganjem
prilagojeni znesek izpostavljenosti pozicije v listinjenju izračuna
tako, da polno prilagojeno vrednost izpostavljenosti te pozicije
E* pomnoži z efektivno utežjo tveganja iz prvega odstavka tega
člena. E* se izračuna v skladu z 69. členom sklepa o kreditnih
zavarovanjih, pri čemer je E znesek pozicije v listinjenju.
(3) Pri osebnem kreditnem zavarovanju banka tveganjem
prilagojeni znesek izpostavljenosti pozicije v listinjenju izračuna
tako, da vrednost osebnega kreditnega zavarovanja GA pomnoži z utežjo tveganja dajalca zavarovanja, rezultat pa prišteje
znesku, ki je enak razliki med vrednostjo pozicije v listinjenju
in GA, pomnoženi z efektivno utežjo tveganja iz prvega odstavka tega člena. Banka kot GA upošteva vrednost osebnega
kreditnega zavarovanja, ki je prilagojena za morebitno valutno
neusklajenost in neusklajenost zapadlosti, kot je določeno v
oddelku 3.2. sklepa o kreditnih zavarovanjih.

4.3.6. Okvirni likvidnostni krediti

4.3.6.2. Izjemna obravnava okvirnih likvidnostnih kreditov,
kadar ni mogoče izračunati Kirb
32. člen
(1) Če banka Banki Slovenije dokaže, da izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti, kot da te ne bi bile listinjene, za banko ni smiseln,
lahko začasno uporablja metodo iz drugega odstavka tega
člena za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za neocenjeno pozicijo v listinjenju v obliki okvirnega
likvidnostnega kredita, ki izpolnjuje pogoje za primeren okvirni
likvidnostni kredit, določene v 19. členu tega sklepa.
(2) Banka lahko največjo utež tveganja, ki bi jo v skladu s
sklepom o standardiziranem pristopu uporabila za katero koli
od listinjenih izpostavljenosti, če slednje ne bi bile listinjene,
uporabi za pozicijo v listinjenju v obliki okvirnega likvidnostnega
kredita. Banka lahko pri izračunu vrednosti izpostavljenosti pri
okvirnih likvidnostnih kreditih z originalno zapadlostjo eno leto
ali manj, na nominalni znesek okvirnega likvidnostnega kredita
uporabi konverzijski količnik 50%. V vseh drugih primerih mora
uporabiti konverzijski količnik 100%.
4.3.7. Upoštevanje kreditnih zavarovanj pri pozicijah
v listinjenju
4.3.7.1. Stvarno kreditno zavarovanje
33. člen
Če banka za pozicijo v listinjenju pridobi stvarno kreditno
zavarovanje, ga lahko upošteva v obsegu, ki je določen pri
izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti po
standardiziranem pristopu v oddelku 2.1. sklepa o kreditnih
zavarovanjih, če slednje izpolnjuje minimalne zahteve iz istega
oddelka navedenega sklepa.
4.3.7.2. Osebno kreditno zavarovanje
34. člen
Banka lahko pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju upošteva kot primerne
dajalce osebnih kreditnih zavarovanj tiste, ki so opredeljeni v

4.3.7.3.3. M e t o d a n a d z o r n i š k e f o r m u l e –
delno zavarovanje
37. člen
(1) Banka lahko ravna v skladu s 36. členom tega sklepa, če
se kreditno zavarovanje nanaša na tranšo prve izgube ali če je namenjeno sorazmernemu pokrivanju izgub iz pozicije v listinjenju.
(2) V vseh drugih primerih banka pozicijo v listinjenju
obravnava kot dve ali več pozicij, pri čemer je pozicija brez zavarovanja pozicija z nižjo kreditno kvaliteto. Banka tveganjem
prilagojeni znesek izpostavljenosti za to pozicijo izračuna v
skladu s pododdelkom 4.3.4. tega sklepa, pri čemer upošteva
naslednje prilagoditve:
(a) pri stvarnem kreditnem zavarovanju se T spremeni
v e*;
(b) pri osebnem kreditnem zavarovanju se T spremeni
v T – g.
(3) Simboli iz drugega odstavka tega člena pomenijo:
T kot je opredeljen v drugem odstavku 27. člena tega
sklepa,
e* je razmerje med E* in skupnim hipotetičnim zneskom
skupine izpostavljenosti,
E* je polno prilagojena vrednost izpostavljenosti pozicije v listinjenju, ki se izračuna v skladu z 69. členom sklepa
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o kreditnih zavarovanjih, pri čemer je E znesek pozicije v
listinjenju,
g je razmerje med nominalnim zneskom osebnega kreditnega zavarovanja, prilagojenim za valutno neusklajenost
ali neusklajenost zapadlosti v skladu z oddelkom 3.2. sklepa o
kreditnih zavarovanjih, in vrednostjo skupine izpostavljenosti,
ki je predmet listinjenja.
Pri osebnem kreditnem zavarovanju se utež dajalca zavarovanja dodeli tistemu deležu pozicije, ki ni zajet v prilagojenem
T, ki je opredeljen v drugem odstavku tega člena.
4.3.8. Zmanjšanje tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti
38. člen
(1) Banka lahko tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo tveganja 1250% zmanjša
za 12,5‑kratnik zneska oslabitev in rezervacij, ki jih je oblikovala
za listinjene izpostavljenosti. Banka mora oblikovane oslabitve
in rezervacije iz prejšnjega stavka izključiti iz izračuna v zvezi z
zneski pričakovanih izgub iz četrtega odstavka 15. člena sklepa
o pristopu IRB.
(2) Banka lahko tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti za pozicije v listinjenju zmanjša za 12,5‑kratnik zneska
oslabitev in rezervacij, ki jih je oblikovala za te pozicije.
(3) Banka lahko v skladu s prvim odstavkom 30. člena sklepa o kapitalu vrednost pozicije v listinjenju, ki ji pripada utež tveganja 1250%, odšteje od kapitala, namesto da tako pozicijo vključi v
izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti.
(4) Za namen tretjega odstavka tega člena:
(a) se lahko vrednost izpostavljenosti pozicije v listinjenju
določi na podlagi tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti, ob upoštevanju zmanjšanj iz prvega in drugega odstavka
tega člena;
(b) izračun vrednosti izpostavljenosti pozicije v listinjenju
lahko odraža stvarno kreditno zavarovanje na način, kot je
določeno v pododdelku 4.3.7. tega sklepa;
(c) če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju uporablja metodo nadzorniške formule in je pri tem L < ali enak Kirbr in [L+T] > Kirbr,
lahko pozicijo v listinjenju obravnava kot dve poziciji, pri čemer
je za nadrejeno pozicijo L enak Kirbr.
(5) Če banka ravna v skladu s tretjim odstavkom tega člena, mora 12,5‑kratnik odštetega zneska iz navedenega odstavka odšteti od maksimalnega tveganjem prilagojenega zneska
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju, ki ga banka izračuna v
skladu s 24. členom tega sklepa.

5. DODATNE KAPITALSKE ZAHTEVE ZA LISTINJENJE
OBNAVLJAJOČIH SE IZPOSTAVLJENOSTI Z MOŽNOSTJO
PREDČASNEGA ODPLAČILA
5.1. Splošno
39. člen
(1) Če banka v vlogi originatorja listini obnavljajoče se
izpostavljenosti, ki se lahko predčasno odplačajo, mora zaradi
možnosti povečanja kreditnega tveganja iz naslova predčasnega odplačila izračunati tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti v skladu s tem poglavjem.
(2) Banka izračuna tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti za vsoto udeležbe originatorja in udeležbe investitorjev.
(3) Pri listinjenjih, ki zajemajo obnavljajoče in neobnavljajoče se izpostavljenosti, banka v vlogi originatorja izračuna
tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti v skladu s tem
poglavjem za tisti del skupine izpostavljenosti, ki vsebuje obnavljajoče se izpostavljenosti.
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5.2. Posebnosti obravnave listinjenja obnavljajočih
se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila
po standardiziranem pristopu
40. člen
(1) Udeležba originatorja je vrednost izpostavljenosti tistega hipotetičnega dela črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti, katerega delež v razmerju do zneska celotne skupine
izpostavljenosti določa delež denarnih tokov iz glavnice in
obresti ter drugih povezanih zneskov, ki niso razpoložljivi za
izplačila imetnikom pozicij v listinjenju. Udeležba originatorja
ne sme biti podrejena udeležbi investitorjev.
(2) Udeležba investitorjev je vrednost izpostavljenosti
preostalega hipotetičnega dela črpanih zneskov iz skupine
izpostavljenosti, ki ni zajet v udeležbi originatorja.
(3) Izpostavljenost banke v vlogi originatorja iz njenih pravic v zvezi z udeležbo originatorja se ne upošteva kot pozicija v
listinjenju, ampak kot sorazmerna (pro‑rata) izpostavljenost do
listinjenih izpostavljenosti, kot da te ne bi bile listinjene.
5.3. Posebnosti obravnave listinjenja obnavljajočih
se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila
po pristopu IRB
41. člen
(1) Udeležba originatorja se izračuna kot vsota:
(a) vrednosti izpostavljenosti tistega dela črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti, katerega delež v razmerju do
zneska celotne skupine izpostavljenosti določa delež denarnih tokov iz glavnice in zbranih obresti ter drugih povezanih
zneskov, ki niso razpoložljivi za izplačila imetnikom pozicij v
listinjenju; in
(b) vrednosti izpostavljenosti tistega dela nečrpanih zneskov kreditnih linij, katerih delež v razmerju do celotne vrednosti takih nečrpanih zneskov je enak deležu vrednosti izpostavljenosti iz točke (a) do celotne vrednosti črpanih zneskov iz
skupine izpostavljenosti.
(2) Udeležba originatorja ne sme biti podrejena udeležbi
investitorjev.
(3) Udeležba investitorjev je vsota vrednosti izpostavljenosti tistega dela črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti,
ki ni zajet v točki a) prvega odstavka tega člena, in vrednosti
izpostavljenosti tistega dela nečrpanih zneskov kreditnih linij,
ki ni zajet v točki (b) prvega odstavka tega člena.
(4) Izpostavljenost banke v vlogi originatorja iz njenih
pravic v zvezi z delom udeležbe originatorja iz točke (a) prvega
odstavka tega člena se ne upošteva kot pozicija v listinjenju,
ampak kot sorazmerna (pro‑rata) izpostavljenost do listinjenih
izpostavljenosti, kot da te ne bi bile listinjene, v vrednosti iz
navedene točke. Upošteva se, da ima banka v vlogi originatorja
sorazmerno (pro‑rata) izpostavljenost do nečrpanih zneskov
kreditnih linij v vrednosti iz točke (b) prvega odstavka tega
člena.
5.4. Izjeme pri obravnavi listinjenja obnavljajočih
se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega
odplačila
42. člen
Iz izračuna kapitalske zahteve za listinjenje obnavljajočih
se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila so izvzeti originatorji v takih listinjenjih, pri katerih:
(a) investitorji ostanejo polno izpostavljeni do vseh bodočih črpanj kreditojemalcev, tako da se niti v primeru dogodka
predčasnega odplačila tveganje iz osnovne izpostavljenosti ne
prenese nazaj na banko v vlogi originatorja, in
(b) predčasno odplačilo sprožijo izključno dogodki, ki niso
povezani z donosnostjo listinjenih izpostavljenosti ali poslovanjem banke v vlogi originatorja, kot so spremembe v davčni ali
drugi zakonodaji.
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5.4.1. Maksimalni tveganjem prilagojeni zneski
izpostavljenosti za pozicije v listinjenju obnavljajočih
se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega
odplačila
43. člen
(1) Skupna vsota tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v udeležbi investitorjev in tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju iz
prvega odstavka 39. člena tega sklepa, ki jo izračuna banka v
vlogi originatorja, ne sme presegati večje izmed dveh:
(a) tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
pozicije v udeležbi investitorjev in
(b) tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za
listinjene izpostavljenosti, ki bi jih izračunala banka v vlogi
originatorja v primeru, da te ne bi bile listinjene v znesku, ki je
enak udeležbi investitorjev.
(2) Neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov, ki se v skladu s tretjim odstavkom 15. člena sklepa o
kapitalu ne upoštevajo v okviru postavke rezerv in zadržanega
dobička ali izgube, se izvzamejo iz izračuna maksimalnega
zneska, določenega v prvem odstavku tega člena.
5.5. Izračun tveganjem prilagojenih
zneskov izpostavljenosti za listinjenje
obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo
predčasnega odplačila
44. člen
(1) Banka izračuna tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti za pozicije v listinjenju obnavljajočih se izpostavljenosti
z možnostjo predčasnega odplačila tako, da znesek udeležbe
investitorjev pomnoži z zmnožkom ustreznega konverzijskega
količnika, kot je določeno v petem, šestem in sedmem odstavku tega člena, in tehtanim povprečjem uteži tveganja, ki bi jih
banka dodelila listinjenim izpostavljenostim, če te ne bi bile
listinjene.
(2) Pogodbeno določeno predčasno odplačilo se šteje kot
kontrolirano, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) banka v vlogi originatorja ima ustrezen načrt upravljanja kapitala zaradi zagotavljanja zadostnega obsega kapitala
in likvidnostni načrt zaradi zagotavljanja likvidnosti v primeru
predčasnega odplačila;
(b) skozi celotno trajanje posla se izvaja sorazmerna
(pro‑rata) delitev med udeležbo originatorja in udeležbo investitorjev za plačila obresti in glavnice, stroškov, izgub in
izterjanih zneskov na podlagi stanja neodplačanih denarnih
terjatev na enega ali več referenčnih datumov v posameznem
mesecu;
(c) obdobje odplačila je dovolj dolgo, kar pomeni, da je
ob nastopu predčasnega odplačila vsaj 90% celotnega dolga
(udeležba originatorja in udeležba investitorjev) odplačanega
ali se šteje za neplačanega;
(d) hitrost odplačevanja ni večja od premočrtnega odplačila skozi obdobje, ki je določeno v točki (c) tega odstavka.
(3) Pri listinjenju obnavljajočih se izpostavljenosti z
možnostjo predčasnega odplačila iz naslova bančništva na
drobno, ki niso zavezujoče in so brezpogojno preklicne brez
predhodnega obvestila in kjer se predčasno odplačilo sproži
s padcem stopnje presežnega razmika pod določeno raven,
banka primerja trimesečno povprečno stopnjo presežnega razmika s stopnjami presežnega razmika, pri katerih se zahteva
zajemanje presežnega razmika.
(4) Pri listinjenjih brez izrecne zahteve po zajemanju presežnega razmika se upošteva, da je stopnja presežnega razmika, pri kateri se določi zajemanje, za 4,5 odstotne točke višja
od stopnje presežnega razmika, pri kateri se sproži predčasno
odplačilo.
(5) Konverzijski količnik, ki izhaja iz tabele 5, se določi
glede na dejansko trimesečno povprečno stopnjo presežnega
razmika.
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Tabela 5: Konverzijski količniki glede na dejansko povprečno stopnjo presežnega razmika

Dejanska trimesečna
povprečna stopnja
presežnega razmika
Nad stopnjo A
Stopnja A
Stopnja B
Stopnja C
Stopnja D
Stopnja E

Listinjenja,
pri katerih je
predčasno
odplačilo
kontrolirano

Listinjenja, pri
katerih predčasno
odplačilo ni
kontrolirano

Konverzijski
količnik v %

Konverzijski
količnik v %

0
1
2
10
20
40

0
5
15
50
100
100

pri čemer je pomen dejanskih trimesečnih povprečnih stopenj
presežnega razmika naslednji:
(a) stopnja A pomeni stopnje presežnega razmika, ki so
manjše od 133,33% stopnje presežnega razmika, pri katerih se
določi zajemanje, vendar ne manjše od 100% te stopnje;
(b) stopnja B pomeni stopnje presežnega razmika, ki so
manjše od 100% stopnje presežnega razmika, pri katerih se
določi zajemanje, vendar ne manjše od 75% te stopnje;
(c) stopnja C pomeni stopnje presežnega razmika, ki so
manjše od 75% stopnje presežnega razmika, pri katerih se
določi zajemanje, vendar ne manjše od 50% te stopnje;
(d) stopnja D pomeni stopnje presežnega razmika, ki so
manjše od 50% stopnje presežnega razmika, pri katerih se
določi zajemanje, vendar ne manjše od 25% te stopnje;
(e) stopnja E pomeni stopnje presežnega razmika, ki so
manjše od 25%% stopnje presežnega razmika, pri katerih se
določi zajemanje.
(6) Za vsa druga listinjenja, pri katerih je predčasno odplačilo kontrolirano, se uporabi konverzijski količnik 90%.
(7) Za vsa druga listinjenja, pri katerih predčasno odplačilo ni kontrolirano, se uporabi konverzijski količnik 100%.
6. IZPOSTAVLJENOST BANKE PRENESENEMU
KREDITNEMU TVEGANJU
6.1. Pogoji za dovoljeno izpostavljenost prenesenemu
kreditnemu tveganju oziroma pozicijo v listinjenju
45. člen
(1) Kadar banka v listinjenju ne nastopa v vlogi originatorja, sponzorja ali prvotnega kreditodajalca, ima lahko pozicije v
listinjenju v svoji trgovalni ali bančni knjigi le, če ji je originator,
sponzor ali prvotni kreditodajalec razkril, da bo trajno zadržal
neto ekonomski delež, ki bo v vsakem trenutku znašal vsaj 5%.
(2) Za namen tega sklepa zadržanje neto ekonomskega
deleža v višini vsaj 5% pomeni:
(a) zadržanje vsaj 5% nominalne vrednosti vsake tranše,
prodane ali prenesene na investitorje;
(b) v primeru listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti
zadržanje deleža originatorja v višini vsaj 5% nominalne vrednosti listinjenih izpostavljenosti;
(c) zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti, ki so vrednostno enake ali presegajo 5% nominalne vrednosti listinjenih
izpostavljenosti, če bi bile te izpostavljenosti sicer listinjene v
zadevnem listinjenju, pod pogojem, da je število potencialno
listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi listinjenja vsaj 100, ali
(d) zadržanje tranše prve izgube in po potrebi drugih
tranš, ki imajo enak ali strožji profil tveganja kot tiste, ki so
prenesene ali prodane investitorjem, in ki ne zapadejo prej
kot tiste, ki so prenesene ali prodane investitorjem, tako da
je zadržanje enako vsaj 5% nominalne vrednosti listinjenih
izpostavljenosti.
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(3) Neto ekonomski delež se izračuna ob izvedbi listinjenja in se mora trajno vzdrževati, kar pomeni, da zadržane
pozicije v listinjenju in listinjene izpostavljenosti ne smejo biti
varovane ali prodane, niti kot celota niti posamezni deli. Poleg
tega neto ekonomski delež ne sme biti predmet zmanjševanja
kreditnega tveganja, kratke prodaje ali varovanja. Za zunajbilančne postavke, povezane s poslom listinjenja, se neto ekonomski delež določi na podlagi hipotetičnih vrednosti (notional
value) teh postavk.
46. člen
(1) Kadar EU nadrejena banka ali EU nadrejeni finančni
holding ali ena izmed njunih podrejenih družb v vlogi originatorja
ali sponzorja listini izpostavljenosti več bank, investicijskih podjetij ali drugih finančnih institucij, vključenih v nadzor na konsolidirani podlagi, se lahko zahteva iz prvega odstavka 45. člena tega
sklepa izpolni na podlagi konsolidiranega položaja EU nadrejene
banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo le, če so
se banke, investicijska podjetja ali druge finančne institucije,
ki so ustvarile listinjene izpostavljenosti, obvezale, da bodo
izpolnile zahteve iz šestega odstavka 5. člena tega sklepa ter
originatorju ali sponzorju in EU nadrejeni banki ali EU nadrejenemu finančnemu holdingu pravočasno predložile informacije,
potrebne za izpolnitev zahtev iz osmega odstavka 5. člena
tega sklepa.
47. člen
(1) Določbe 45. člena tega sklepa se ne uporabljajo za
listinjene izpostavljenosti iz naslova terjatev ali pogojnih terjatve
do naslednjih oseb, oziroma če za njih v celoti, brezpogojno in
nepreklicno jamčijo naslednje osebe:
(a) enote centralne ravni držav ali centralne banke;
(b) enote regionalne ravni držav, enote lokalne ravni držav
in osebe javnega sektorja držav članic;
(c) institucije, ki jim je dodeljena 50% ali manjša utež
tveganja v skladu z določbami sklepa o standardiziranem pristopu; ali
(d) multilateralne razvojne banke.
(2) Določbe 45. člena tega sklepa se ne uporabljajo tudi
za:
(a) transakcije, ki temeljijo na jasnem, preglednem in dostopnem indeksu, če so referenčni subjekti (reference entities)
osnovnih izpostavljenosti enaki referenčnim subjektom, ki so
vključeni v indeks, s katerim se široko trguje, ali če so osnovne
izpostavljenosti drugi prenosljivi vrednostni papirji, razen pozicij
v listinjenju; ali
(b) sindicirane kredite, odkupljene denarne terjatve ali
kreditne zamenjave, če se ti instrumenti ne uporabljajo za
strukturiranje in/ali varovanje listinjenja, opredeljenem v tretjem
odstavku 45. člena tega sklepa.
6.2. Zahteve glede razumevanja posla listinjenja
in upravljanja s tveganji
48. člen
Kadar banka v listinjenju ne nastopa v vlogi originatorja,
sponzorja ali prvotnega kreditodajalca, mora za namen analize
in evidentiranja zahtev iz 49. člena tega sklepa ter pravočasnega nadzora nad informacijami glede kvalitete osnovnih
izpostavljenosti iz 50. člena tega sklepa, vzpostaviti in uresničevati formalne politike in postopke, prilagojene trgovalni in
bančni knjigi, ki upoštevajo stopnjo prevzetega tveganja banke
v pozicijah v listinjenju.
49. člen
(1) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije podrobno
obrazložiti vsako svojo pozicijo v listinjenju z vidika:
(a) informacij v zvezi z neto ekonomskim deležem, ki jih
morajo originatorji in sponzorji razkrivati v skladu s 45. členom
tega sklepa;

Št.

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

12987

(b) značilnosti tveganja posamezne pozicije v listinjenju;
(c) značilnosti tveganja osnovnih izpostavljenosti pozicije
v listinjenju;
(d) dobrega imena in dejanske izgube, ki so jih utrpeli
originatorji ali sponzorji v zadevnih kategorijah osnovnih izpostavljenosti pozicije v listinjenju pri prejšnjih listinjenjih;
(e) izjav in razkritij originatorjev ali sponzorjev oziroma
njihovih zastopnikov ali svetovalcev o njihovi skrbnosti za listinjene izpostavljenosti ter, kjer je primerno, v zvezi s kakovostjo
zavarovanja za kritje listinjenih izpostavljenosti;
(f) kjer je primerno, metodologij in predpostavk, na katerih
temelji vrednotenje zavarovanja za pokrivanje listinjenih izpostavljenosti ter politike originatorjev ali sponzorjev za zagotavljanje neodvisnosti ocenjevalca; in
(g) vseh strukturnih lastnosti listinjenja, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost pozicije banke v listinjenju.
(2) Banka Slovenije lahko obrazložitev iz prvega odstavka
tega člena zahteva, še preden banka izvede naložbo v pozicijo
v listinjenju ali, kjer je primerno, kadarkoli kasneje.
(3) Banka mora redno testirati scenarije izjemnih situacij,
ki ustrezajo njenim pozicijam v listinjenju.
(4) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko banka v ta namen upošteva finančne modele, ki jih razvija
ECAI, pod pogojem, da lahko banka kadarkoli na zahtevo Banke Slovenije dokaže, da je pred naložbami ustrezno ovrednotila
predpostavke in strukture teh modelov ter razumela njihovo
metodologijo, predpostavke in rezultate.
50. člen
(1) Informacije glede kvalitete osnovnih izpostavljenosti
zadevne pozicije v listinjenju vključujejo:
(a) vrsto izpostavljenosti;
(b) odstotek kreditov z zapadlimi terjatvami preko 30, 60
in 90 dni, stopnje neplačil, stopnje predčasnih plačil, podatke o
kreditih v izvršilnem postopku;
(c) vrsto zavarovanja in pokritost izpostavljenosti z zavarovanjem;
(d) frekvenčno porazdelitev kreditnih točk ali druga merila
kreditne kvalitete osnovnih izpostavljenosti;
(e) panožno in geografsko razpršitev;
(f) frekvenčno porazdelitev razmerij med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja z uporabo razredov, ki omogočajo
ustrezno analizo občutljivosti.
(2) Če so osnovne izpostavljenosti že same pozicije v listinjenju, banka poleg informacij iz prvega odstavka tega člena
o tranšah, ki so osnovne izpostavljenosti drugega listinjenja,
spremljajo tudi informacije o značilnostih in kvaliteti skupin
izpostavljenosti teh tranš.
(3) Banka mora biti sposobna dokazati, da pozna vse
strukturne značilnosti posla listinjenja, ki bi bistveno vplivale
na kvaliteto njenih izpostavljenosti do poslov, kot so poravnava pogodbenih obveznosti po kaskadnem načelu (contractual
waterfall) in z njim povezani sprožilci (waterfall related triggers),
izboljšave kreditne kvalitete, izboljšave likvidnosti, sprožilci tržne vrednosti in za posamezen posel značilna opredelitev
neplačila.
51. člen
(1) Če banka iz malomarnosti ali zaradi opustitve ne izpolni zahtev iz 48. do 50. člena tega sklepa, ji Banka Slovenije
odredi dodatno utež tveganja sorazmerno glede na obseg kršitev in sicer v višini ne manj kot 250% uteži, ki bi sicer v skladu z
določbami tega sklepa veljala za zadevno pozicijo v listinjenju.
Dodatna utež tveganja se povečuje z vsako naslednjo kršitvijo
določb členov iz prvega stavka tega odstavka do zgornje meje
skupne uteži v višini 1250%.
(2) Banka Slovenije v postopku odreditve dodatne uteži
iz prvega odstavka tega člena upošteva izjeme za listinjenja,
opredeljene v 47. členu tega sklepa.
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7. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
52. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju
(Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07).
(2) Določbe petega do osmega odstavka 5. člena in
6. poglavja tega sklepa se uporabljajo za nova listinjenja, izdana od 1. januarja 2011 in od 1. januarja 2015 tudi za obstoječa
listinjenja, pri katerih se od 1. januarja 2015 dodajo nove osnovne izpostavljenosti ali se nadomestijo.
53. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4565.

Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju
s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala za banke in
hranilnice

Na podlagi 9. in 14. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in
79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji
in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega
notranjega kapitala za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; v nadaljevanju
sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan‑1),
kot na primer:
(a) družba za upravljanje v 5. členu,
(b) nadrejena banka v prvem odstavku 26. člena,
(c) nadrejeni finančni holding v drugem odstavku 26. člena,
(d) upravljanje s tveganji v 108. členu,
(e) kreditno tveganje v 109. členu,
(f) tržna tveganja v 111. členu,
(g) operativno tveganje v 112. členu,
(h) tveganje koncentracije v 188. členu,
(i) tveganja, povezana z listinjenjem, v 189. členu.".

Uradni list Republike Slovenije
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve
pojmov:
(a) "profil tveganosti banke" je dokumentiran in kategoriziran zbir kvantitativnih in/ali kvalitativnih ocen merljivih in
nemerljivih tveganj, ki jih banka prevzema v okviru svojega
poslovanja ter ostalih primernih dejavnikov;
(b) "uprava" je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja
banke oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja banke;
(c) "višje vodstvo" je vodstvena raven, ki je neposredno
podrejena upravi banke in odgovorna za sprejemanje tekočih
poslovno‑operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem banke,
za upravljanje s tveganji ter izvajanje odločitev, ki jih sprejme
uprava banke;
(d) "deželno tveganje" je tveganje nastanka izgube v
primeru mednarodnega kreditiranja, ki je povezano z ekonomskim, socialnim in političnim okoljem dolžnikove države.
Posebna oblika deželnega tveganja je transferno tveganje, ki
obstaja, kadar dolžnikova obveznost ni nominirana v lokalni
valuti;
(e) "obrestno tveganje" je tveganje nastanka izgube zaradi neugodnih sprememb obrestnih mer v bančni knjigi;
(f) "likvidnostno tveganje" je tveganje, ki vključuje:
– tveganje zagotavljanja virov likvidnosti, ki je tveganje
nastanka izgube, ko banka ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma ko je banka zaradi nezmožnosti
zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob
dospelosti prisiljena pridobivati vire likvidnosti s pomembno
višjimi stroški od povprečnih tržnih;
– tržno likvidnostno tveganje, ki je tveganje, ko pozicije (v
instrumentu) ni možno odprodati ali nadomestiti v kratkem času
brez pomembnega vpliva na tržno ceno, bodisi zaradi nezadostne globine trga bodisi zaradi tržnih neravnovesij;
(g) "likvidnostne rezerve" so visoko likvidna sredstva, ki
banki omogočajo poravnavanje zapadlih obveznosti v vnaprej
opredeljenem krajšem časovnem obdobju izrednih likvidnostnih
razmer ("survival period"), ko običajni viri likvidnosti niso razpoložljivi oziroma ne zagotavljajo zadostne likvidnosti, ne da bi pri
tem banka morala spremeniti svoj poslovni model;
(h) "tveganje ugleda" je tveganje nastanka izgube zaradi
negativne podobe, ki jo imajo o banki njeni komitenti, poslovni
partnerji, lastniki in investitorji ali nadzorniki;
(i) "strateško tveganje" je tveganje nastanka izgube zaradi
nepravilnih poslovnih odločitev banke, neustreznega izvajanja
sprejetih odločitev ter premajhne odzivnosti banke na spremembe poslovnega okolja;
(j) "kapitalsko tveganje" se nanaša na neustrezno sestavo kapitala glede na obseg in način poslovanja ali na težave,
s katerimi se sooča banka pri pridobivanju svežega kapitala,
še posebno ob potrebi po hitrem povečanju kapitala ali ob
neugodnih pogojih;
(k) "tveganje dobičkonosnosti" se nanaša na neustrezno
sestavo oziroma razpršenost prihodkov ali na nesposobnost
banke, da zagotavlja zadostno in stalno raven dobičkonosnosti.".
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
"13. člen
Odgovornosti višjega vodstva banke na področju upravljanja s tveganji vključujejo:
(a) izdelavo in izvajanje strategij in politik prevzemanja
tveganj in upravljanja s tveganji,
(b) vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture za
učinkovito izvajanje strategij, politik, postopkov in delovanje
sistemov za upravljanje s tveganji,
(c) obveščanje organov vodenja ali nadzora banke o
pomembnih tveganjih, ki jih banka prevzema v okviru svojega
poslovanja,
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(d) vzpostavitev in vzdrževanje sistema upravljanja,
(e) vzpostavitev postopkov in izdelavo navodil ter usmeritev za izvajanje poslovnih dejavnosti banke,
(f) vzpostavitev in kontroliranje limitov za omejevanje izpostavljenosti tveganjem.".
4. člen
V 16. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Banka mora vzpostaviti ustrezno informacijsko podporo postopkom ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja,
obvladovanja in spremljanja tveganj, ki je sorazmerna značilnostim, obsegu in zapletenosti njenih poslov ter pristopov
za merjenje tveganj. Ustreznost informacijske podpore mora
banka redno pregledovati.".
5. člen
V Prilogi I (Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem) se četrti odstavek pododdelka 2.1.1. Proces odobritve
kredita spremeni tako, da se glasi:
"(4) Banka mora izdelati politiko sprejemljivih vrst zavarovanj ter določiti metodologijo ocenjevanja vrednosti zavarovanja in ugotavljanja stopnje korelacije med vrednostjo
zavarovanja in kreditno kvaliteto dolžnika.".
6. člen
V Prilogi I (Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem) se na koncu prvega odstavka odseka 2.1.2.2. Podrobnejša spremljava kreditov in obravnava problematičnih kreditov
doda nov stavek, ki se glasi:
"Hkrati mora vzpostaviti informacijsko podprto evidenco
zapadlih neplačanih terjatev iz naslova posameznih problematičnih kreditov.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če so merila za predajo izpostavljenosti iz prejšnjega
odstavka izpolnjena, mora banka oceniti, ali je prestrukturiranje
izpostavljenosti do zadevnega dolžnika smiselno. Če je prestrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dolžnika smiselno,
mora banka oblikovati ustrezen načrt prestrukturiranja ter spremljati njegovo izvajanje in učinke.".
Za tretjim odstavkom se doda nov 3a odstavek, ki se glasi:
"(3a) V kolikor banka oceni, da prestrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dolžnika ni več smiselno, mora
izdelati okvirni terminski načrt izterjave izpostavljenosti, bodisi
neposredno od dolžnika bodisi, če je izpostavljenost zavarovana, iz naslova unovčitve zavarovanj. V ta namen mora
banka opredeliti natančna merila na podlagi katerih se odloči
za izterjavo izpostavljenosti oziroma določiti okvirne roke za
njihovo dokončno izterjavo (neposredno od dolžnika oziroma
iz unovčitve zavarovanj) ter vzpostaviti evidenco spremljanja rokov dejanske izterjave problematičnih izpostavljenosti.
Hkrati s tem mora banka vzpostaviti tudi informacijsko podprto
evidenco, na podlagi katere spremlja obseg dejansko vrnjenih
problematičnih izpostavljenosti, neposredno od dolžnika ali iz
naslova unovčitve zavarovanj, ter obseg odpisov teh izpostavljenosti.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če je dolžnik v stečajnem postopku, mora banka
zagotoviti, da so v proces unovčevanja zavarovanja vključene
ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci.".
7. člen
V Prilogi I (Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem) se točka (a) prvega odstavka oddelka 2.2. Obravnava
tveganja koncentracije spremeni tako, da se glasi:
"(a) mere koncentracije, ki se nanašajo na posamezne
osebe ali skupine povezanih oseb,".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"(3) Banka mora v največji možni meri analizirati morebitne posredne kreditne izpostavljenosti, zlasti do izdajateljev
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premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev banke, dajalcev
osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti v primeru izpostavljenosti do shem, kot so opredeljene v točki (d) 4. člena
Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 85/10). Če je potrebno, mora banka sprejeti ustrezne ukrepe
z namenom zmanjšanja tveganja koncentracije.".
8. člen
Priloga V (Splošni standardi upravljanja z likvidnostnim
tveganjem) se spremeni tako, da se glasi:
"Priloga V: Splošni standardi upravljanja z likvidnostnim
tveganjem
1. OBRAVNAVA LIKVIDNOSTNEGA TVEGANJA
(1) Banka mora, upoštevaje svoje posebnosti in glede na
stopnjo prevzetega tveganja, ugotavljati, meriti, obvladovati in
spremljati likvidnostno tveganje tako, da zagotavlja trajno in
pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti.
(2) Banka mora zagotoviti, da sprejemljivo mero tveganja,
ki izhaja iz strategij, politik, postopkov in sistemov za upravljanje z likvidnostnim tveganjem, pri svojih aktivnostih upoštevajo
vsa pomembna poslovna področja v banki.
(3) Banka mora strategije, politike, postopke in sisteme
za upravljanje z likvidnostnim tveganjem prilagoditi poslovnim
področjem in valutam poslov, ki jih izvaja, ter osebam v skupini.
Te strategije, politike, postopki in sistemi morajo upoštevati normalni tek poslovanja in izredne likvidnostne razmere oziroma
položaje likvidnostnih kriz.
(4) Nadrejena banka v bančni skupini je odgovorna za
upravljanje z likvidnostnim tveganjem na ravni skupine ob upoštevanju likvidnostnega položaja oseb v skupini in likvidnostnih
tokov med osebami v skupini in drugimi osebami.
(5) Banka mora zagotoviti jasen pregled nad tveganji, ki
izhajajo iz ročnostne transformacije virov sredstev, ter zagotavljati ustrezen obseg dolgoročnih virov likvidnosti.
(6) Banka mora zagotoviti redno pregledovanje strategij,
politik, postopkov in sistemov za upravljanje z likvidnostnim
tveganjem, zlasti v primeru bistvenih sprememb pogojev poslovanja v zvezi z likvidnostjo.
(7) Banka mora pri razmejitvi pristojnosti in nalog zaposlenih upoštevati različna časovna obdobja zagotavljanja
likvidnosti (od časovnega obdobja znotraj enega dne do daljših
časovnih obdobij) zaradi razlik in posebnosti v upravljanju z
likvidnostnim tveganjem v teh časovnih obdobjih.
2. METODOLOGIJE ZA UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO
2.1. Splošno
za:

(1) Banka mora med drugim imeti lastne metodologije

(a) porazdelitev stroškov, koristi in tveganj pri zagotavljanju likvidnosti,
(b) ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje
likvidnosti.
(2) Banka mora zagotoviti ustreznost metodologij iz prejšnjega odstavka na podlagi rednega preverjanja njihovih predpostavk in strokovnih ocen. Ugotovitve teh pregledov morajo
biti dokumentirane, z njimi pa mora biti seznanjeno višje vodstvo banke.
2.2. Porazdelitev stroškov, koristi in tveganj
pri zagotavljanju likvidnosti
(1) Metodologija porazdelitve stroškov, koristi in tveganj
pri zagotavljanju likvidnosti (v nadaljevanju metodologija po-
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razdelitve) mora banki omogočati vzpostavitev ustreznega
razmerja med stroški, koristmi in tveganji pri zagotavljanju
likvidnosti banke.
(2) Banka mora zagotoviti, da metodologija porazdelitve zajema vse pomembne postavke sredstev in obveznosti,
zunajbilančne postavke in vse stroške v zvezi z likvidnostjo.
Metodologija mora vključevati primerne spodbude glede na
prispevek posameznih poslovnih področij k likvidnostnemu tveganju. Rezultate metodologije porazdelitve banka uporablja
pri določanju cen bančnih produktov, ugotavljanju uspešnosti
posameznih poslovnih področij, ocenjevanju novih produktov
in upravljanju z bilanco banke.
(3) Banka, kadar je to primerno, na podlagi metodologije
porazdelitve vzpostavi ustrezen sistem notranjih transfernih
cen in zagotovi redno spremljanje, preverjanje in posodabljanje
tega sistema.
2.3. Ugotavljanje, merjenje, obvladovanje
in spremljanje likvidnosti
(1) Metodologije za ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje likvidnosti banki omogočajo usklajevanje dejanskih in potencialnih virov likvidnosti z dejansko
in potencialno porabo likvidnih sredstev v istem obdobju. V
ta namen morajo te metodologije zagotavljati upoštevanje
dejanskih in načrtovanih pomembnih denarnih tokov, ki izhajajo iz sredstev, obveznosti, zunajbilančnih postavk, vključno
s pogojnimi obveznostmi, in morebitnega vpliva tveganja
ugleda.
(2) Banka mora spremljati primernost sredstev in možnosti za njihovo pravočasno razpoložljivost. Pri tem mora razlikovati med sredstvi, ki so zastavljena, ter sredstvi, ki so bremen
prosta in banki na razpolago v vsakem trenutku – tudi v izrednih
likvidnostnih razmerah. Banka mora možnost pravočasne razpoložljivosti sredstev spremljati tudi z vidika:
(a) osebe, pri kateri se sredstva nahajajo,
(b) države, kjer so sredstva zavedena – v uradnih evidencah ali na bančnem računu,
(c) obstoječih zakonskih in drugih pravno zavezujočih,
operativnih ter drugih omejitev v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti in prenosom bremen prostih sredstev med osebami v
bančni skupini, ne glede na to, ali se te nahajajo v državah
Evropskega gospodarskega prostora ali zunaj njega.
(3) Banka mora pri oceni likvidnosti sredstev predvsem
upoštevati zmožnost, da na podlagi teh sredstev pridobi likvidnost v kratkem času. Pri tej oceni ne sme biti ključnega pomena razvrstitev sredstev za namene računovodskega poročanja
ali namene izračuna kapitalske ustreznosti.
2.3.1. Upravljanje z likvidnostjo znotraj
enega dne
(1) Banka mora upoštevajoč značilnosti sistema za poravnavo plačil aktivno upravljati z likvidnostjo znotraj enega
dne, da zagotovi pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti ob upoštevanju normalnega teka poslovanja in izrednih
likvidnostnih razmer. Pri tem mora banka zagotoviti jasno
razporeditev pristojnosti in nalog zaposlenih ter opredeliti
rezervne postopke za zmanjšanje možnosti nastanka operativnih težav (kot npr. računalniške povezave) pri izvajanju
dnevnih aktivnosti.
(2) Upravljanje z likvidnostjo znotraj enega dne mora biti
del celovitega upravljanja z likvidnostjo in mora med drugim
vključevati:
(a) neprekinjeno spremljavo in kontrolo likvidnosti znotraj
enega dne, vključno s spremljanjem možnosti za nastanek
nepričakovanih likvidnostnih potreb v izrednih likvidnostnih
razmerah,
(b) zagotavljanje virov likvidnosti za zadostitev likvidnostnih potreb znotraj enega dne tudi v primeru nepričakovanih
motenj ali na podlagi sredstev, ki so primerna za zavarovanje
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njenih obveznosti ("collateral", v nadaljevanju: sredstva za zavarovanje).
2.3.2. Upravljanje s sredstvi za zavarovanje
Banka mora zagotoviti ustrezno upravljanje s sredstvi
za zavarovanje. V ta namen mora v svojih politikah primerno
opredeliti sredstva za zavarovanje, da je na podlagi takšnega
zavarovanja svojih obveznosti zmožna pridobiti dodatno likvidnost, ter:
(a) oceniti potrebe po sredstvih za zavarovanje za različna
časovna obdobja in opredeliti vire teh sredstev,
(b) oceniti obseg sredstev za zavarovanje, ki so prosta
vseh bremen in vedno razpoložljiva za namen pokrivanja nepričakovanih likvidnostnih potreb,
(c) upoštevati pravne in operativne omejitve za uporabo
sredstev za zavarovanje.
3. ZMANJŠEVANJE LIKVIDNOSTNEGA TVEGANJA
3.1 Splošno
(1) Banka mora določiti različne načine za zmanjševanje
likvidnostnega tveganja, ki med drugim obsegajo sistem limitov
za omejevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju, likvidnostne rezerve za premostitev izrednih likvidnostnih razmer
ter ustrezno razpršeno strukturo virov likvidnosti in opredelitev
dostopa do teh virov.
(2) Banka mora redno preverjati ustreznost in primernost
načinov za zmanjševanje likvidnostnega tveganja.
3.2. Likvidnostne rezerve
(1) Banka mora vzdrževati ustrezno raven likvidnostnih
rezerv v obliki denarja in drugih visoko likvidnih sredstev, ki so
bremen prosta in banki na razpolago v vsakem trenutku.
(2) Banka mora pri določitvi obsega in sestave likvidnostnih rezerv upoštevati:
(a) ostrino in značilnosti scenarijev izjemnih situacij,
(b) opredeljeno časovno obdobje izrednih likvidnostnih
razmer ("survival period") ter
(c) kakovost in likvidnost sredstev.
(3) Banka mora določiti potreben obseg likvidnostnih rezerv na podlagi scenarijev izjemnih situacij, ki temeljijo na
vsaj enomesečnem časovnem obdobju izrednih likvidnostnih
razmer ("survival period"). Znotraj tega obdobja mora banka določiti vsaj enotedensko časovno obdobje najtežjih likvidnostnih razmer, za katerega mora zagotavljati likvidnostne
rezerve v obliki denarja in sredstev, ki so visoko likvidna na
zasebnih trgih ("private markets") in hkrati predstavljajo primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema.
V tem okviru banka upošteva tudi medbančne depozite na
vpogled v obsegu, na katerega lahko računa in ki je skladen
s predpostavkami scenarijev izjemnih situacij, ter sredstva na
računu obveznih rezerv pri Banki Slovenije v obsegu, v katerem
lahko banka s temi sredstvi prosto razpolaga, in ob pogoju,
da bo v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv izpolnila svojo
obveznost. Likvidnostne rezerve za preostalo časovno obdobje
manj težavnih likvidnostnih razmer lahko vključujejo širši nabor
likvidnih sredstev, na podlagi katerega mora biti banka zmožna
pridobiti likvidnost v kratkem času.
(4) Banka mora zagotoviti ustrezno razpršeno sestavo
likvidnostnih rezerv. Pri tem mora banka skrbeti, da v zvezi
z uporabo sredstev, ki sestavljajo likvidnostne rezerve, ni zakonskih in drugih pravno zavezujočih ali operativnih omejitev.
Pri vključevanju sredstev, ki so primerna in razpoložljiva za
zavarovanje terjatev Eurosistema, mora banka upoštevati tiste
zneske, ki jih na podlagi teh sredstev lahko dejansko pridobi.
Ob tem refinanciranje pri Eurosistemu ne sme predstavljati
glavnega vira likvidnosti v okviru likvidnostnih rezerv.
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(5) V primeru bančne skupine morajo odločitve glede
lokacije in velikosti likvidnostnih rezerv odražati tudi značilnosti
bančne skupine, zlasti z vidika njene sestave in poslov, ki jih
opravljajo osebe v skupini.
3.3. Razpršenost virov likvidnosti
Banka mora vzpostaviti postopke za zagotavljanje ustrezne razpršenosti virov likvidnosti na podlagi spremljanja virov
likvidnosti in opredelitve morebitnih koncentracij virov likvidnosti. Pri tem mora banka upoštevati koncentracije v zvezi z:
(a) osebami, ki nudijo vire likvidnosti,
(b) načinom pridobivanja likvidnosti (brez zavarovanja, na
podlagi zavarovanja),
(c) trgi in produkti, ki so vir likvidnosti, ter
(d) geografsko lokacijo, valuto in zapadlostjo.
3.4. Pogodbe o pobotu
Pogodbe o pobotu, zaradi vzpostavitve ene same terjatve ali ene same obveznosti na podlagi vzajemnih terjatev
in obveznosti, ki so predmet pobota, vplivajo na zmanjšanje
likvidnostnih potreb in posledično na zmanjšanje likvidnostnega
tveganja. Banka mora pri oceni učinkov pogodb o pobotu na
zmanjšanje likvidnostnega tveganja upoštevati vse pravne in
operativne dejavnike v zvezi s tovrstnimi pogodbami.
4. UKREPI ZA PREPREČITEV IN ODPRAVO VZROKOV
ZA LIKVIDNOSTNE PRIMANJKLJAJE
4.1. Splošno
Banka mora opredeliti ustrezne ukrepe za preprečitev in
odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, ki morajo med
drugim vključevati:
(a) testiranje različnih scenarijev upravljanja z likvidnostjo,
(b) sprejetje kriznih načrtov za primere morebitnih položajev likvidnostnih kriz.
4.2. Scenariji upravljanja z likvidnostjo
(1) Banka mora redno izvajati različne scenarije upravljanja z likvidnostjo, vključno z uporabo načinov za zmanjševanje
likvidnostnega tveganja, in na njihovi podlagi preverjati predpostavke, na katerih temeljijo odločitve v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti banke. Na podlagi teh scenarijev mora banka
določiti način zagotavljanja ustrezne likvidnosti ob upoštevanju
normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in izrednih likvidnostnih razmer (scenarij izjemnih situacij). Ti scenariji morajo
upoštevati tudi vpliv zunajbilančnih postavk in drugih pogojnih
obveznosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz razmerij do
pravnih oseb s posebnim namenom listinjenja in drugih pravnih
oseb s posebnim namenom, kjer banka nastopa kot sponzor ali
zagotavlja pomembno likvidnostno podporo.
(2) Banka mora pri izvajanju scenarijev izjemnih situacij
upoštevati:
(a) scenarij, prilagojen lastnemu likvidnostnemu položaju
(idiosinkratičen scenarij), ki predpostavlja izpad obnavljanja
večjih virov likvidnosti (npr. institucionalni investitorji, velika
podjetja) brez zagotovitve zavarovanja s strani banke, ter upad
vlog majhnih vlagateljev ("retail deposits");
(b) scenarij, pogojen s situacijo na trgu (tržni scenarij), ki
predpostavlja padec likvidnosti sredstev in poslabšanje pogojev
pridobivanja likvidnosti na trgu;
(c) scenarije na podlagi kombinacij obeh scenarijev iz
točke (a) in (b) tega odstavka.
Scenariji izjemnih situacij morajo temeljiti na različni stopnji težavnosti in različno dolgih časovnih obdobjih izrednih
likvidnostnih razmer ("survival period"). Ustreznost in pravilnost
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predpostavk na katerih temeljijo scenariji, mora banka redno
preverjati, z rezultati testiranj scenarijev pa mora biti seznanjeno višje vodstvo banke.
(3) Banka mora na podlagi rezultatov testiranj scenarijev
upravljanja z likvidnostjo prilagoditi strategije, notranje politike
in limite za likvidnostno tveganje in izdelati učinkovite krizne
načrte.
4.3. Krizni načrti
(1) Banka mora izdelati krizne načrte, ki določajo učinkovite strategije za preprečitev in obvladovanje položajev likvidnostnih kriz, vključno z ustreznimi ukrepi za premostitev in
omejevanje posledic likvidnostnih kriz ter ponovno vzpostavitev
normalnega likvidnostnega položaja banke.
(2) Banka mora redno testirati ustreznost kriznih načrtov
in jih posodabljati na podlagi rezultatov scenarijev upravljanja
z likvidnostjo. Posebno pozornost pri testiranju kriznih načrtov
mora banka nameniti odpravljanju pravnih in operativnih omejitev pri učinkovitem delovanju kriznega načrta ter pripravi drugih
oseb izven banke, ki so vključene v izvajanje kriznega načrta.
O rezultatih testiranj mora biti obveščeno višje vodstvo, ki na
podlagi teh rezultatov odobri ustrezno prilagoditev politik in
postopkov za upravljanje z likvidnostnim tveganjem.
(3) Krizni načrt mora vključevati najmanj:
(a) postopke zgodnjega ugotavljanja kriznih razmer s
popisom kazalcev likvidnosti in drugih indikatorjev, s katerimi
banka pravočasno zazna morebitne likvidnostne težave, ter
popisom razmer, ko se uporabi ravnanje za primere položaja
likvidnostnih kriz;
(b) opredelitev razpoložljivih in potencialnih virov likvidnosti tako na strani sredstev kot na strani obveznosti, s katerimi
lahko banka zadosti dodatne potrebe po likvidnosti;
(c) opis možnosti dostopanja do razpoložljivih ali potencialnih virov likvidnosti ter popis postopkov, ki zagotavljajo
dostop do rezervnih virov likvidnosti oziroma virov, ki se sicer
ne uporabljajo v rednem poslovanju;
(d) jasno določene pristojnost in naloge zaposlenih za
ravnanje v položajih likvidnostnih kriz, vključno z opisom postopkov poročanja po vodstvenih ravneh in postopkov za zagotavljanje pravočasnega pretoka informacij;
(e) pripravo posebnega poročanja s podatki, kazalci in
drugimi informacijami, ki so ključne za ukrepanje v položajih
likvidnostnih kriz in za obveščanje znotraj banke;
(f) način obveščanja Banke Slovenije o vzrokih za ogroženo likvidnost in načrtovanih aktivnostih za njihovo odpravo;
(g) opis postopkov za ravnanje z drugimi osebami izven
banke, kot so nasprotne stranke v poslu, revizorji, mediji.".
9. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4566.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za
banke in hranilnice

Na podlagi prve, druge in četrte alineje 4. točke 129. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08,
19/09, 98/09 in 79/10) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu
za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
(Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v nadaljevanju sklep) se
za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v 7. točki za besedilom
"100 eurov" doda besedilo, ki se glasi: "ali manjši znesek, določen s strani banke".
3. člen
V 3. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(5) Vrednost izpostavljenosti, ki se v skladu z določbo
prvega odstavka 4. člena tega sklepa razvrstijo v kategorijo pozicij v listinjenju, se določi v skladu s četrtim poglavjem Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju
in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu
kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju:
sklep o listinjenju).".
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
"(7) Vrednost izpostavljenosti iz naslova zakupa je diskontirana najmanjša vsota plačil po zakupu. Najmanjša vsota plačil
po zakupu je enaka plačilom, ki jih banka zahteva od zakupnika
med trajanjem pogodbe o zakupu, in plačilu iz naslova katere
koli nakupne opcije iz zakupa, ki se bo z veliko verjetnostjo izvršila. Katera koli preostala vrednost sredstva, danega v zakup,
zavarovana z osebnim jamstvom, ki izpolnjuje pogoje iz 29. in
30. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih glede primernosti dajalcev zavarovanja kakor tudi minimalne zahteve za priznanje
osebnih jamstev, kakor je določeno v 35. do 39. členu sklepa
o kreditnih zavarovanjih, je tudi vključena v najmanjšo vsoto
plačil po zakupu.".
4. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(3) Izpostavljenosti iz naslova zakupa se razvrstijo v
ustrezno kategorijo izpostavljenosti v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.".
V petem odstavku se črta beseda "pridobitnih".
5. člen
V 5. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Kadar je izpostavljenost preostala vrednost sredstva,
danega v zakup, se ne glede na določbe prvega odstavka tega
člena tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti izračuna
na naslednji način:
tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti = 1/t * 100% *
vrednost izpostavljenosti,

Uradni list Republike Slovenije
kjer je
t število let, večje ali enako 1 in najbližje številu celih let
preostalega obdobja zakupa.".
6. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
(Uporaba bonitetnih ocen imenovane ECAI, ki ji je bilo
razveljavljeno priznanje primernosti)
(1) Banka lahko bonitetne ocene imenovane ECAI, kateri
je Banka Slovenije izdala odločbo o razveljavitvi priznanja primernosti, uporablja še največ tri mesece po izbrisu zadevne
ECAI iz seznama primernih ECAI, ki ga v skladu s prvim odstavkom 34. člena sklepa o ECAI Banka Slovenije objavlja na
svoji spletni strani.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banka bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana
v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah
(UL L št. 320 z dne 17. novembra 2009, str. 1; v nadaljevanju:
Uredba o bonitetnih agencijah) in za katero je pristojni organ
sprejel ukrep iz točke (a) ali (c) 24. člena Uredbe o bonitetnih
agencijah, uporablja še največ toliko časa po sprejemu ukrepa,
kot je določeno v drugem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.".
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra
2010.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se določba novega
37.a člena sklepa začne uporabljati 7. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4567.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po pristopu na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov za banke in hranilnice

Na podlagi pete alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in
79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o izračunu kapitalske zahteve
za kreditno tveganje po pristopu na podlagi
notranjih bonitetnih sistemov
za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za
banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 22/10,
v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki
se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
Točka d) prvega odstavka 10. člena se spremeni tako,
da se glasi:
"(d) izpostavljenosti do enot centralne ravni, regionalne
ali lokalne ravni ter do oseb javnega sektorja držav članic pod
pogojem, da:
– ni razlik v tveganju med izpostavljenostmi do enot centralne ravni držav članic in izpostavljenostmi do enot regionalne
ali lokalne ravni ter oseb javnega sektorja držav članic zaradi
obstoja posebnih javnih mehanizmov in
– se izpostavljenostim do enot centralne ravni držav članic
v standardiziranem pristopu dodeli utež tveganja 0%;".

črta.

3. člen
V četrtem odstavku 14. člena se besedilo "ostalih vrst"

V sedmem odstavku se beseda "neplačane" nadomesti z
besedo "neporavnane".
4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Tveganjem prilagojeni zneski izpostavljenosti do odprtih kolektivnih naložbenih podjemov (v nadaljevanju: investicijskih skladov) se izračunajo v skladu z metodami iz četrtega
do enajstega odstavka tega člena.
(2) Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti do investicijskih skladov se izračunajo v skladu z metodami iz 57., 63.,
88., 106., 129. in 143. do 145. člena tega sklepa.
(3) Za namen tega sklepa izpostavljenost do investicijskega sklada zajema osnovne izpostavljenosti investicijskega
sklada.
(4) Banka mora izračunati tveganjem prilagojene zneske
izpostavljenosti za izpostavljenosti do investicijskih skladov v
skladu z minimalnimi zahtevami tega sklepa in ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
(a) investicijski sklad izpolnjuje merila iz prvega odstavka
33. člena sklepa o standardiziranem pristopu in
(b) banka pozna vse ali dele izpostavljenosti investicijskega sklada.
Za del izpostavljenosti investicijskega sklada, ki ga banka ne pozna ali ga ne more poznati, kar velja še zlasti za
primere, kjer bi bilo za namen izračuna tveganjem prilagojenih
zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovane izgube v
skladu z minimalnimi zahtevami tega sklepa za banko pretirano obremenjujoče poznati vse izpostavljenosti investicijskega sklada, banka izračuna povprečne tveganjem prilagojene
zneske izpostavljenosti v skladu z devetim odstavkom tega
člena.
(5) Če banka izpolnjuje pogoje iz točk (a) in (b) četrtega
odstavka tega člena glede izpostavljenosti do investicijskega
sklada, vendar ne izpolnjuje minimalnih zahtev tega sklepa
glede izračuna tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti
za vse ali za dele izpostavljenosti investicijskega sklada, mora
izračunati tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti v skladu z naslednjimi pristopi:
(a) za izpostavljenosti investicijskega sklada, ki spadajo
v kategorijo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
iz točke (e) prvega odstavka 17. člena tega sklepa, pristop
enostavnih uteži tveganja iz 133. člena tega sklepa;
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(b) za vse druge izpostavljenosti investicijskega sklada,
standardizirani pristop, ob upoštevanju naslednjega:
– za neocenjene izpostavljenosti s pripadajočo utežjo
tveganja ali izpostavljenosti s stopnjo kreditne kvalitete, ki jim je
dodeljena najvišja utež tveganja za posamezno kategorijo izpostavljenosti, se utež tveganja pomnoži s faktorjem 2, pri čemer
tako pomnožena utež tveganja ne sme biti višja od 1250%;
– za vse ostale izpostavljenosti se utež tveganja pomnoži
s faktorjem 1,1, pri čemer tako pomnožena utež tveganja ne
sme biti nižja od 5%.
Če banka za namene iz točke (a) tega odstavka ne more
razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova naložb v kapital
nejavnih družb, lastniških instrumentov, s katerimi se trguje
na borzi, in drugih lastniških instrumentov, mora obravnavati
zadevne izpostavljenosti kot izpostavljenosti iz naslova drugih
lastniških instrumentov. Ne glede na 157. člen tega sklepa,
se lahko za izpostavljenosti iz točke a) tega odstavka, skupaj
z neposrednimi izpostavljenostmi iz naslova lastniških instrumentov, ob upoštevanju nepomembnosti iz prvega odstavka
11. člena tega sklepa, uporablja standardizirani pristop.
(6) Če banka ne izpolnjuje pogojev iz točk (a) ali (b)
četrtega odstavka tega člena glede izpostavljenosti do investicijskega sklada, mora izračunati tveganjem prilagojene zneske
izpostavljenosti v skladu s pristopom enostavnih uteži tveganja
iz 133. člena tega sklepa ter ob upoštevanju sedmega in osmega odstavka tega člena.
(7) Če banka, glede na šesti odstavek tega člena, ne
more razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova naložb v
kapital nejavnih družb, lastniških instrumentov, s katerimi se
trguje na borzi, in drugih lastniških instrumentov, mora izpostavljenosti investicijskega sklada obravnavati kot izpostavljenosti
iz naslova drugih lastniških instrumentov.
(8) Glede na šesti odstavek tega člena mora banka izpostavljenosti investicijskega sklada, ki niso izpostavljenosti
iz naslova lastniških instrumentov, razporediti v podkategorije
(naložbe v kapital nejavnih družb, lastniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi in drugi lastniški instrumenti) iz prvega
odstavka 133. člena tega sklepa, vse druge izpostavljenosti pa
dodeliti podkategoriji drugih lastniških instrumentov.
(9) Namesto pristopa iz šestega do osmega odstavka
tega člena lahko banka izračuna povprečne tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti v skladu s pristopoma iz točk (a)
in (b) petega odstavka tega člena. Ob upoštevanju pristopov
iz prejšnjega stavka lahko izračun in poročilo povprečnih tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za banko opravi
zunanji izvajalec, pri čemer mora banka zagotoviti pravilnost
njegovega izračuna in poročila.".
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se beseda "strank" nadomesti z besedo "oseb", beseda "sistemi" pa z besedo "procesi".
6. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Zahteve iz tega člena se nanašajo na izpostavljenosti
v kategorijah izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in
centralnih bank, do institucij, do podjetij, kjer se uporabljajo
lastne ocene LGD (in CF) ter iz naslova bančništva na drobno.
Zahteve iz tega člena, 36. in 99. člena tega sklepa se ne uporabljajo za osebna jamstva, ki jih zagotavljajo enote centralne
ravni držav, centralne banke, institucije ter podjetja, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (g) 29. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih, če banka izpostavljenosti do teh oseb trajno izvzame iz
pristopa IRB. V tem primeru se uporabljajo pravila iz sklepa o
kreditnih zavarovanjih.".
7. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Banka, ki ne uporablja lastnih ocen LGD (in CF), mora
poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena zbirati in hraniti
podatke o primerjavah dejanskih LGD in CF z vrednostmi,
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navedenimi v prvem in tretjem odstavku 54. člena, 77. člena,
prvem odstavku 85. člena oziroma v osmem odstavku 14. člena
tega sklepa.".
8. člen
Drugi odstavek 46. člena se črta.
9. člen
(1) V šestem odstavku 52. člena se pred zadnjim stavkom
doda naslednje besedilo: "Konsolidirani čisti prihodki od prodaje, ki so manjši od 5 milijonov evrov, se obravnavajo kot konsolidirani čisti prihodki od prodaje v višini 5 milijonov evrov.".
(2) V osmem odstavku se besedilo "Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju (Uradni list
RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o listinjenju)." nadomesti
z besedilom "Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in
hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS,
št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o listinjenju).".
10. člen
V točki (c) drugega odstavka 55. člena se pred zadnjim
stavkom doda naslednje besedilo: "Za izpostavljenosti, ki izhajajo iz poslov začasne prodaje/začasnega odkupa ali poslov
posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, ki so predmet
okvirne pogodbe o pobotu, je M tehtano povprečje preostale
zapadlosti poslov, kjer je M vsaj 5 dni.".
V tretjem odstavku se v uvodnem stavku za črko "(b)"
doda vejica in črka "(c)".
11. člen
Četrti in peti odstavek 102. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(4) Za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno,
zavarovane z nepremičninami, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega
člena, uporabi korelacija (R) z vrednostjo 0,15.
(5) Za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz
naslova bančništva na drobno, kot so opredeljene v 90. členu
tega sklepa, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s
korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega člena, uporabi
korelacija (R) z vrednostjo 0,04.".
12. člen
V prvem odstavku 138. člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi: "Tveganjem prilagojen znesek izpostavljenosti na ravni portfelja lastniških instrumentov ni manjši od
skupnega seštevka vsot minimalnega tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti, izračunanega na podlagi pristopa
PD/LGD, in ustrezne EL, pomnožene z 12,5 in izračunane na
osnovi minimalne vrednosti PD, določene v 135. členu tega
sklepa in pripadajoče vrednosti LGD, določene v 136. členu
tega sklepa.".

si:

13. člen
Drugi odstavek 151. člena se spremeni tako, da se gla-

"(2) Kadar je izpostavljenost preostala vrednost iz naslova
zakupa, se tveganjem prilagojen znesek izpostavljenosti izračuna na naslednji način:
Tveganjem prilagojen znesek izpostavljenosti =
1/t*100%*vrednost izpostavljenosti
kjer je
t = max {1, najbližje število celih let preostanka pogodbe
o zakupu}".
14. člen
Za 158. členom se doda nov 158.a člen, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
"158.a člen
(Medsebojno priznavanje števila dni zamud za kategorijo
izpostavljenosti do podjetij)
Za namen iz točke (b) prvega odstavka 28. člena tega
sklepa se do 31. decembra 2011 za izpostavljenosti do podjetij
iz drugih držav članic uporablja tisto število dni zamude, ki ni
višje od števila, ki ga določi pristojni nadzorni organ iz te države
članice.".
15. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4568.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
kreditnih zavarovanjih

Na podlagi 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih
zavarovanjih
1. člen
Za 1. členom Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list
RS, št. 135/06, 104/07, 112/08 in 100/09, v nadaljevanju sklep)
se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
V 12. členu se na koncu šestega odstavka doda novo
besedilo, ki se glasi:
"Če investicijski sklad ni omejen na naložbe v finančna
sredstva, ki po prvem in četrtem odstavku tega člena veljajo kot
primerno zavarovanje s finančnim premoženjem (v nadaljevanju:
primerne naložbe), se lahko enote investicijskih skladov priznajo
kot primerno zavarovanje s finančnim premoženjem v vrednosti
primernih naložb ob predpostavki, da je investicijski sklad v
okviru svojih pooblastil v največjem možnem obsegu že naložil
v finančna sredstva, ki ne veljajo kot primerno zavarovanje s
finančnim premoženjem (v nadaljevanju: neprimerne naložbe). V
primerih, ko imajo lahko neprimerne naložbe negativno vrednost
zaradi obveznosti ali pogojnih obveznosti izhajajočih iz lastništva, banka izračuna skupno vrednost teh naložb. V primeru, da
je skupna vrednost neprimernih naložb negativna, banka za to
vrednost zmanjša vrednost primernih naložb.".
3. člen
V 13. členu se na koncu drugega odstavka doda novo
besedilo, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
"Če investicijski sklad ni omejen na naložbe v finančna
sredstva, ki po prvem in četrtem odstavku 12. člena tega sklepa
veljajo kot primerno zavarovanje s finančnim premoženjem, in
v finančna sredstva iz točke (a) prvega odstavka tega člena
(v nadaljevanju: primerne naložbe), se lahko enote investicijskih skladov priznajo kot primerno zavarovanje s finančnim
premoženjem v vrednosti primernih naložb ob predpostavki,
da je investicijski sklad v okviru svojih pooblastil v največjem
možnem obsegu že naložil v finančna sredstva, ki ne veljajo
kot primerno zavarovanje s finančnim premoženjem (v nadaljevanju: neprimerne naložbe). V primerih, ko imajo lahko
neprimerne naložbe negativno vrednost zaradi obveznosti ali
pogojnih obveznosti izhajajočih iz lastništva, banka izračuna
skupno vrednost teh naložb. V primeru, da je skupna vrednost
neprimernih naložb negativna, banka za to vrednost zmanjša
vrednost primernih naložb.".
4. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
"27. člen
Za priznanje zavarovanja s policami življenjskega zavarovanja, zastavljenih banki, na zmanjšanje kreditnega tveganja
morajo biti izpolnjene vse naslednje minimalne zahteve:
(a) polica življenjskega zavarovanja je izrecno zastavljena
banki ali je nanjo prenesena;
(b) družba, ki daje življenjsko zavarovanje, je obveščena
o zastavi ali prenosu in zaradi tega ne sme plačati na podlagi
pogodbe izplačljivih zneskov brez privoljenja banke;
(c) v primeru dolžnikovega neplačila ima banka pravico do
odpovedi police in prejetja njene odkupne vrednosti;
(d) banka je obveščena o vsakem neplačilu po polici;
(e) kreditno zavarovanje se zagotavlja do dospelosti kredita; kadar to ni mogoče, ker se zavarovalno razmerje izteče
pred dospelostjo kredita, mora banka zagotoviti, da do dospelosti kredita kot zavarovanje velja znesek, ki izhaja iz zavarovalne
pogodbe;
(f) zastava ali prenos sta pravno učinkovita in prisilno
izvršljiva po pravu, ki velja zanje v času sklenitve kreditne
pogodbe;
(g) odkupno vrednost police določi družba, ki daje življenjsko zavarovanje, in je ni mogoče zmanjšati;
(h) odkupna vrednost police je pravočasno izplačljiva na
zahtevo;
(i) izplačila odkupne vrednosti police ni mogoče zahtevati
brez soglasja banke;
(j) za družbo, ki daje življenjsko zavarovanje, veljajo
zahteve iz Direktive 2002/83/ES in Direktive 2001/17/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, ali pa je pod nadzorom
pristojnega nadzornega organa tretje države, katere nadzorna
in regulatorna ureditev je vsaj enakovredna ureditvi v državah
članicah.".
5. člen
V 37. členu se v prvem odstavku za besedilom "multilateralna razvojna banka" pred vejico doda besedilo "ali mednarodna organizacija".
6. člen
V 62. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Hkratna uporaba enostavne in razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem ni dovoljena, razen
v naslednjih primerih:
(a) če banka postopno uvaja pristop IRB v skladu z 9. členom sklepa o pristopu IRB,
(b) če banka stalno izvzame določene izpostavljenosti iz
pristopa IRB v skladu z 10. členom sklepa o pristopu IRB.".
Doda se nov tretji stavek, ki se glasi: "Pri tem mora banka
dokazati, da takšna izjemna uporaba obeh metod ni namenjena
zniževanju kapitalskih zahtev.".
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7. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
"64. člen
"(1) Za tiste dele vrednosti izpostavljenosti, ki so zavarovani s tržno vrednostjo priznanega zavarovanja s finančnim
premoženjem, se uporabi utež tveganja, ki bi bila v standardiziranem pristopu uporabljena za neposredno izpostavljenost
banke iz naslova zadevnega instrumenta zavarovanja s finančnim premoženjem, pri čemer ne sme biti nižja od 20%,
razen v primerih, za katere je v 65. do 67. členu tega sklepa
določena drugačna utež tveganja. Za namen ugotavljanja vrednosti zavarovanega dela izpostavljenosti banka kot vrednost
izpostavljenosti zunajbilančnih postavk, ki so naštete v Prilogi
II sklepa o standardiziranem pristopu, uporabi kar 100% njihove vrednosti (namesto vrednosti izpostavljenosti, določene v
prvem odstavku 3. člena sklepa o standardiziranem pristopu).
Pri izračunu tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti
banka ugotovljeno vrednost zavarovanega dela izpostavljenosti
množi z odstotki, določenimi v prvem odstavku 3. člena sklepa
o standardiziranem pristopu.
(2) Za preostanek vrednosti izpostavljenosti (ki ni zavarovana) se uporabi utež tveganja, ki bi bila v standardiziranem pristopu uporabljena za nezavarovano izpostavljenost do dolžnika.".
8. člen
Točka (f) četrtega odstavka 69. člena se spremeni tako,
da se glasi:
"(f) E je vrednost nezavarovane izpostavljenosti, kakor
bi bila določena v standardiziranem pristopu ali v pristopu IRB
brez lastnih ocen LGD (in CF) – odvisno od tega, kateri pristop
banka uporablja. Za ta namen banka, ki uporablja standardizirani pristop, kot vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih
postavk, ki so naštete v Prilogi II sklepa o standardiziranem
pristopu, uporabi kar 100% njihove vrednosti (namesto vrednosti izpostavljenosti, določene v prvem odstavku 3. člena sklepa
o standardiziranem pristopu). Banka, ki uporablja pristop IRB
brez lastnih ocen LGD (in CF), pri izračunu vrednosti izpostavljenosti postavk, naštetih v osmem, devetem in desetem
odstavku 14. člena ter drugem odstavku 79. člena sklepa
o pristopu IRB, uporabi konverzijski količnik 100% (namesto
konverzijskega količnika ali odstotka vrednosti, določenega v
navedenih določbah);".
9. člen
Na koncu točke (c) drugega odstavka 88. člena se za
podpičjem doda besedilo, ki se glasi:
"v primeru postavk, naštetih v osmem, devetem in desetem odstavku 14. člena ter drugem odstavku 79. člena sklepa
o pristopu IRB se kot E* uporabi vrednost, ki se množi s konverzijskim količnikom ali odstotkom vrednosti, določenim v
navedenih določbah;".
10. člen
Prvi stavek prvega odstavka 90. člena se črta.
11. člen
V 96. členu se na koncu prvega odstavka doda novo
besedilo, ki se glasi:
"Za namen ugotavljanja razmerja med vrednostjo zavarovanja (C) in vrednostjo izpostavljenosti (E) banka pri izračunu
vrednosti izpostavljenosti postavk, naštetih v osmem, devetem
in desetem odstavku 14. člena ter drugem odstavku 79. člena
sklepa o pristopu IRB, uporabi konverzijski količnik ali odstotek
vrednosti 100% (namesto konverzijskega količnika ali odstotka
vrednosti, določenega v navedenih določbah). Pri izračunu
tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti banka ugotovljeno vrednost zavarovanega dela izpostavljenosti množi s
konverzijskim količnikom ali odstotkom vrednosti, določenem
v osmem, devetem oziroma desetem odstavku 14. člena ali
drugem odstavku 79. člena sklepa o pristopu IRB.".
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12. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:

"109.a člen
Pri izračunu tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti banka vrednost polno zavarovane izpostavljenosti zunajbilančnih postavk (v primeru polnega zavarovanja) oziroma
vrednost zavarovanega dela izpostavljenosti zunajbilančnih
postavk (v primeru delnega zavarovanja) množi z odstotki, določenimi v prvem odstavku 3. člena sklepa o standardiziranem
pristopu.".

Št.

"101. člen
(1) Del izpostavljenosti, ki je zavarovan s tekočo odkupno
vrednostjo police življenjskega zavarovanja, ki izpolnjuje minimalne zahteve iz 27. člena tega sklepa, se določi na naslednji
način:
(a) z uporabo uteži tveganja iz drugega odstavka tega
člena, če banka uporablja standardizirani pristop,
(b) z uporabo LGD 40%, če banka uporablja pristop IRB
brez lastnih ocen LGD (in CF).
Banka v primeru valutne neusklajenosti tekočo odkupno
vrednost police življenjskega zavarovanja zmanjša v skladu s
104. in 105. členom tega sklepa, pri čemer je vrednost kreditnega zavarovanja enaka tekoči odkupni vrednosti police.
(2) Za namene iz točke (a) prvega odstavka tega člena se
na podlagi uteži tveganja, dodeljene nepodrejeni nezavarovani
izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje,
dodelijo naslednje uteži tveganja:
(a) utež tveganja 20%, če je nepodrejeni nezavarovani
izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje,
dodeljena utež tveganja 20%;
(b) utež tveganja 35%, če je nepodrejeni nezavarovani
izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje,
dodeljena utež tveganja 50%;
(c) utež tveganja 70%, če je nepodrejeni nezavarovani
izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje,
dodeljena utež tveganja 100%;
(d) utež tveganja 150%, če je nepodrejeni nezavarovani
izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje,
dodeljena utež tveganja 150%.".
13. člen
107. člen se spremeni tako, da se glasi:
"107. člen
(1) Za namen izračuna tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti v standardiziranem pristopu je g utež tveganja,
dodeljena izpostavljenosti, katere vrednost (E) je polno zavarovana z osebnim kreditnim zavarovanjem (GA).
(2) Simboli iz prvega odstavka tega člena imajo naslednji
pomen:
(a) E je vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena
v standardiziranem pristopu, pri čemer banka kot vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk, ki so naštete v Prilogi II
sklepa o standardiziranem pristopu, uporabi kar 100% njihove
vrednosti (namesto vrednosti izpostavljenosti, določene v prvem odstavku 3. člena sklepa o standardiziranem pristopu);
(b) g je utež tveganja izpostavljenosti do dajalca zavarovanja, kakor je določeno v sklepu o standardiziranem
pristopu;
(c) GA je vrednost G*, izračunana v skladu s 104. členom
tega sklepa in dodatno prilagojena za neusklajenost zapadlosti,
kakor je določeno v četrtem poglavju tega sklepa.".
14. člen
Točka (a) drugega odstavka 108. člena se spremeni tako,
da se glasi:
"(a) E je vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena
v standardiziranem pristopu, pri čemer banka kot vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk, ki so naštete v Prilogi II
sklepa o standardiziranem pristopu, uporabi kar 100% njihove
vrednosti (namesto vrednosti izpostavljenosti, določene v prvem odstavku 3. člena sklepa o standardiziranem pristopu);".
15. člen
Za 109. členom se doda novi odsek 3.2.2.2.4. Vrednost
izpostavljenosti zunajbilančnih postavk, za njim pa doda
nov 109.a člen, ki se glasi:

16. člen
V 110. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
"Za zavarovani del vrednosti izpostavljenosti (E) (na podlagi prilagojene vrednosti kreditnega zavarovanja GA) je PD
za namene sklepa o pristopu IRB enak PD dajalca osebnega
kreditnega zavarovanja ali PD med PD dolžnika in PD dajalca
osebnega kreditnega zavarovanja, če polna substitucija ne bi
bila upravičena.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Za vse nezavarovane dele vrednosti izpostavljenosti
(E) se kot PD uporabi PD dolžnika, kot LGD pa LGD osnovne
izpostavljenosti.".
Na koncu četrtega odstavka se doda novo besedilo, ki
se glasi:
"E je vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena v
pristopu IRB brez lastnih ocen LGD (in CF), pri čemer banka
pri izračunu vrednosti izpostavljenosti postavk, naštetih v
osmem, devetem in desetem odstavku 14. člena ter drugem
odstavku 79. člena sklepa o pristopu IRB, uporabi konverzijski
količnik ali odstotek vrednosti 100% (namesto konverzijskega količnika ali odstotka vrednosti, določenega v navedenih
določbah). Pri izračunu tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti banka vrednost zavarovanega dela navedenih izpostavljenosti množi s konverzijskim količnikom ali odstotkom
vrednosti, določenim v osmem, devetem oziroma desetem
odstavku 14. člena ali drugem odstavku 79. člena sklepa o
pristopu IRB.".
17. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4569.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja
za banke in hranilnice

Na podlagi 5. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o izračunu kapitalske zahteve
za tržna tveganja za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja
za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07, v
nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se
glasi:

Uradni list Republike Slovenije
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja
uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15), in Direktiva
2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006
o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij
(UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), zadnjič spremenjena
z Direktivo Komisije 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES,
2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih
institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne
17. novembra 2009, str. 97).".
2. člen
V 3. členu se na koncu točke (a) doda besedilo:
"na podlagi metode notranjih modelov (IMM) iz 53. do
68. člena tega sklepa se lahko vsi nizi/nabori pobotov z eno
samo nasprotno stranko obravnavajo kot en sam niz/nabor
pobotov, če se pri oceni pričakovane izpostavljenosti (EE) za
modelirane negativne tržne vrednosti posameznih nizov/naborov pobotov določi vrednost nič;".
3. člen
Prvi pododstavek tretjega odstavka 11. člena se spremeni
tako, da se glasi:
"(3) Banka lahko pozicije, ki predstavljajo postavke iz točk
(a), (b) in (c) drugega odstavka 30. člena Sklepa o izračunu
kapitala bank in hranilnic (Uradni list št. 85/10; v nadaljevanju:
sklep o kapitalu) in so v trgovalni knjigi obravnava kot lastniške
ali dolžniške finančne instrumente, če dokaže, da je aktivni
vzdrževalec trga za te pozicije. Banka mora v tem primeru
imeti ustrezne sisteme in kontrole za spremljanje trgovanja z
instrumenti, ki so lahko sestavina kapitala.".
4. člen
V šestem odstavku 13. člena se številka "12" nadomesti
s številko "20" in številka "25" s številko "33".
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Kadar banka varuje izpostavljenost bančne knjige s
kreditnim izvedenim finančnim instrumentom trgovalne knjige,
se ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena šteje, da izpostavljenost bančne knjige za namen izračuna kapitalskih zahtev
ni varovana, razen če banka od tretje osebe, ki je primeren
dajalec osebnih kreditnih zavarovanj skladno z 29. členom
sklepa o kreditnih zavarovanjih, za izpostavljenost iz bančne
knjige kupi kreditni izvedeni finančni instrument, ki izpolnjuje
zahteve iz 40. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih. Kadar
banka kupi zavarovanje tretje osebe, ki je za namen izračuna
kapitalskih zahtev priznano kot varovanje za postavko bančne
knjige, se ne glede na drugi stavek četrtega odstavka 45. člena
tega sklepa za namen izračuna kapitalskih zahtev v trgovalno
knjigo ne vključi niti notranje varovanje s kreditnim izvedenim
finančnim instrumentom niti zunanje varovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.".
6. člen
Točka (b) 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(b) če je osnovni instrument lastniški finančni instrument:
– na hipotetične pozicije v posameznih lastniških finančnih instrumentih, v košaricah delniških finančnih instrumentov
ali v delniških indeksih in/ali

Št.

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

12997

– na hipotetične pozicije v netveganem dolžniškem instrumentu;".
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za stranko, ki prenese kreditno tveganje ("kupec zavarovanja"), se pozicije določijo kot zrcalna slika pozicij prodajalca zavarovanja, razen kreditnega zapisa (ki ne ustvari kratke
pozicije v obveznosti izdajatelja). Če v danem trenutku obstaja
prodajna opcija v kombinaciji s stopnjevanjem, se tak trenutek
obravnava kot zapadlost zavarovanja. V primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi prvega neplačila in
n‑tega neplačila velja naslednja obravnava:
a) Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi prvega
neplačila (first‑to‑default credit derivatives):
če banka pridobi kreditno zavarovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom za več referenčnih subjektov,
ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni instrument,
pod pogojem, da neplačilo prvega izmed zavarovanih referenčnih subjektov sproži plačilo na podlagi kreditnega zavarovanja s
kreditnim izvedenim finančnim instrumentom in da z nastopom
tega kreditnega dogodka pogodba za kreditni izvedeni finančni
instrument preneha veljati, lahko banka izravna posebno pozicijsko tveganje referenčnega subjekta, ki mu pripade najnižja
utež za posebno pozicijsko tveganje med vsemi referenčnimi
subjekti, v skladu s Tabelo 1 prvega odstavka 28. člena tega
sklepa;
b) Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n‑tega
neplačila (nth‑to‑default credit derivatives):
v primeru, da neplačilo n‑te izmed zavarovanih izpostavljenosti sproži plačilo na podlagi kreditnega zavarovanja
s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom, banka, ki je
kupec zavarovanja, lahko izravna posebno pozicijsko tveganje
samo, če je bilo zavarovanje s kreditnim izvedenim finančnim
instrumentom pridobljeno tudi za neplačila od 1 do n‑1 ali če je
že prišlo do števila neplačil n‑1. V takih primerih se uporabi v
točki a) določena metodologija za kreditne izvedene finančne
instrumente na podlagi prvega neplačila, ustrezno prilagojena
za produkte n‑tega neplačila.".
8. člen
V Tabeli 1 prvega odstavka 28. člena se:
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov "2" v
drugem stolpcu v četrtem odstavku besedilo "1 ali 2" nadomesti
z besedilom "1, 2 ali 3";
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov "3" v
drugem stolpcu v drugem odstavku besedilo "3 ali 4" nadomesti
s številko "4".
9. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Za izpostavljenosti v listinjenju, ki se v izračunu omejitev posameznih sestavin kapitala v skladu s prvim odstavkom
in točko (g) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu odštevajo ali ki so v skladu s pravili Sklepa o izračunu kapitalske
zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede
izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu
tveganju (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o
listinjenju) tehtajo z utežjo 1250%, mora banka uporabiti kapitalsko zahtevo, ki ni nižja od tiste, ki je rezultat navedenih dveh
možnih obravnav izpostavljenosti v listinjenju. Za likvidnostne
aranžmaje brez bonitetne ocene (unrated liquidity facilities)
mora banka uporabiti kapitalsko zahtevo, ki ni manjša od tiste,
določene v skladu z 19. do 20. in 30. do 32. členom sklepa o
listinjenju.".
10. člen
V 43. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
"Banka izračuna kapitalsko zahtevo za tveganje poravnave, če bi nepravočasna poravnava in iz nje izhajajoča razlika v ceni banki lahko povzročila izgubo, in sicer tako, da to
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razliko pomnoži z ustrezno utežjo iz stolpca 2 Tabele 5 tega
odstavka.".
11. člen
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če je kreditni izvedeni finančni instrument, ki je vključen v trgovalno knjigo, sestavni del notranjega varovanja in je
priznan kot primerna oblika kreditnega zavarovanja v skladu s
sklepom o kreditnih zavarovanjih, se šteje, da CCR za pozicijo
v tem kreditnem izvedenem finančnem instrumentu ne obstaja.
Druga možnost je, da banka za namene izračuna kapitalske
zahteve za CCR dosledno vključuje v izračun vse kreditne izvedene finančne instrumente iz trgovalne knjige, ki so sestavni
del notranjega varovanja ali so bili kupljeni kot zavarovanje
izpostavljenosti za CCR, če je kreditno zavarovanje priznano v
skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih.".
12. člen
Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če banka za izpostavljenost iz bančne knjige ali za izpostavljenost za CCR kupi kreditni izvedeni finančni instrument,
lahko izračuna svojo kapitalsko zahtevo za varovano premoženje
v skladu s 103. do 110. členom sklepa o kreditnih zavarovanjih,
ali v skladu z drugim odstavkom 51. člena in petim odstavkom
52. člena ali 35. in 36. členom sklepa o pristopu IRB.
V teh primerih, in če banka ne uporabi možnosti iz drugega stavka četrtega odstavka 45. člena tega sklepa, je vrednost
izpostavljenosti za CCR za te kreditne izvedene finančne instrumente enaka nič.
Banka se lahko vseeno odloči, da za namen izračuna
kapitalske zahteve za CCR v izračun dosledno vključi vse
kreditne izvedene finančne instrumente, ki niso vključeni v
trgovalno knjigo in so bili kupljeni za namen varovanja izpostavljenosti iz bančne knjige ali za izpostavljenosti za CCR, če je
kreditno zavarovanje priznano v skladu s sklepom o kreditnih
zavarovanjih.".
13. člen
Sedmi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega finančnega instrumenta, ki je osnova za kreditno zamenjavo,
obstaja en niz varovanj. Banka obravnava košarico kreditnih
zamenjav (credit default swaps) na podlagi n‑tega neplačila
(nth to default) na naslednji način:
a) velikost tveganosti pozicije za referenčni dolžniški finančni instrument v košarici kreditnih zamenjav na podlagi
n‑tega neplačila je efektivna nominalna vrednost referenčnega
dolžniškega instrumenta, pomnožena z modificiranim trajanjem
izvedenega finančnega instrumenta na podlagi n‑tega neplačila
glede na spremembo kreditnega razmika (credit spread) referenčnega dolžniškega instrumenta;
b) za vsak referenčni dolžniški finančni instrument v košarici, ki je osnova za dano kreditno zamenjavo na podlagi
n‑tega neplačila, obstaja en niz varovanj; tveganosti pozicije iz
različnih kreditnih zamenjav na podlagi n‑tega neplačila se ne
vključijo v isti niz varovanj;
c) CCR multiplikator, ki se upošteva za vsak niz varovanj,
oblikovan za enega izmed referenčnih dolžniških instrumentov,
ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni instrument
na podlagi n‑tega neplačila, je 0,3% za referenčne dolžniške
instrumente, ki imajo zunanjo bonitetno oceno priznane ECAI,
ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 do 3, in 0,6% za vse ostale
dolžniške finančne instrumente.".
14. člen
V prvem odstavku 65. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
"Banka mora izračune izjemnih situacij primerjati z izračuni EPE in jih obravnavati v okviru procesa ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala (ICAAP).".
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15. člen
V petem odstavku 89. člena se številka "14" nadomesti s
številko "15" in številka "16" nadomesti s številko "17".
16. člen
Prvi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Banka mora izračunati kapitalsko zahtevo za tveganje
preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz postavk trgovalne knjige, če skupne izpostavljenosti, izračunane v skladu
s 6. členom Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti), presegajo omejitve iz 9. in 10. člena sklepa o veliki
izpostavljenosti.".
V drugem odstavku se številka "11" nadomesti s številko
"12".
17. člen
V Prilogi IX se v:
– 2. točki (Gama tveganje) v zadnjem odstavku (Agregacija gama učinkov) drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Vsota absolutnih vrednosti vseh negativnih neto gama učinkov
po posameznih kategorijah tveganja predstavlja kapitalsko zahtevo za gama tveganje";
– 3. točki (Vega tveganje) v predzadnjem odstavku (Agregacija vega učinkov) drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Vsota absolutnih vrednosti vseh neto vega učinkov predstavlja
kapitalsko zahtevo za vega tveganje".
18. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4570.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za operativno
tveganje za banke in hranilnice

Na podlagi 6. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o izračunu kapitalske zahteve
za operativno tveganje za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1, v
nadaljevanju Direktiva 2006/48/ES), zadnjič spremenjena z
Direktivo Komisije 2009/83/ES z dne 27. julija 2009 o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede tehničnih določbi o upravljanju s
tveganji (UL L št. 196 z dne 28. julija 2009, str. 14).".
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2. člen
V 18. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo,
ki se glasi:
"Če banka določenih preteklih notranjih podatkov o izgubi
po vsebini ne more razporediti v nobeno izmed poslovnih področij, opredeljenih v četrtem odstavku 11. člena tega sklepa,
lahko za ta namen vzpostavi dodatno poslovno področje "Drugo", v katero lahko izjemoma razporeja takšne podatke.".
3. člen
Naslov poglavja 2.5.3. se spremeni tako, da se glasi:
"2.5.3. Učinek zavarovalne police in drugih načinov
prenosa operativnega tveganja na izračun kapitalske
zahteve za operativno tveganje".
4. člen
V 22. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
"22. člen
(Upoštevanje učinkov zavarovalne police in drugih načinov
prenosa operativnega tveganja)".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Banka lahko pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po naprednem pristopu upošteva tudi druge
načine prenosa operativnega tveganja, če dokaže, da je z
njihovo pomočjo operativno tveganje znatno zmanjšano.".
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
(Omejitev)
Zmanjšanje kapitalske zahteve za operativno tveganje
zaradi priznanja učinkov zavarovalne police ali drugih načinov
prenosa operativnega tveganja ne sme presegati 20% kapitalske zahteve za operativno tveganje pred priznanjem teh
učinkov.".
6. člen
Točka (d) drugega odstavka 24. člena se spremeni tako,
da se glasi:
"(d) o uporabi zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja,".
7. člen
V prilogi I se naslov oddelka D spremeni tako, da se glasi:
"ODDELEK D – Dokumentacija o uporabi zavarovalne
police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja,
kot je določeno v točki (d) drugega odstavka 24. člena
tega sklepa".
Prvi stavek vprašanja D1 se spremeni tako, da se glasi:
"Ali nameravate pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje upoštevati zavarovanje z zavarovalno polico
oziroma druge načine prenosa operativnega tveganja?".
Vprašanje D3 se spremeni tako, da se glasi:
"Opišite metodologijo za priznavanje zavarovanja pred
operativnim tveganjem z zavarovalno polico ali drugih načinov
prenosa operativnega tveganja.".
Vprašanje D4 se spremeni tako, da se glasi:
"Priložite politiko uporabe zavarovalnih polic ali drugih
načinov prenosa operativnega tveganja.".
8. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
razkritjih s strani bank in hranilnic

Na podlagi četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in
79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 135/06 in 42/09) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki
se glasi:
"1.a. člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006,
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU
z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene
institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca
2010, str. 15).".
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Banka mora razkritja objaviti na svojih javnih spletnih
straneh, hkrati z objavo revidiranega letnega poročila oziroma
revidiranega konsolidiranega letnega poročila. Banka mora v
objavi razkritij navesti, da niso bila preverjena s strani pooblaščenega revizorja. Verodostojnost teh razkritij mora preveriti
služba notranje revizije banke.".
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedna zveza "iz 10. do
23. člena" zamenja z besedno zvezo "iz 10. do 23.a člena".
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"12. člen
(Kapital)
V zvezi s kapitalom mora banka razkriti naslednje informacije:
(a) ključne informacije in lastnosti posameznih kategorij
kapitala in njihovih sestavin, vključno z ločenim razkritjem:
– hibridnih instrumentov temeljnega kapitala iz 16. člena
Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 135/06, 104/07 in 85/10; v nadaljevanju: sklep o kapitalu);
– finančnih instrumentov s spodbudami za izplačilo po
sklepu o kapitalu;
– finančnih instrumentov iz četrtega odstavka 34. člena
sklepa o kapitalu;
(b) znesek temeljnega kapitala, z ločenim razkritjem:
– vseh postavk, ki sestavljajo temeljni kapital, in odbitnih
postavk pri izračunu temeljnega kapitala;
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, znotraj katerega so ločeno navedeni finančni instrumenti
iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu;
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala s spodbudami za izplačilo, znotraj katerega so ločeno
navedeni finančni instrumenti s spodbudami za izplačilo iz
četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu;
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(c) skupni znesek dodatnega kapitala I in skupni znesek
dodatnega kapitala II, kot sta opredeljena s sklepom o kapitalu
in kot se v skladu z navedenim sklepom lahko upošteva pri
izračunu kapitala banke;
(d) odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega
kapitala I, z ločenim razkritjem postavke, določene v točki (f)
drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu;
(e) znesek kapitala iz 3. člena sklepa o kapitalu, zmanjšan
za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu in ob upoštevanju razmerij in omejitev med posameznimi sestavinami
kapitala, določenih v 6. členu sklepa o kapitalu.".
5. člen
V naslovu in v prvem odstavku 13. člena se beseda "potrebnega" zamenja z besedo "ustreznega".
6. člen
V 19. členu se dodata novi točki (c) in (d), ki se glasita:
"(c) najvišjo, najnižjo in povprečno dnevno mero tvegane
vrednosti (VaR) za poročevalsko obdobje in mero tvegane
vrednosti na zadnji dan poročevalskega obdobja;
(d) primerjavo med merami dnevne tvegane vrednosti in
enodnevno spremembo vrednosti portfelja ob koncu naslednjega delovnega dne, skupaj z analizo pomembnejših prekoračitev
tekom poročevalskega obdobja.".
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
"23.a člen
(Likvidnostno tveganje)
V zvezi z likvidnostnim tveganjem mora banka razkriti
kvalitativne in/ali kvantitativne informacije glede:
(a) metodologij za upravljanje z likvidnostnim tveganjem,
vključno v zvezi s:
– porazdelitvijo stroškov, koristi in tveganj pri zagotavljanju likvidnosti,
– ugotavljanjem, merjenjem, obvladovanjem in spremljanjem likvidnosti, pri čemer morajo razkritja informacij vključevati
informacije glede zunajbilančnih obveznosti (zlasti obveznosti,
ki presegajo pogodbeno določene ("implicit support"));
(b) zmanjševanja likvidnostnega tveganja, vključno s:
– sistemom limitov za omejevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju,
– likvidnostnimi rezervami,
– razpršenostjo virov likvidnosti;
(c) ukrepov za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, vključno s:
– scenariji izjemnih situacij,
– kriznimi načrti.".
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(Operativno tveganje – napredni pristop)
Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za operativno
tveganje po naprednem pristopu, mora opisati uporabo zavarovanj ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja,
namenjenih za njegovo zmanjševanje.".
9. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o spremembah Sklepa o poročanju
o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in
hranilnic

Na podlagi 11. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan-1) ter prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o poročanju o kapitalu
in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 104/07; v nadaljevanju:
sklep) se točka (a) v prvem odstavku 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(a) Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o kapitalu),«
Točka (d) se spremeni tako, da se glasi:
»(d) Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in
hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št.
85/10; v nadaljevanju: sklep o listinjenju),«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
2.1.1. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Izračun kapitala
in kapitalske zahteve (v nadaljevanju: CA)
(1) Obrazec CA vsebuje podrobne informacije o sestavinah in izračunu kapitala banke. Kapital banke se izračuna kot
vsota temeljnega kapitala, dodatnega kapitala I in dodatnega
kapitala II, pri čemer se v skladu s sklepom o kapitalu upoštevajo odbitne postavke ter razmerja in omejitve med posameznimi
sestavinami kapitala ter učinki, ki izhajajo iz uporabe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju:
MSRP). V obrazcu so povzete tudi informacije o kapitalskih
zahtevah, interni oceni kapitala in kapitalskih potreb ter nekatere dodatne informacije.
(2) Obrazec CA se uporablja za poročanje na posamični
in konsolidirani podlagi. Polja oziroma vrstice, ki se zaradi uporabe računovodskih standardov oziroma nivoja konsolidacije ne
uporabijo, ostanejo prazna. Prazna ostanejo tudi polja oziroma
vrstice označena s sivo barvo.
(3) Postavke 1.1 – 1.1.5.4.2c zajemajo sestavine temeljnega kapitala banke, pri čemer se nekatere vrstice uporabljajo izključno za namen poročanja na konsolidirani podlagi,
nekatere vrstice pa za namen nevtralizacije nekaterih učinkov
vrednotenja po pošteni vrednosti, ki izhajajo iz MSRP.
(4) Postavke 1.2 – 1.2.3.1 zajemajo sestavine dodatnega kapitala I banke, pri čemer nekatere vrstice izpolnjujejo le
banke, ki izračunavajo kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje
po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (v nadaljevanju: po pristopu IRB), nekatere vrstice pa se izpolnjujejo
z namenom vključevanja nekaterih učinkov vrednotenja po
pošteni vrednosti, ki izhajajo iz MSRP.
(5) Postavke 1.3 – 1.3.11a zajemajo odbitne postavke od
temeljnega in dodatnega kapitala I.
(6) Postavka 1.4 predstavlja vsoto temeljnega kapitala banke (za namen kapitalske ustreznosti) ob upoštevanem
zmanjšanju za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu.
(7) Postavka 1.5 predstavlja vsoto dodatnega kapitala
I banke (za namen kapitalske ustreznosti) ob upoštevanem
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zmanjšanju za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu.
(8) Postavke 1.6 – 1.6.7 zajemajo sestavine dodatnega
kapitala II.
(9) Postavke 1.8.2 – 1.8.3 zajemajo dodatne informacije.
(10) Obrazec CA v delu izračuna kapitala vsebuje 94
vrstic, katerih vsebina je naslednja:
(1) Vrstica 1 – SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske
ustreznosti)
Vrstica »Skupaj kapital (za namen kapitalske ustreznosti)« predstavlja vsoto postavk v vrsticah 1.1, 1.2, 1.3 in 1.6
oziroma vsoto postavk v vrsticah 1.4, 1.5 in 1.6, v kateri je
izkazan znesek kapitala kot vsota temeljnega kapitala, dodatnega kapitala I in dodatnega kapitala II, ob upoštevanju vseh
omejitev in odbitnih postavk.
(2) Vrstica 1.1 – TEMELJNI KAPITAL
Vrstica »Temeljni kapital« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 in 1.1.5, v kateri je izkazan znesek temeljnega kapitala, kot je opredeljen v prvem odstavku
8. člena sklepa o kapitalu.
(3) Vrstica 1.1.1 – Vmesna vsota I
Vrstica »Vmesna vsota I« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.1.1.1, 1.1.1.2 in 1.1.1.3.
(4) Vrstica 1.1.1.1 – Vplačani osnovni kapital
Vrstica »Vplačani osnovni kapital« se delno nanaša na
točko (a) prvega odstavka 10. člena sklepa o kapitalu, v katero se vnese znesek vplačanih navadnih delnic po nominalni
vrednosti.
(5) Vrstica 1.1.1.2 – (-) Lastne delnice
Vrstica »(-) Lastne delnice« se nanaša na točko (a)
20. člena sklepa o kapitalu. Z negativnim predznakom se vnese
vsota zneska navadnih lastnih delnic in z navadnimi lastnimi
delnicami izenačenih delnic po 251. in 252. členu Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo).
(6) Vrstica 1.1.1.3 – Kapitalske rezerve
Vrstica »Kapitalske rezerve« se nanaša na točko (b) prvega odstavka 10. člena sklepa o kapitalu, v katero se vnese
znesek kapitalskih rezerv, povezanih z navadnimi delnicami.
(7) Vrstica 1.1.2 – Vmesna vsota II
Vrstica »Vmesna vsota II« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4a, 1.1.2.4b, 1.1.2.5 in
1.1.2.6.
(8) Vrstica 1.1.2.1 – Rezerve in zadržani dobiček ali
izguba
Vrstica »Rezerve in zadržani dobiček ali izguba« predstavlja vsoto postavk v vrsticah 1.1.2.1.01 in 1.1.2.1.02.
(9) Vrstica 1.1.2.1.01 – Rezerve (vključno z učinki vrednotenja)
Vrstica »Rezerve (vključno z učinki vrednotenja)« se nanaša na točki (a) in (b) prvega odstavka 15. člena sklepa o
kapitalu, v katero se vnese znesek rezerv iz dobička ter znesek zadržanega dobička ali zadržane izgube, ob izpolnjenih
pogojih, ki so opredeljeni v sklepu o kapitalu, vključno z učinki
vrednotenja, ki so zajeti znotraj postavke 1.1.2.6.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v to vrstico vnesejo tudi zneski iz naslova prve konsolidacijske razlike,
prevedbene razlike, ki so vsebovane v konsolidacijskih razlikah
in druge razlike, ki izhajajo iz vključitve določenih pravic udeležbe v konsolidacijo, iz točk (b), (c) in (d) prvega odstavka in
drugega odstavka 11. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru
in so po Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09)
izkazane znotraj skupine presežkov iz prevrednotenja kot uskupinjevalni popravek kapitala.
(10) Vrstica 1.1.2.1.02 – Del rezerv, ki je predmet bonitetnih filtrov
Vrstica »Del rezerv, ki je predmet bonitetnih filtrov« je del
rezerv (postavka 1.1.2.1.01), ki je zaradi učinkov vrednotenja
predmet bonitetnih filtrov. Z nasprotnim predznakom se vnese
učinke vrednotenja, ki so zajeti znotraj postavke 1.1.2.6.
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(11) Vrstica 1.1.2.2 – Manjšinski deleži
Vrstica »Manjšinski deleži« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.1.2.2.01, 1.1.2.2.02 in 1.1.2.2.03.
(12) Vrstica 1.1.2.2***01 – od tega: hibridni instrumenti,
ki se konvertirajo v izjemnih okoliščinah (50%)
Vrstica »od tega: hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v
izjemnih okoliščinah« se nanaša na točko (a) prvega odstavka
ter drugi odstavek 11. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru,
v katero se vnese znesek manjšinskih deležev iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, ki se skladno s točko (a)
tretjega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu lahko vključujejo v
predpisano omejitev (50% temeljnega kapitala).
(13) Vrstica 1.1.2.2***02 – od tega: hibridni instrumenti
brez določene dospelosti in brez spodbud za izplačilo (35%)
Vrstica »od tega: hibridni instrumenti brez določene dospelosti in brez spodbud za izplačilo« se nanaša na točko (a)
prvega odstavka ter drugi odstavek 11. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru, v katero se vnese znesek manjšinskih
deležev iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala,
ki se skladno s točko (b) tretjega odstavka 6. člena sklepa o
kapitalu lahko vključujejo v predpisano omejitev (35% temeljnega kapitala).
(14) Vrstica 1.1.2.2***03 – od tega: hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali spodbudami za izplačilo
(15%)
Vrstica »od tega: hibridni instrumenti z določenim rokom
dospelosti ali spodbudami za izplačilo« se nanaša na točko
(a) prvega odstavka ter drugi odstavek 11. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru, v katero se vnese znesek manjšinskih
deležev iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala,
ki se skladno s točko (c) tretjega odstavka 6. člena sklepa o
kapitalu lahko vključujejo v predpisano omejitev (15% temeljnega kapitala).
(15) Vrstica 1.1.2.2***04 – od tega: hibridni instrumenti iz
prehodnega obdobja, brez spodbud za izplačilo
Vrstica »od tega: hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, brez spodbud za izplačilo« se nanaša na točko (a) prvega
odstavka ter drugi odstavek 11. člena sklepa o konsolidiranem
nadzoru, v katero se vnese znesek manjšinskih deležev iz
naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, ki so brez
spodbud za izplačilo in se vključujejo v prehodno obdobje po
četrtem odstavku 34. člena sklepa o kapitalu.
(16) Vrstica 1.1.2.2***05 – od tega: hibridni instrumenti iz
prehodnega obdobja, s spodbudami za izplačilo
Vrstica »od tega: hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, s spodbudami za izplačilo« se nanaša na točko (a) prvega
odstavka ter drugi odstavek 11. člena sklepa o konsolidiranem
nadzoru, v katero se vnese znesek manjšinskih deležev iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, ki vključujejo
spodbude za izplačilo in se vključujejo v prehodno obdobje po
četrtem odstavku 34. člena sklepa o kapitalu.
(17) Vrstica 1.1.2.2.01 – Manjšinski deleži (vključno z
učinki vrednotenja)
Vrstica »Manjšinski deleži (vključno z učinki vrednotenja)«
se nanaša na točko (a) prvega odstavka ter drugi odstavek
11. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru, v katero se vnese
vsota manjšinskih deležev iz naslova vplačanega osnovnega
kapitala v povezavi z 10. členom sklepa o kapitalu ter manjšinskih deležev iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala v povezavi s 16. členom sklepa o kapitalu, vključno z
učinki vrednotenja, ki so zajeti znotraj postavke 1.1.2.6.
(18) Vrstica 1.1.2.2.02 – Del manjšinskih deležev, ki je
predmet bonitetnih filtrov
Vrstica »Del manjšinskih deležev, ki je predmet bonitetnih filtrov« je del manjšinskih deležev (postavka 1.1.2.2.01),
ki je zaradi učinkov vrednotenja predmet bonitetnih filtrov. Z
nasprotnim predznakom se vnese učinke vrednotenja, ki so
zajeti znotraj postavke 1.1.2.6.
(19) Vrstica 1.1.2.2.03 – (-) Popravek iz naslova manjšinskih deležev
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Vrstica »(-) Popravek iz naslova manjšinskih deležev« je del
manjšinskih deležev (postavka 1.1.2.2.01), ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev iz sklepa o kapitalu oziroma iz drugega odstavka
10. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru. Znesek popravka iz
naslova manjšinskih deležev se vpiše z negativnim predznakom.
(20) Vrstica 1.1.2.3 – Revidirani dobiček med letom
Vrstica »Revidirani dobiček med letom« predstavlja vsoto
postavk v vrsticah 1.1.2.3.01 in 1.1.2.3.02.
(21) Vrstica 1.1.2.3.01 – Revidirani dobiček med letom
Vrstica »Revidirani dobiček med letom« se nanaša na
točko (c) prvega odstavka 15. člena sklepa o kapitalu, v katero
se vnese znesek dobička med letom oziroma čisti dobiček poslovnega leta, če so izpolnjeni pogoji iz sklepa o kapitalu.
(22) Vrstica 1.1.2.3.02 – Del revidiranega dobička med
letom, ki je predmet bonitetnih filtrov
Vrstica »Del revidiranega dobička med letom, ki je predmet bonitetnih filtrov« je del dobička med letom iz točke (c) prvega odstavka 15. člena sklepa o kapitalu, ki je zaradi učinkov
vrednotenja predmet bonitetnih filtrov. Z nasprotnim predznakom se vnese učinke vrednotenja, ki so zajeti znotraj postavke
1.1.2.6 (1.1.2.6.11).
(23) Vrstica 1.1.2.4a – (-) Izid med letom za izračun
(nerevidirani)
Vrstica »(-) Izid med letom za izračun (nerevidirani)« predstavlja manjšega od zneskov [(1.1.2.4a.01 + 1.1.2.4a.02); 0].
(24) Vrstica 1.1.2.4a.01 – Izid med letom za izračun
(nerevidirani)
Vrstica »Izid med letom za izračun (nerevidirani)« se
nanaša na dobiček med letom, zmanjšan za morebitne vmesne (delne) dividende izplačane med letom, davke in druge
obveznosti, ki bremenijo dobiček in ki ga banka izkazuje v
obdobju poročanja, vendar ne šteje v izračun kapitala, ker niso
izpolnjeni pogoji iz točke (c) prvega odstavka 15. člena sklepa
o kapitalu oziroma na nerevidirano izgubo med letom v skladu
s točko (c) 20. člena sklepa o kapitalu.
(25) Vrstica 1.1.2.4a.02 – Del izida med letom za izračun
(nerevidirani), ki je predmet bonitetnih filtrov
Vrstica »Del izida med letom za izračun (nerevidirani), ki
je predmet bonitetnih filtrov« je del nerevidiranega dobička ali
izgube med letom, ki je zaradi učinkov vrednotenja predmet
bonitetnih filtrov. Z nasprotnim predznakom se vnese učinke
vrednotenja, ki so zajeti znotraj postavke 1.1.2.6 (1.1.2.6.11).
(26) Vrstica 1.1.2.4b – Čista izguba poslovnega leta
(revidirana)
Vrstica »Čista izguba poslovnega leta (revidirana)« predstavlja vsoto postavk 1.1.2.4b.01 in 1.1.2.4b.02.
(27) Vrstica 1.1.2.4b.01 – (-) Čista izguba poslovnega
leta (revidirana)
Vrstica »(-) Čista izguba poslovnega leta (revidirana)« se
nanaša na točko (c) 20. člena sklepa o kapitalu, v katero se z
negativnim predznakom vnese znesek čiste izgube poslovnega
leta.
(28) Vrstica 1.1.2.4b.02 – Del čiste izgube poslovnega
leta (revidirana), ki je predmet bonitetnih filtrov
Vrstica »Del čiste izgube poslovnega leta (revidirana), ki
je predmet bonitetnih filtrov« je del čiste izgube poslovnega
leta, ki je zaradi učinkov vrednotenja predmet bonitetnih filtrov.
Z nasprotnim predznakom se vnese učinke vrednotenja, ki so
zajeti znotraj postavke 1.1.2.6 (1.1.2.6.11).
(29) Vrstica 1.1.2.5 – (-) Neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih izpostavljenosti
Vrstica »(-) Neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih izpostavljenosti« se nanaša na točko
(c) tretjega odstavka 15. člena sklepa o kapitalu, v katero se z
negativnim predznakom vnese znesek neto dobičkov iz naslova
kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih izpostavljenosti.
(30) Vrstica 1.1.2.6 – Presežki iz prevrednotenja (PP)
– bonitetni filtri
Vrstica »Presežki iz prevrednotenja (PP) – bonitetni filtri« predstavlja vsoto postavk iz vrstic 1.1.2.6.01, 1.1.2.6.02,
1.1.2.6.11, 1.1.2.6.12, 1.1.2.6.13 in 1.1.2.6.14.
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(31) Vrstica 1.1.2.6.01 – PP v zvezi s finančnimi sredstvi
RZP – delnice in deleži
Vrstica »PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP – delnice in
deleži« se v povezavi s točko (a) tretjega odstavka 15. člena
sklepa o kapitalu nanaša na neto učinke iz naslova presežka
iz prevrednotenja (v nadaljevanju: PP) v zvezi s finančnimi
sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (v nadaljevanju: RZP) –
delnicami in deleži izkazanimi po pošteni vrednosti, v katero
se vnese znesek neto PP v zvezi z delnicami in deleži RZP,
izkazanimi po pošteni vrednosti in po posamični osnovi. Če
banka izkazuje negativne neto PP v zvezi z delnicami in deleži
RZP, se vnese znesek z negativnim predznakom.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(32) Vrstica 1.1.2.6.02 – Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP – delnice in deleži
Vrstica »Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP
– delnice in deleži« se v povezavi s točko (a) tretjega odstavka
15. člena sklepa o kapitalu nanaša na popravek neto učinkov
vrednotenja, v katero se vnese z negativnim predznakom pozitivne učinke iz PP v zvezi z delnicami in deleži RZP izkazanimi po pošteni vrednosti in po posamični osnovi. Če banka
izkazuje izključno negativne učinke iz tega naslova, se vnese
vrednost 0.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(33) Vrstica 1.1.2.6.11 – Učinki vrednotenja v zvezi z
naložbenimi nepremičninami
Vrstica »Učinki vrednotenja v zvezi z naložbenimi nepremičninami« se v povezavi s točko (b) tretjega odstavka
15. člena sklepa o kapitalu nanaša na neto kumulativne učinke
iz naložbenih nepremičnin merjenih po modelu poštene vrednosti. Vnese se znesek neto kumulativnih učinkov iz naložbenih
nepremičnin merjenih po modelu poštene vrednosti, po posamični osnovi, ki so sicer izkazani znotraj rezerv in zadržanega
dobička ali izgube (vključno z dobičkom med letom) ali čiste
izgube poslovnega leta oziroma izgube med letom. Če banka izkazuje negativne neto kumulativne učinke iz naložbenih
nepremičnin merjenih po modelu poštene vrednosti, se vnese
znesek z negativnim predznakom.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(34) Vrstica 1.1.2.6.12 – Popravek učinkov vrednotenja v
zvezi z naložbenimi nepremičninami
Vrstica »Popravek učinkov vrednotenja v zvezi z naložbenimi nepremičninami« se v povezavi s točko (b) tretjega
odstavka 15. člena sklepa o kapitalu nanaša na kumulativne
učinke iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, po posamični osnovi. Z negativnim predznakom
se vnese znesek kumulativnih dobičkov iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, po posamični
osnovi, ki so sicer izkazani znotraj rezerv in zadržanega
dobička ali izgube (vključno z dobičkom med letom) ali čiste
izgube poslovnega leta oziroma izgube med letom. Če banka
izkazuje izključno kumulativne izgube iz tega naslova, se
vnese vrednost 0.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(35) Vrstica 1.1.2.6.13 – PP v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi
Vrstica »PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi«
se v povezavi s točko (b) 23. člena sklepa o kapitalu nanaša
na neto kumulativne učinke iz PP v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi. Vnese se znesek neto učinkov iz PP v zvezi
z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, vrednotenimi po modelu
poštene vrednosti, po posamični osnovi.

Uradni list Republike Slovenije
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(36) Vrstica 1.1.2.6.14 – Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
Vrstica »Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi« se v povezavi s točko (b) 23. člena sklepa o kapitalu nanaša na kumulativne pozitivne učinke iz PP v zvezi z
opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Z negativnim predznakom
se vnese znesek kumulativnih pozitivnih učinkov iz PP v zvezi
z opredmetenimi osnovnimi sredstvi vrednotenimi po modelu
poštene vrednosti, po posamični osnovi.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v tej
vrstici upošteva tudi pripadajoči del manjšinskih deležev iz
tega naslova.
(37) Vrstica 1.1.4 – Ostale sestavine temeljnega kapitala in druge deželno specifične sestavine temeljnega
kapitala
Vrstica »Ostale sestavine temeljnega kapitala in druge
deželno specifične sestavine temeljnega kapitala« se nanaša
na kategorijo v vrstici 1.1.4.1a.
(38) Vrstica 1.1.4.1a – Hibridni instrumenti
Vrstica »Hibridni instrumenti« predstavlja vsoto postavk
v vrsticah 1.1.4.1a.01, 1.1.4.1a.02, 1.1.4.1a.03, 1.1.4.1a.04 in
1.1.4.1a.05.
(39) Vrstica 1.1.4.1a.01 – Hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih okoliščinah (50%)
Vrstica »Hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih
okoliščinah« se nanaša na 16. člen sklepa o kapitalu, v katero
se vnese znesek hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, ki
se skladno s točko (a) tretjega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu lahko vključujejo v predpisano omejitev (50% temeljnega
kapitala); (glej vrstico 1.1.5.2a).
(40) Vrstica 1.1.4.1a.02 – Hibridni instrumenti brez določene dospelosti in brez spodbud za izplačilo (35%)
Vrstica »Hibridni instrumenti brez določene dospelosti
in brez spodbud za izplačilo« se nanaša na 16. člen sklepa
o kapitalu, v katero se vnese znesek hibridnih instrumentov
temeljnega kapitala, ki se skladno s točko (b) tretjega odstavka
6. člena sklepa o kapitalu lahko vključujejo v predpisano omejitev (35% temeljnega kapitala); (glej vrstico 1.1.5.2a).
(41) Vrstica 1.1.4.1a.03 – Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali spodbudami za izplačilo (15%)
Vrstica »Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali spodbudami za izplačilo« se nanaša na 16. člen sklepa
o kapitalu, v katero se vnese znesek hibridnih instrumentov
temeljnega kapitala, ki se skladno s točko (c) tretjega odstavka
6. člena sklepa o kapitalu lahko vključujejo v predpisano omejitev (15% temeljnega kapitala); (glej vrstico 1.1.5.2a).
(42) Vrstica 1.1.4.1a.04 – Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, brez spodbud za izplačilo
Vrstica »Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, brez
spodbud za izplačilo« se nanaša na četrti in peti odstavek
34. člena sklepa o kapitalu, v katero se vnese znesek hibridnih
instrumentov temeljnega kapitala, ki so brez spodbud za izplačilo in se vključujejo v prehodno obdobje po četrtem odstavku
34. člena sklepa o kapitalu (glej vrstico 1.1.5.2a).
(43) Vrstica 1.1.4.1a.05 – Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, s spodbudami za izplačilo
Vrstica »Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, s
spodbudami za izplačilo« se nanaša na četrti in peti odstavek
34. člena sklepa o kapitalu, v katero se vnese znesek hibridnih
instrumentov temeljnega kapitala, ki vključujejo spodbude za
izplačilo in se vključujejo v prehodno obdobje po četrtem odstavku 34. člena sklepa o kapitalu (glej vrstico 1.1.5.2a).
(44) Vrstica 1.1.5 – (-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala
Vrstica »(-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala«
predstavlja vsoto postavk iz vrstic 1.1.5.1, 1.1.5.2a in 1.1.5.4.
(45) Vrstica 1.1.5.1 – (-) Neopredmetena dolgoročna
sredstva
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Vrstica »(-) Neopredmetena dolgoročna sredstva« se nanaša na točko (b) 20. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese znesek neopredmetenih dolgoročnih sredstev banke, vključno s presežkom iz prevrednotenja.
(46) Vrstica 1.1.5.2a – (-) Presežek hibridnih instrumentov
Vrstica »(-) Presežek hibridnih instrumentov« predstavlja
vsoto postavk v vrsticah 1.1.5.2a.01, 1.1.5.2a.02, 1.1.5.2a.03
in 1.1.5.2a.04.
(47) Vrstica 1.1.5.2a.01 – (-) Hibridni instrumenti, ki se
konvertirajo v izjemnih okoliščinah (50%)
Vrstica »(-) Hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih okoliščinah« se nanaša na omejitev iz točke (a) tretjega
odstavka 6. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim
predznakom vnese presežek hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala nad predpisano omejitvijo.
(48) Vrstica 1.1.5.2a.02 – (-) Hibridni instrumenti brez
določene dospelosti in brez spodbud za izplačilo (35%)
Vrstica »(-) Hibridni instrumenti brez določene dospelosti
in brez spodbud za izplačilo« se nanaša na omejitev iz točke
(b) tretjega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu, v katero se z
negativnim predznakom vnese presežek hibridnih instrumentov
temeljnega kapitala nad predpisano omejitvijo.
(49) Vrstica 1.1.5.2a.03 – (-) Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali spodbudami za izplačilo (15%)
Vrstica »(-) Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali spodbudami za izplačilo« se nanaša na omejitev iz
točke (c) tretjega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu, v katero
se z negativnim predznakom vnese presežek hibridnih instrumentov temeljnega kapitala nad predpisano omejitvijo.
(50) Vrstica 1.1.5.2a.04 – (-) Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja
Vrstica »(-) Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja«
se nanaša na omejitev iz četrtega in petega odstavka 34. člena
sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese
vsota presežka hibridnih instrumentov iz vrstic 1.1.2.2***04,
1.1.2.2***05, 1.1.4.1a.04 in 1.1.4.1a.05 nad predpisano omejitvijo.
(51) Vrstica 1.1.5.4 – (-) Druge deželno specifične
odbitne postavke
Vrstica »(-) Druge deželno specifične odbitne postavke«
zajema postavko v vrstici 1.1.5.4.2.
(52) Vrstica 1.1.5.4.2 – (-) Ostalo
Vrstica »(-) Ostalo« predstavlja negativno vsoto postavk
v vrsticah 1.1.5.4.2a, 1.1.5.4.2b in 1.1.5.4.2c.
(53) Vrstica 1.1.5.4.2a – Neizkazane oslabitve in rezervacije zaradi zamika v knjiženju
Vrstica »Neizkazane oslabitve in rezervacije zaradi
zamika v knjiženju« se nanaša na drugo alinejo točke (d)
20. člena sklepa o kapitalu. Vnese se znesek oslabitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah na
podlagi MSRP, če zaradi zamika v knjiženju po stanju na dan,
za katerega se izračunava kapital, še niso izkazane.
(54) Vrstica 1.1.5.4.2b – Razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po MSRP in sklepom o ocenjevanju
izgub
Vrstica »Razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po MSRP in sklepom o ocenjevanju izgub« se nanaša
na tretjo alinejo točke (d) 20. člena sklepa o izračunu kapitala.
Vnese se razliko med izkazanimi oslabitvami finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti in rezervacijami
za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah na podlagi lastne metodologije po MSRP, in zneskom ugotovljenih
oslabitev oziroma rezervacij, izračunanih v skladu s Sklepom
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09).
(55) Vrstica 1.1.5.4.2c – Drugi PP
Vrstica »Drugi PP« se nanaša na prvo alinejo točke (d)
20. člena sklepa o kapitalu, v katero se s pozitivnim predznakom vnese znesek drugih negativnih (neto) PP, ki niso pove-
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zani z odbitnimi postavkami temeljnega kapitala in ne štejejo
kot sestavina dodatnega kapitala I oziroma se ne upoštevajo
v izračun kapitala.
(56) Vrstica 1.2 – DODATNI KAPITAL I
Vrstica »Dodatni kapital I« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.2.1, 1.2.2 in 1.2.3, v kateri je izkazan znesek dodatnega kapitala I ob upoštevanju omejitev, kot je opredeljeno v
prvem odstavku 21. člena sklepa o kapitalu.
(57) Vrstica 1.2.1 – Vmesna vsota III
Vrstica »Vmesna vsota III« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.6 in 1.2.1.7.
(58) Vrstica 1.2.1.1 – Presežek posameznih sestavin
temeljnega kapitala, ki se lahko prenese v dodatni kapital I
Vrstica »Presežek posameznih sestavin temeljnega kapitala, ki se lahko prenese v dodatni kapital I« predstavlja
znesek postavke v vrstici 1.1.5.2a. Nanaša se na tretji odstavek
6. člena in 26. člen sklepa o kapitalu in predstavlja presežek
iz naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, ki se
lahko vključi v dodatni kapital I. Vnese se znesek presežka iz
naslova hibridnih instrumentov temeljnega kapitala z negativnim predznakom.
(59) Vrstica 1.2.1.2 – Popravki PP v temeljnem kapitalu, ki se prenesejo v dodatni kapital I – bonitetni filtri
Vrstica »Popravki PP v temeljnem kapitalu, ki se prenesejo v dodatni kapital I – bonitetni filtri« predstavlja vsoto postavk
v vrsticah 1.2.1.2.01, 1.2.1.2.03 in 1.2.1.2.04.
(60) Vrstica 1.2.1.2.01 – Popravek PP v zvezi z finančnimi sredstvi RZP – delnice in deleži
Vrstica »Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP
– delnice in deleži« se nanaša na točko (a) 23. člena sklepa o
kapitalu, v katero se s pozitivnim predznakom vnese del zneska
iz postavke 1.1.2.6.02.
(61) Vrstica 1.2.1.2.03 – Popravek učinkov vrednotenja v
zvezi z naložbenimi nepremičninami
Vrstica »Popravek učinkov vrednotenja v zvezi z naložbenimi nepremičninami« se nanaša na točko (c) 23. člena
sklepa o kapitalu, v katero se s pozitivnim predznakom vnese
del zneska iz postavke 1.1.2.6.12.
(62) Vrstica 1.2.1.2.04 – Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
Vrstica »Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi« se nanaša na točko (b) 23. člena sklepa o kapitalu,
v katero se s pozitivnim predznakom vnese del zneska iz postavke 1.1.2.6.14.
(63) Vrstica 1.2.1.6 – Hibridni instrumenti in prednostne kumulativne delnice
Vrstica »Hibridni instrumenti in prednostne kumulativne
delnice« se nanaša na 25. in 27. člen sklepa o kapitalu. Vnese
se celoten znesek hibridnih instrumentov, ne glede na omejitve
iz drugega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu ter znesek vplačanih prednostnih kumulativnih delnic po nominalni vrednosti.
Postavka prednostnih kumulativnih delnic se za ugotavljanje
višine dodatnega kapitala I poveča za kapitalske rezerve povezane s temi delnicami in zmanjša za lastne delnice, ki imajo
značilnost dodatnega kapitala I, pri čemer se upoštevajo pravila
iz točke (a) prvega odstavka 20. člena sklepa o kapitalu.
(64) Vrstica 1.2.1.7 – Presežek oslabitev in rezervacij
po pristopu IRB
Vrstica »Presežek oslabitev in rezervacij po pristopu IRB«
se nanaša na 24. člen sklepa o kapitalu. Vnese se pozitivno
razliko med zneskom oslabitev in rezervacij za izpostavljenosti,
ki so oblikovane skladno z MSRP ter zneskom pričakovane
izgube, ki je izračunan v skladu s četrtim odstavkom 15. člena
sklepa o pristopu IRB, vendar največ v višini 0,6% zneska tveganjem prilagojenih izpostavljenosti, izračunanih po pristopu
IRB.
(65) Vrstica 1.2.2 – Vmesna vsota IV
Vrstica »Vmesna vsota IV« predstavlja vsoto postavk v
vrsticah 1.2.2.2, 1.2.2.3 in 1.2.2.5.
(66) Vrstica 1.2.2.2 – Prednostne kumulativne delnice
s fiksnim donosom
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Vrstica » Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom« se nanaša na 29. člen sklepa o kapitalu, v katero se vnese znesek vplačanih prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim
donosom po nominalni vrednosti, ne glede na omejitve iz drugega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu. Postavka prednostnih
kumulativnih delnic s fiksnim donosom se za ugotavljanje višine
dodatnega kapitala poveča za kapitalske rezerve povezane s
temi delnicami in zmanjša za lastne delnice, ki imajo značilnost
dodatnega kapitala I, pri čemer se upoštevajo pravila iz točke
(a) prvega odstavka 20. člena sklepa o kapitalu.
(67) Vrstica 1.2.2.3 – Podrejeni dolg I
Vrstica »Podrejeni dolg I« se nanaša na 28. člen sklepa o
kapitalu, v katero se vnese celoten znesek podrejenega dolga,
ne glede na omejitve iz drugega odstavka 6. člena sklepa o
kapitalu. Če banka vključuje podrejeni dolg v dodatni kapital I
z diskontom, se vnese znesek podrejenega dolga z upoštevanjem diskonta.
(68) Vrstica 1.2.2.5 – (-) Presežek posameznih sestavin
dodatnega kapitala I
Vrstica »(-) Presežek posameznih sestavin dodatnega
kapitala I« se nanaša na omejitev iz točke (b) drugega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu. Z negativnim predznakom se
vnese presežek iz postavke 1.2.2.2 in 1.2.2.3, kar predstavlja
presežek prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim donosom in
podrejenega dolga I glede na predpisano omejitev.
(69) Vrstica 1.2.3 – (-) Zmanjšanje dodatnega kapitala I
Vrstica »(-) Zmanjšanje dodatnega kapitala I« se nanaša
na kategorijo v vrstici 1.2.3.1.
(70) Vrstica 1.2.3.1 – (-) Presežek dodatnega kapitala I
Vrstica »(-) Presežek dodatnega kapitala I » se nanaša
na omejitev iz točke (a) drugega odstavka 6. člena sklepa o
kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese znesek
presežka dodatnega kapitala I nad predpisano omejitvijo.
(71) Vrstica 1.3 – (-) ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA IN DODATNEGA KAPITALA I
Vrstica »(-) Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega
kapitala I« predstavlja vsoto postavk 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10 in 1.3.11 oziroma vsoto postavk
1.3.T1* in 1.3.T2*.
(72) Vrstica 1.3.T1* – (-) Odbitne postavke od temeljnega
kapitala
Vrstica »(-) Odbitne postavke od temeljnega kapitala« se
nanaša na prvi odstavek 30. člena sklepa o kapitalu, v katero
se z negativnim predznakom vnese znesek odbitnih postavk iz
drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu.
(73) Vrstica 1.3.T2* – (-) Odbitne postavke od dodatnega
kapitala I
Vrstica »(-) Odbitne postavke od dodatnega kapitala I« se
nanaša na prvi odstavek 30. člena sklepa o kapitalu, v katero
se z negativnim predznakom vnese znesek odbitnih postavk iz
drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu.
(74) Vrstica 1.3.1 – (-) Naložbe v druge kreditne ali
finančne institucije ter družbe za upravljanje, ki posamično presegajo 10% osnovnega kapitala druge kreditne ali
finančne institucije oziroma družbe za upravljanje
Vrstica »(-) Naložbe v druge kreditne ali finančne institucije ter družbe za upravljanje, ki posamično presegajo 10%
osnovnega kapitala druge kreditne ali finančne institucije oziroma družbe za upravljanje« se nanaša na točko (a) drugega
odstavka 30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim
predznakom vnese celoten znesek neposrednih naložb iz tega
naslova.
Pri izračunu kapitala na konsolidirani podlagi se v to vrstico vključijo tudi naložbe bančne skupine v kapital podrejenih
oseb (finančne institucije, družbe za upravljanje, družbe za
pomožne storitve), ki so na podlagi 7. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru izključene iz konsolidacije.
(75) Vrstica 1.3.2 – (-) Naložbe v inovativne in hibridne
instrumente ter podrejeni dolg drugih kreditnih ali finančnih institucij ter družb za upravljanje, v katerih je banka
pridobila več kot 10% osnovnega kapitala
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Vrstica »(-) Naložbe v inovativne in hibridne instrumente
ter podrejeni dolg drugih kreditnih ali finančnih institucij ter
družb za upravljanje, v katerih je banka pridobila več kot 10%
osnovnega kapitala« se nanaša na točko (b) drugega odstavka
30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese znesek naložb iz tega naslova.
(76) Vrstica 1.3.3 – (-) Presežek naložb v druge kreditne ali finančne institucije ter družbe za upravljanje, ki
posamično ne presegajo 10% osnovnega kapitala druge
kreditne ali finančne institucije oziroma družbe za upravljanje
Vrstica »(-) Presežek naložb v druge kreditne ali finančne
institucije ter družbe za upravljanje, ki posamično ne presegajo
10% osnovnega kapitala druge kreditne ali finančne institucije
oziroma družbe za upravljanje« se nanaša na točko (c) drugega
odstavka 30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim
predznakom vnese znesek naložb iz tega naslova.
(77) Vrstica 1.3.4 – (-) Udeležbe v zavarovalnicah,
pozavarovalnicah, pokojninskih družbah in zavarovalnih
holdingih
Vrstica »(-) Udeležbe v zavarovalnicah, pozavarovalnicah, pokojninskih družbah in zavarovalnih holdingih« se nanaša na točko (d) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu,
v katero se z negativnim predznakom vnese celoten znesek
neposrednih naložb iz tega naslova.
(78) Vrstica 1.3.5 – (-) Naložbe v finančne instrumente
zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb ali zavarovalnih holdingov, v katerih je banka udeležena
Vrstica »(-) Naložbe v finančne instrumente zavarovalnic,
pozavarovalnic, pokojninskih družb ali zavarovalnih holdingov,
v katerih je banka udeležena« se nanaša na točko (e) drugega
odstavka 30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim
predznakom vnese celoten znesek naložb iz tega naslova.
(79) Vrstica 1.3.7 – (-) Zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju
Vrstica »(-) Zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju« se nanaša na točko (g) drugega odstavka 30. člena sklepa
o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese znesek
izpostavljenosti iz tega naslova.
(80) Vrstica 1.3.8 – (-) Primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu IRB ter pričakovana izguba iz naslova
lastniških instrumentov po pristopu IRB
Vrstica »(-) Primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu
IRB ter pričakovana izguba iz naslova lastniških instrumentov
po pristopu IRB« se nanaša na točko (f) drugega odstavka
30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese vsota zneskov iz tega naslova.
(81) Vrstica 1.3.9 – (-) Preseganja omejitev naložb v
kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
Vrstica »(-) Preseganja omejitev naložb v kvalificirane
deleže v osebah nefinančnega sektorja« se nanaša na točko
(j) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu, v katero se
z negativnim predznakom vnese znesek preseganj iz tega
naslova.
(82) Vrstica 1.3.10 – (-) Prenesena vrednost finančnih
instrumentov, tujih valut in blaga
Vrstica »(-) Prenesena vrednost finančnih instrumentov,
tujih valut ali blaga« se nanaša na točko (h) drugega odstavka
30. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese znesek iz tega naslova.
(83) Vrstica 1.3.11 – (-) Druge deželno specifične odbitne postavke
Vrstica »(-) Druge deželno specifične odbitne postavke«
zajema postavko v vrstici 1.3.11a in se izkazuje z negativnim
predznakom.
(84) Vrstica 1.3.11a – Prilagoditev na postavkah trgovalne knjige
Vrstica »Prilagoditev na postavkah trgovalne knjige« se
nanaša na točko (i) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu, v katero se vnese ocenjena višina potrebnih prilagoditev
na postavkah trgovalne knjige.
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(85) Vrstica 1.4 – SKUPAJ TEMELJNI KAPITAL (za
namen kapitalske ustreznosti)
Vrstica »Skupaj temeljni kapital (za namen kapitalske
ustreznosti)« predstavlja vsoto postavk 1.1 in 1.3.T1*, v kateri
je izkazan znesek temeljnega kapitala ob upoštevanem zmanjšanju za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu.
(86) Vrstica 1.5 – SKUPAJ DODATNI KAPITAL I (za
namen kapitalske ustreznosti)
Vrstica »Skupaj dodatni kapital I (za namen kapitalske
ustreznosti)« predstavlja vsoto postavk 1.2 in 1.3.T2*, v kateri
je izkazan znesek dodatnega kapitala I ob upoštevanem zmanjšanju za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu.
(87) Vrstica 1.6 – DODATNI KAPITAL II (tržna tveganja)
Vrstica »Dodatni kapital II (tržna tveganja)« predstavlja
vsoto postavk 1.6.3, 1.6.5, 1.6.6 in 1.6.7, v kateri je izkazan
znesek dodatnega kapitala II ob upoštevanju omejitev, kot je
opredeljeno v prvem odstavku 31. člena sklepa o kapitalu.
(88) Vrstica 1.6.3 – Podrejeni dolg II
Vrstica »Podrejeni dolg II« se nanaša na 32. člen sklepa o
kapitalu. Vnese se celoten znesek podrejenega dolga, ne glede
na omejitve iz drugega odstavka 6. člena sklepa o kapitalu.
(89) Vrstica 1.6.5 – (-) Presežek podrejenega dolga II
Vrstica »(-) Presežek podrejenega dolga II« se nanaša na
omejitve iz točke (c) in (d) drugega odstavka 6. člena sklepa o
kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese presežek
podrejenega dolga II, nad predpisanimi omejitvami.
(90) Vrstica 1.6.6 – (-) Deželno specifične odbitne postavke od dodatnega kapitala II
Vrstica »(-) Deželno specifične odbitne postavke od dodatnega kapitala II« zajema postavko v vrstici 1.6.6a in se
izkazuje z negativnim predznakom.
(91) Vrstica 1.6.6a – Prilagoditve na postavkah trgovalne
knjige
Vrstica »Prilagoditve na postavkah trgovalne knjige« se
nanaša na 33. člen sklepa o kapitalu, v katero se vnese ocenjena
višina potrebnih prilagoditev na postavkah trgovalne knjige.
(92) Vrstica 1.6.7 – (-) Neizkoriščeni razpoložljivi dodatni kapital II
Vrstica »(-) Neizkoriščeni razpoložljivi dodatni kapital II«
predstavlja večjega od zneskov ([1.6.3.+1.6.5+1.6.6-2.3; 0]), v
kateri je izkazan znesek neizkoriščenega dodatnega kapitala II,
kot razlika med podrejenim dolgom II (ob upoštevanju omejitev)
ter vsoto kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga. Če je razlika negativna,
se vnese vrednost 0.
(93) Vrstica 1.8.2 – Bruto znesek podrejenega dolga I
Vrstica »Bruto znesek podrejenega dolga I« se nanaša na
28. člen sklepa o kapitalu. Vnese se celotna vrednost podrejenega dolga, ne glede na omejitve in vključevanje v izračun
kapitala z diskontom.
(94) Vrstica 1.8.3 – Minimalni osnovni kapital
Vrstica »Minimalni osnovni kapital« se nanaša na
42. oziroma 382. člen ZBan-1, v katero se vnese najnižji znesek osnovnega kapitala banke.«.
3. člen
V osmem odstavku 5. člena se vsebina prve alineje prvega odstavka stolpca 1 spremeni tako, da se glasi:
»V polje stolpca 1 in vrstice »SKUPAJ« se vnese vsota
originalnih vrednosti posameznih izpostavljenosti iz kategorije
izpostavljenosti, navedene v polju »SA/IRB kategorija izpostavljenosti«, pri čemer se upošteva naslednja pravila:
– originalna vrednost posamezne izpostavljenosti, ki se
v skladu z opredelitvijo iz devetega odstavka tega člena lahko
razvrsti v tip izpostavljenosti »Postavke sredstev«, je enaka
vrednosti postavke sredstev brez zmanjšanja za oblikovane
oslabitve za zadevno postavko sredstev. Ne glede na prejšnji
stavek je originalna vrednost izpostavljenosti iz naslova zakupa enaka diskontiranemu znesku najmanjše vsote plačil po
zakupu. Kadar je izpostavljenost preostala vrednost sredstva,
danega v zakup, ki ni zavarovana s primernim osebnim jam-
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stvom, se originalna vrednost te izpostavljenosti izračuna na
naslednji način:
originalna vrednost izpostavljenosti = 1/t*vrednost
izpostavljenosti,
kjer je:
t število let, večje ali enako 1 in najbližje številu celih let
preostalega obdobja zakupa;«.
Vsebina stolpca 10 se spremeni tako, da se glasi:
»V polje stolpca 10 in vrstice »SKUPAJ« se vnese vsota
odlivov iz stolpca 9 zadevnega obrazca CR SA in odlivov iz
drugih obrazcev s predpono CR, ki so nastali zaradi upoštevanja učinkov stvarnih ali osebnih kreditnih zavarovanj (iz 64.,
107. in 108. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih), kjer se
instrumenti zavarovanja (v primeru stvarnih kreditnih zavarovanj) oziroma dajalci zavarovanja (v primeru osebnih kreditnih
zavarovanj) v skladu s 4. členom sklepa o standardiziranem
pristopu ali 17. členom sklepa o pristopu IRB razvrščajo v kategorijo izpostavljenosti, navedeno v polju »SA/IRB kategorija
izpostavljenosti«.
Pri razčlenitvi zneska, vnesenega v polje stolpca 10 in vrstice »SKUPAJ«, po posameznih vrsticah stolpca 10 (oziroma
pri vnosu posameznega priliva v stolpec 10, ki je nastal zaradi
odliva iz stolpca 9 zadevnega obrazca CR SA ali zaradi odliva
iz drugega obrazca s predpono CR) se upošteva:
– tip izpostavljenosti, ki je zavarovana s stvarnim ali
osebnim kreditnim zavarovanjem, kjer se instrument zavarovanja (v primeru stvarnih kreditnih zavarovanj) oziroma dajalec
zavarovanja (v primeru osebnih kreditnih zavarovanj) v skladu
s 4. členom sklepa o standardiziranem pristopu ali 17. členom
sklepa o pristopu IRB razvršča v kategorijo izpostavljenosti,
navedeno v polju »SA/IRB kategorija izpostavljenosti«, in
– utež tveganja, ki se v skladu s 64., 107. in 108. členom
sklepa o kreditnih zavarovanjih dodeli zadevnemu stvarnemu
ali osebnemu kreditnemu zavarovanju.«.
V devetem odstavku se spremeni besedilo vrstice “RAZČLENITEV SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI
TVEGANJA:” tako, da se glasi:
»Znesek skupne originalne vrednosti izpostavljenosti iz
polja v stolpcu 1 in vrstici »SKUPAJ« se razčleni glede uteži
tveganja iz drugega poglavja sklepa o standardiziranem pristopu in iz druge alineje točke (b) petega in devetega odstavka
16. člena sklepa o pristopu IRB ter se prikaže ločeno po posameznih utežeh tveganja (0%, 10%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%,
150%, 200%, druge uteži tveganja). Kadar je izpostavljenost
preostala vrednost sredstva, danega v zakup, se originalna vrednost te izpostavljenosti prikaže pri uteži tveganja 100%.«.
4. člen
V šestem odstavku 7. člena se za vsebino drugega odstavka stolpca 1 doda besedilo:
»Pri izračunu z izpostavljenostjo tehtanih povprečij, se
upošteva vrednost izpostavljenosti iz Stolpca 11.«.
Za vsebino stolpca 21 se doda besedilo:
»Pri izračunu z izpostavljenostjo tehtanih povprečij, se
upošteva vrednost izpostavljenosti iz Stolpca 11.«.
Za vsebino stolpca 22 se doda besedilo:
»Pri izračunu z izpostavljenostjo tehtanih povprečij, se
upošteva vrednost izpostavljenosti iz Stolpca 11.«.
V sedmem odstavku se spremenita naslov in vsebina
vrstice “BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA ALI SKUPINE” tako,
da se glasita:
»IZPOSTAVLJENOSTI RAZVRŠČENE V BONITETNI
RAZRED DOLŽNIKA ALI SKUPINO
Vrstica se nanaša na tretji odstavek 42. člena in drugi
odstavek 91. člena sklepa o pristopu IRB.
Izpostavljenostim iz naslova odkupljenih denarnih terjatev
se vrednost izpostavljenosti določi v skladu s prvim odstavkom
79. člena in 121. členom sklepa o pristopu IRB. Izpostavljenosti, ki so predmet tveganja zmanjšanja vrednosti odkupljenih
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denarnih terjatev, se ne poročajo po bonitetnih razredih ali
skupinah, temveč se njihovi zneski ločeno vnesejo v vrstico
»Tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev:
skupaj«.«.
(5) Vsebina vrstice “IZPOSTAVLJENOSTI, KI SO NASTALE ZARADI ČASOVNIH NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN
IZROČITVE TER ZA KATERE SE UPORABLJA UTEŽ TVEGANJA PO STANDARDIZIRANEM PRISTOPU ALI UTEŽ TVEGANJA 100% TER OSTALE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE
SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA” se spremeni tako, da
se glasi:
»Izpostavljenosti, ki so nastale zaradi časovnih neusklajenosti plačila in izročitve ter za katere se uporablja utež tveganja po standardiziranem pristopu ali utež tveganja 100%, se
nanašajo na zadnji stavek drugega odstavka in tretji odstavek
44. člena sklepa o tržnih tveganjih.
Ostale izpostavljenosti, za katere se uporabljajo uteži
tveganja, vključujejo izpostavljenosti iz naslova neocenjenih
kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega
neplačila, kot so opredeljene v osmem odstavku 52. člena
sklepa o pristopu IRB ter katerokoli izpostavljenost za katero
se uporabljajo uteži tveganja in ni vključena v nobeno drugo
vrstico v obrazcu CR IRB.«.
5. člen
Poglavje 2.4. se spremeni tako, da se glasi:
»2.4. Poročilo o kapitalski zahtevi za kreditno tveganje
pri listinjenju
10. člen
2.4.1. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Izračun
kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju po
standardiziranem pristopu (v nadaljevanju: CR SEC SA)
(1) Banka mora izpolniti obrazec CR SEC SA za izpostavljenosti iz naslova poslov listinjenja, za katere uporablja
standardizirani pristop, ločeno po izpostavljenostih iz naslova
tradicionalnega in sintetičnega listinjenja, kar opredeli v polju
»Vrsta listinjenja«. Pri določitvi vrste listinjenja banka upošteva
opredelitve pojmov v 3. členu sklepa o listinjenju.
(2) Poročanje je odvisno od vloge, ki jo banka prevzame
v procesu listinjenja, zato se postavke poročanja razlikujejo
glede na to, ali je banka v vlogi originatorja, investitorja ali
sponzorja v skladu z opredelitvami pojmov v 3. in 4. členu
sklepa o listinjenju.
(3) V polje »Imenovane ECAI« banka vnese nazive vseh
primernih ECAI, ki jih je v skladu z 11. členom sklepa o listinjenju imenovala banka.
(4) Banka v obrazcu ne izpolnjuje polj, ki so označena s
sivo barvo.
(5) Postavke, označene z (-), banka vnese z negativnim
predznakom.
(6) Obrazec CR SEC SA vsebuje 35 stolpcev, katerih
vsebina je naslednja:
Stolpec 1 – Skupna vrednost izpostavljenosti v listinjenju
Stolpec 1 izpolnjujejo samo banke, ki so v listinjenju prevzele vlogo originatorja. V stolpec 1 se vnese trenutna vrednost
vseh izpostavljenosti v listinjenju, ne glede na to, kdo je imetnik
posameznih pozicij v listinjenju. Izpostavljenosti v listinjenju obsegajo tako postavke sredstev (t.j. izdane obveznice, podrejeni
krediti) kot tudi zunajbilančne postavke (neizkoriščene podrejene kreditne linije, okvirni likvidnostni krediti, izvedeni finančni
instrumenti). V primeru prekrivajočih se pozicij v listinjenju se
poroča le o pozicijah ali delih tistih pozicij, ki prinašajo višje
tveganju prilagojene zneske izpostavljenosti. Vrednost v vrstici
»Postavke sredstev« se mora ujemati s trenutno vrednostjo
listinjenih izpostavljenosti (t.j. osnovne skupine izpostavljenosti,
ki je predmet listinjenja in rezervnih računov v listinjenju).
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V stolpec 1 se po posameznih vrsticah vnesejo ločeno
postavke sredstev in zunajbilančne postavke, po njihovi knjigovodski vrednosti, pri čemer:
a) postavke sredstev ne upoštevajo oblikovanih oslabitev;
b) zunajbilančne postavke ne upoštevajo oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti;
c) zunajbilančne postavke ne upoštevajo konverzijskih
količnikov;
d) postavke sredstev in zunajbilančne postavke ne upoštevajo učinkov kreditnih zavarovanj, razen stvarnih kreditnih
zavarovanj v obliki okvirnih pogodb o pobotu (upoštevajo se
primerne okvirne pogodbe o pobotu, ki se nanašajo na več
izvedenih finančnih instrumentov, izdanih isti SSPE).
V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo
predčasnega odplačila je potrebno v ustrezni vrstici navesti znesek »udeležba investitorja«, ki se izračuna v skladu s
40. členom sklepa o listinjenju.
Stolpci 2 do 4 – Sintetično listinjenje: kreditno zavarovanje listinjenih izpostavljenosti
Stolpci 2 do 4 se nanašajo na kreditna zavarovanja v sintetičnem listinjenju, v skladu z opredelitvami oddelka 2.4. sklepa o listinjenju in sklepom o kreditnih zavarovanjih, s katerimi
se doseže tranširanje listinjenih izpostavljenosti. Stolpce izpolnjuje samo banka v vlogi originatorja v sintetičnem listinjenju.
Vrednost kreditnega zavarovanja ne sme obsegati prilagoditve
za neusklajenost zapadlosti.
Stolpca 2 in 3 se nanašata na stvarna in osebna kreditna
zavarovanja, kot je določeno v odsekih/pododdelkih 3.1.4.1.,
3.1.4.2., 3.1.7., 3.2.2.2., 4.2.1. in 4.2.3. sklepa o kreditnih
zavarovanjih.
Stolpec 2 – (-)Stvarna kreditna zavarovanja (Cva)
Vnese se vrednost stvarnega kreditnega zavarovanja
(Cva), kot je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih zavarovanjih. Pri zavarovanju s finančnim premoženjem, ko banka uporablja razvito metodo za izračun učinkov zavarovanja,
se vnese nestanovitnosti prilagojena vrednost zavarovanja
s finančnim premoženjem, kot je določeno v poglavju 3. in
4. sklepa o kreditnih zavarovanjih in s pododdelkom 2.4.1.
sklepa o listinjenju. Kreditni zapisi se v skladu s 45. členom
sklepa o kreditnih zavarovanjih obravnavajo kot stvarna kreditna zavarovanja.
Stolpec 3 – (-)Osebna kreditna zavarovanja: Prilagojene vrednosti (G*)
Vnese se vrednost osebnih kreditnih zavarovanj (G*),
prilagojena za morebitno valutno neusklajenost, izračunana
v skladu z oddelkom 3.2. in poglavjem 4. sklepa o kreditnih
zavarovanjih.
Stolpec 4 – Vrednost zadržanih ali reodkupljenih kreditnih zavarovanj
Vnese se vrednost stvarnih kreditnih zavarovanj, ki jih
banka v vlogi originatorja kot kupec zavarovanja bodisi zadrži
ali jih ponovno odkupi od dajalcev zavarovanj. Učinek nadzorniških prilagoditev, opredeljenih v 70. in 71. členu sklepa o
kreditnih zavarovanjih, se pri izračunu vrednosti zadržanih ali
reodkupljenih kreditnih zavarovanj ne upošteva.
Stolpec 5 – Pozicije v listinjenju: vrednost skupine
osnovne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih količnikov
Stolpec 5 vključuje vrednosti posameznih pozicij v listinjenju brez upoštevanja oblikovanih oslabitev in rezervacij ter brez
uporabe konverzijskih količnikov.
Banka v vlogi originatorja, ki uporablja sintetično listinjenje, ta znesek izračuna kot vsoto stolpcev 1, 2, 3 in 4, pri čemer
se upoštevajo negativne vrednosti stolpcev 2 in 3. Vnese se
torej znesek izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov
zaradi kreditnega zavarovanja, s katerim je bilo doseženo
tranširanje.
Pobot je primeren le v primeru pogodb z mnogovrstnimi
izvedenimi instrumenti, zagotovljenih isti SSPE, na osnovi primernega sporazuma o pobota.
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V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo
predčasnega odplačila je potrebno v ustrezni vrstici navesti znesek »udeležba investitorja«, ki se izračuna v skladu s
40. členom sklepa o listinjenju.
Stolpec 6 – (-) Oslabitve in rezervacije
Vnese se znesek oblikovanih oslabitev in rezervacij za
postavke sredstev in zunajbilančne postavke.
Stolpec 7 – Neto vrednost izpostavljenosti z upoštevanjem oslabitev in rezervacij
Vnese se neto vrednost izpostavljenosti, ki se izračuna
kot seštevek izpostavljenosti iz stolpca 5 ter zneska oslabitev
in rezervacij iz stolpca 6, brez uporabe konverzijskih količnikov.
Stolpci 8 do 13 se izpolnjujejo le v primeru pridobitve
dodatnega zavarovanja, ki ni upoštevano v stolpcih 2 do 4.
Stolpci 8 do 11 – Kreditna zavarovanja z učinkom
zamenjave izpostavljenosti
Stolpci 8 do 11 se nanašajo na stvarna in osebna kreditna
zavarovanja kot je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih
zavarovanjih, kjer pride do zmanjšanja kreditnega tveganja na
podlagi zamenjave izpostavljenosti, oziroma tako, da se utež
tveganja za zavarovani del izpostavljenosti zamenja z utežjo
tveganja zavarovanja oziroma dajalca zavarovanja.
Stolpec 8 – Osebna kreditna zavarovanja: Prilagojene
vrednosti (GA)
Vnese se vrednost osebnih kreditnih zavarovanj, prilagojena za morebitno valutno neusklajenost in neusklajenost
zapadlosti, izračunana v skladu z oddelkom 3.2. in poglavjem
4. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Stolpec 9 – Stvarna kreditna zavarovanja
Vnese se vrednost stvarnega kreditnega zavarovanja kot
je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih zavarovanjih. Pri
zavarovanju s finančnim premoženjem stolpec izpolni samo
banka, ki uporablja enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem, kot je opredeljeno v odseku
3.1.4.1. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Stolpca 10 in 11 – Zamenjava izpostavljenosti zaradi
kreditnega zavarovanja
Stolpec 10 – Celotni odlivi
Vnese se zavarovani znesek izpostavljenosti pri tisti vlogi (originator, investitor ali sponzor), kjer se upošteva kot odliv
(prejeto kreditno zavarovanje) in je enak seštevku stolpcev 8
in 9. Isti znesek se v stolpcu 11 – Celotni prilivi vnese pri
tisti vlogi (originator, investitor ali sponzor), kjer se upošteva
kot priliv (dano kreditno zavarovanje). Možni so tudi odlivi/
prilivi iz/v druge kategorije izpostavljenosti (obrazca CR SA
in CR IRB).
Stolpec 12 – Neto vrednost izpostavljenosti po kreditnih zavarovanjih z učinkom zamenjave in pred uporabo
konverzijskih količnikov
Vnese se znesek neto izpostavljenosti po upoštevanju
odlivov in prilivov zaradi kreditnega zavarovanja z učinkom
zamenjave na izpostavljenost, ki se izračuna tako, da se od
zneska neto izpostavljenosti iz stolpca 7 odštejejo celotni odlivi
iz stolpca 10 in prištejejo celotni prilivi iz stolpca 11.
Stolpec 13 – (-) Kreditna zavarovanja, ki učinkujejo na
vrednost izpostavljenosti: razvita metoda za zavarovanje s
finančnim premoženjem (Cvam)
Upošteva se le vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem, izračunana po razviti metodi za izračun učinkov
zavarovanja s finančnim premoženjem, kot je opredeljeno
v odseku 3.1.4.2. in pododdelku 4.2.2. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Pri razviti metodi za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem se pri tržni vrednosti zavarovanja s
premoženjem, zaradi upoštevanja nestanovitnosti cen, uporabijo prilagoditve za nestanovitnost, kot je to določeno v 70. do
86. členu sklepa o kreditnih zavarovanjih in v pododdelku 2.4.1.
sklepa o listinjenju.
Stolpec 14 – Polno prilagojena vrednost izpostavljenosti (E*) se izračuna kot seštevek stolpcev 12 in 13.
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Stolpci 15 do 18 – Razvrstitev polno prilagojenih vrednosti zunajbilančnih postavk (E*) glede na konverzijske
količnike
Polno prilagojene vrednosti zunajbilančnih postavk (E*) iz
stolpca 14 se razvrstijo v ustrezne stolpce 15 do 18 glede na
vrednost konverzijskega količnika, ki se določi na podlagi 14.,
19. in 20. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 19 – Vrednost izpostavljenosti
Vnese se vrednost neto izpostavljenosti po upoštevanju
učinkov kreditnih zavarovanj in konverzijskih količnikov.
Pri zunajbilančnih postavkah je vrednost v stolpcu 19
seštevek zmnožkov nominalnih zneskov polno prilagojenih
postavk (E*) v stolpcih 15 do 18 z ustreznimi konverzijskimi
količniki. Pri bilančnih postavkah se v ta stolpec vnese vrednost
iz stolpca 14.
Stolpec 20 – (-) Odbitne postavke od kapitala
Vnese se vrednost pozicij v listinjenju, katerim je dodeljena utež tveganja 1250% in jih banka odšteje od kapitala v skladu z 22. členom sklepa o listinjenju, namesto da bi izračunala
tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti.
Stolpec 21 – Vrednost izpostavljenosti, ki se ji dodeli
utež tveganja
Vnese se seštevek stolpcev 19 in 20.
Stolpci 22 do 29 – Razvrstitev vrednosti izpostavljenosti glede na uteži tveganja
Stolpci 22 do 25 – Ocenjena izpostavljenost (stopnje
kreditne kakovosti od 1 do 4)
Vnesejo se pozicije v listinjenju z bonitetnimi ocenami
primerne ECAI v skladu s poglavjem 3. sklepa o listinjenju.
Stopnje kreditne kvalitete bo banka dodelila posameznim
izpostavljenostim glede na bonitetno oceno primerne ECAI v
skladu s Sklepom o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
(Uradni list RS, št. 135/06 in 64/10, v nadaljevanju sklep o
ECAI). Izpostavljenost s stopnjo kreditne kvalitete, določeno na podlagi bonitetne ocene primerne ECAI, se vnese v
ustrezen stolpec glede na utež tveganja iz 15. člena sklepa
o listinjenju.
Stolpec 26 – 1250% (Ocenjena izpostavljenost)
Vnese se pozicija v listinjenju z bonitetno oceno primerne
ECAI, ki se ji dodeli utež tveganja v višini 1250% v skladu s
15. členom sklepa o listinjenju.
Stolpec 27 – 1250% (Neocenjena izpostavljenost)
Vnese se pozicija brez bonitetne ocene primerne ECAI,
ki se ji v skladu s 17. členom sklepa o listinjenju dodeli utež
1250%.
Stolpca 28 do 29 – Izpostavljenost z utežmi tveganja
iz skupine osnovne izpostavljenosti
Vnesejo se pozicije brez bonitetne ocene primerne ECAI,
kjer se uteži tveganja pridobijo iz skupine osnovne izpostavljenosti v skladu s 17. in 18. členom sklepa o listinjenju. V primeru
obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila se upoštevajo določila 44. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 29 – Od katerih: tranša 2. izgube v ABCP
Vnese se tisti del neocenjene izpostavljenosti iz stolpca
28, ki ima v skladu z 18. členom sklepa o listinjenju, kot del
programa ABCP, posebno obravnavo.
Stolpec 30 – Tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti
Vnese se tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti, ki
je seštevek zmnožkov posameznih izpostavljenosti iz stolpcev
22 do 29 z ustreznimi utežmi, vendar brez upoštevanja izpostavljenosti, ki se obravnavajo v skladu s 16. in 43. členom sklepa
o listinjenju in brez upoštevanja tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti, ki se skozi odlive dodelijo drugim kategorijam
izpostavljenosti (odliv v druge obrazce). Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajeno zapadlostjo med kreditnim zavarovanjem, s
katerim je doseženo tranširanje in listinjenimi izpostavljenostmi,
se pri izračunu vrednosti v tem stolpcu neusklajenost zapadlosti ne upošteva.
Stolpec 30 tris – Prilagoditev zaradi neustrezne skrbnosti
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Kadar Banka Slovenije v skladu z devetim odstavkom
5. člena ali 51. členom sklepa o listinjenju odredi dodatno utež
tveganja, se v stolpec vnese dodatni tveganjem prilagojeni
znesek izpostavljenosti, izračunan kot razlika med tveganjem
prilagojenim zneskom izpostavljenosti ob uporabi odrejene
dodatne uteži tveganja in tveganjem prilagojenim zneskom
izpostavljenosti iz stolpca 30.
Stolpec 30 bis – Prilagoditev tveganjem prilagojenega
zneska izpostavljenosti za neusklajenost zapadlosti
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajeno zapadlostjo med
kreditnim zavarovanjem, s katerim je doseženo tranširanje in
listinjenimi izpostavljenostmi, se pri izračunu vrednosti neusklajenost zapadlosti upošteva v skladu s formulo iz 9. člena sklepa
o listinjenju ter se izračuna kot RW* – RW(SP). Neusklajenost
zapadlosti se ne sme upoštevati pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti pri tranšah ali delih tranš,
ki jim pripada utež 1250%, pri katerih se v ta stolpec vnese
vrednost 0. Vrednost RW (SP) ne vključuje le tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti, ki so vključeni v stolpec 30,
temveč tudi tiste izpostavljenosti, ki so prešle v druge kategorije
izpostavljenosti (odlivi v druge obrazce).
Stolpec 31 – Skupna kapitalska zahteva pred uporabo
»cap«
»Cap« predstavlja maksimalno kapitalsko zahtevo za
tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti za pozicijo v
listinjenju, ki so določeni v skladu s 16. in 43. členom sklepa o
listinjenju. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje pri listinjenju
se izračuna tako, da se vsota zneskov iz stolpcev 30, 30 tris in
30 bis pomnoži z 8%.
Stolpec 32 – (-) Memorandumske postavke: kapitalske
zahteve, ki ustrezajo odlivom iz listinjenja po standardiziranem pristopu v druge kategorije izpostavljenosti
Stolpec izpolnjuje samo banka v vlogi originatorja, ki vnese kapitalske zahteve za izpostavljenosti iz stolpca 30, ki zaradi
uporabe kreditnih zavarovanj presegajo kapitalske zahteve za
osnovne izpostavljenosti, kot če te ne bi bile listinjene (»cap«).
Te kapitalske zahteve ustrezajo odlivom kapitalske zahteve za
listinjene izpostavljenosti v druge kategorije izpostavljenosti. Pri
izračunu te postavke se upoštevajo omejitve iz 16. in 43. člena
sklepa o listinjenju.
Stolpec 33 – Skupna kapitalska zahteva po uporabi
»cap«
Vnese se skupna kapitalska zahteva po upoštevanju
omejitev iz 16. in 43. člena sklepa o listinjenju. Stolpec 33 se
izračuna kot seštevek vrednosti v stolpcih 31 in 32.
(7) Banka mora poročati o skupni izpostavljenosti iz naslova listinjenja po posameznih stolpcih poročila in v vrsticah
razčleniti obseg svoje aktivnosti glede na vloge, ki jih prevzema
v listinjenju.
(8) Obrazec CR SEC SA vsebuje 18 vrstic, v katerih je
razčlenjena skupna izpostavljenost iz 1. vrstice:
Vrednosti polj v 1. vrstici »Skupna izpostavljenost« morajo
biti enake seštevkom skupne izpostavljenosti banke po posameznih vlogah, ki jih prevzema v listinjenju, in sicer kot:
a) originator
b) investitor
c) sponzor
Skupna izpostavljenost v listinjenju po posameznih vlogah
se nadalje razčleni po:
a) postavkah sredstev, znotraj teh pa po posameznih
segmentih kreditnega tveganja glede na vrstni red poplačila
(izpolnjujeta banka v vlogi origintorja in investitor);
b) zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih (izpolnjujejo banke v vseh vlogah);
c) obnavljajočih se izpostavljenostih s predčasnim odplačilom (izpolnjuje le banka v vlogi originatorja);
d) pozicijah v listinjenjih, pri katerih originator in sponzor
nista kreditna institucija ali investicijsko podjetje (izpolnjuje le
banka v vlogi investitorja).
Po posameznih vrsticah se ločeno vnesejo postavke sredstev, ki upoštevajo različne segmente kreditnega tveganja.
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Obrazec predvideva delitev tveganja na 3 glavne segmente
kreditnega tveganja, in sicer:
a) najvišja postavka kreditnega tveganja, ki se za namen
tega navodila opredeli kot najbolj nadrejena tranša v poslu
listinjenja;
b) vmesna postavka kreditnega tveganja, v katero se za
namen tega navodila vključijo vse ostale tranše, ki niso vključene v najvišjo tranšo ali tranšo prve izgube;
c) postavka prve izgube, vključuje pozicije v tistih tranšah, ki prevzamejo prvi evro izgube, kot npr.: vračljivi popusti
za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali osebna jamstva
pri odkupljenih denarnih terjatvah; podrejeni krediti; kreditno
zavarovanje namenjeno tranšam prve izgube. Če tranša prve
izgube ne zagotavlja pomembne kreditne izboljšave naslednji
tranši v vrstnem redu listinjenja, je potrebno tudi naslednjo tranšo upoštevati kot postavko prve izgube. Ocenjevanje kreditnih
izboljšav, ki jih zagotavljajo različne tranše, se nadaljuje, dokler
se ne doseže pomembne kreditne izboljšave, zagotovljene s
strani postavke prve izgube.
Zunajbilančne postavke vključujejo nečrpan znesek izpostavljenosti, ki ga mora banka zagotoviti pri likvidnostnih in
drugih kreditih, avansiranju serviserjev ter kreditih v primeru
splošne tržne motnje, kadar sestavlja posel listinjenja. Pri izvedenih finančnih instrumentih se upoštevajo navedbe drugega
odstavka 14. člena sklepa o listinjenju.
Pri obnavljajočih se izpostavljenostih s predčasnim odplačilom se upoštevajo dodatne kapitalske zahteve v skladu s
poglavjem 5. sklepa o listinjenju. To vrstico izpolnjujejo le banke
v vlogi originatorja, ki navedejo nominalno vrednost »udeležbe
investitorja«.
11. člen
2.4.2. Povezava obrazca CR SEC SA
z obrazcem CA
Polje v 1. vrstici »Skupna izpostavljenost« in 33. stolpcu
»Skupna kapitalska zahteva po uporabi CAP« obrazca CR
SEC SA predstavlja skupno kapitalsko zahtevo za posamezno
vrsto listinjene izpostavljenosti (ločeno za tradicionalno in sintetično). Skupna kapitalska zahteva se vnese v vrstico 2.1.1.2.
Pozicije v listinjenju po standardiziranem pristopu (SA) v
obrazcu CA.
12. člen
2.4.3. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Izračun kapitalske
zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju po pristopu na
podlagi notranjih bonitetnih sistemov
(v nadaljevanju: CR SEC IRB)
(1) Banka mora izpolniti obrazec CR SEC IRB za izpostavljenosti iz naslova poslov listinjenja, za katere uporablja pristop IRB, ločeno po izpostavljenostih iz naslova tradicionalnega
in sintetičnega listinjenja, kar opredeli v polju »Vrsta listinjenja«.
Pri določitvi vrste listinjenja banka upošteva opredelitve pojmov
v 3. členu sklepa o listinjenju.
(2) Poročanje je odvisno od vloge, ki jo banka prevzame
v procesu listinjenja, zato se postavke poročanja razlikujejo
glede na to, ali je banka v vlogi originatorja, investitorja ali
sponzorja v skladu z opredelitvami pojmov v 3. in 4. členu
sklepa o listinjenju.
(3) V polje »Imenovane ECAI« banka vnese nazive vseh
primernih ECAI, ki jih je v skladu z 11. členom sklepa o listinjenju imenovala banka.
(4) Banka v obrazcu ne izpolnjuje polj, ki so označena s
sivo barvo.
(5) Postavke, označene z (-), banka vnese z negativnim
predznakom.
(6) Obrazec CR SEC IRB vsebuje 41 stolpcev, katerih
vsebina je naslednja:
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Stolpec 1 –Skupna vrednost izpostavljenosti v listinjenju
Stolpec 1 izpolnjujejo samo banke, ki so v listinjenju prevzele vlogo originatorja. V stolpec 1 se vnese trenutna vrednost
vseh izpostavljenosti v listinjenju, ne glede na to, kdo je imetnik
posameznih pozicij v listinjenju. Izpostavljenosti v listinjenju obsegajo tako postavke sredstev (t.j. izdane obveznice, podrejeni
krediti) kot tudi zunajbilančne postavke (neizkoriščene podrejene kreditne linije, okvirni likvidnostni krediti, izvedeni finančni
instrumenti). V primeru prekrivajočih se pozicij v listinjenju se
poroča le o pozicijah ali delih tistih pozicij, ki prinašajo višje
tveganju prilagojene zneske izpostavljenosti. Vrednost v vrstici
»Postavke sredstev« se mora ujemati s trenutno vrednostjo
listinjenih izpostavljenosti (t.j. osnovne skupine izpostavljenosti,
ki je predmet listinjenja in rezervnih računov v listinjenju).
V stolpec 1 se po posameznih vrsticah vnesejo ločeno
postavke sredstev in zunajbilančne postavke, po njihovi knjigovodski vrednosti, pri čemer:
a) postavke sredstev ne upoštevajo oblikovanih oslabitev;
b) zunajbilančne postavke ne upoštevajo oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti;
c) zunajbilančne postavke ne upoštevajo konverzijskih
količnikov;
d) postavke sredstev in zunajbilančne postavke ne upoštevajo učinkov kreditnih zavarovanj, razen stvarnih kreditnih
zavarovanj v obliki okvirnih pogodb o pobotu (upoštevajo se
primerne okvirne pogodbe o pobotu, ki se nanašajo na več
izvedenih finančnih instrumentov, izdanih isti SSPE).
V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo
predčasnega odplačila je potrebno v ustrezni vrstici navesti znesek »udeležba investitorja«, ki se izračuna v skladu z
41. členom sklepa o listinjenju.
Stolpci 2 do 4 – Sintetično listinjenje: kreditno zavarovanje listinjene izpostavljenosti
Stolpci 2 do 4 se nanašajo na kreditna zavarovanja v sintetičnem listinjenju, v skladu z opredelitvami oddelka 2.4. sklepa o listinjenju in sklepom o kreditnih zavarovanjih, s katerimi
se doseže tranširanje listinjene izpostavljenosti. Stolpce izpolnjuje samo banka v vlogi originatorja v sintetičnem listinjenju.
Vrednost kreditnega zavarovanja ne sme obsegati prilagoditve
za neusklajenost zapadlosti.
Stolpca 2 in 3 se nanašata na stvarna in osebna kreditna
zavarovanja, ki zmanjšujejo kreditno tveganje ene ali več izpostavljenosti, kot je določeno v odseku/pododdelku 3.1.4.2.,
3.1.7., 3.2.2.3., 4.2.2. in 4.2.3. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Stolpec 2 – (-) Stvarna kreditna zavarovanja (Cva)
Vnese se vrednost stvarnega kreditnega zavarovanja
(Cva), kot je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih zavarovanjih. Pri zavarovanju s finančnim premoženjem banka
uporablja le razvito metodo za izračun učinkov zavarovanja,
zato vnese nestanovitnosti prilagojeno vrednost zavarovanja
s finančnim premoženjem, kot je določeno v poglavju 3. in
4. sklepa o kreditnih zavarovanjih in s pododdelkom 2.4.1.
sklepa o listinjenju. Kreditni zapisi se v skladu s 45. členom
sklepa o kreditnih zavarovanjih obravnavajo kot stvarna kreditna zavarovanja.
Stolpec 3 – (-) Osebna kreditna zavarovanja: Prilagojene vrednosti (G*)
Vnese se vrednost osebnih kreditnih zavarovanj (G*),
prilagojena za morebitno valutno neusklajenost, izračunana
v skladu z oddelkom 3.2. in poglavjem 4. sklepa o kreditnih
zavarovanjih.
Stolpec 4 – Vrednost zadržanih ali reodkupljenih kreditnih zavarovanj
Vnese se vrednost stvarnih kreditnih zavarovanj, ki jih
banka v vlogi originatorja kot kupec zavarovanja bodisi zadrži
ali jih ponovno odkupi od dajalcev zavarovanj. Učinek nadzorniških prilagoditev, opredeljenih v 70. in 71. členu sklepa o
kreditnih zavarovanjih, se pri izračunu vrednosti zadržanih ali
reodkupljenih kreditnih zavarovanj ne upošteva.
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Stolpec 5 – Pozicije v listinjenju: vrednost skupine
osnovne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih količnikov
Stolpec 5 vključuje vrednosti posameznih pozicij v listinjenju brez upoštevanja oblikovanih oslabitev in rezervacij ter brez
uporabe konverzijskih količnikov.
Banka v vlogi originatorja, ki uporablja sintetično listinjenje, ta znesek izračuna kot vsoto stolpcev 1, 2, 3 in 4, pri čemer
se upoštevajo negativne vrednosti stolpcev 2 in 3. Vnese se
torej znesek izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov
zaradi kreditnega zavarovanja, s katerim je bilo doseženo
tranširanje.
Pobot je primeren le v primeru pogodb z mnogovrstnimi
izvedenimi instrumenti, zagotovljenih isti SSPE, na osnovi primernega sporazuma o pobota.
V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo
predčasnega odplačila je potrebno v ustrezni vrstici navesti znesek »udeležba investitorja«, ki se izračuna v skladu z
41. členom sklepa o listinjenju.
Stolpci 6 do 11 se izpolnjujejo le v primeru pridobitve
dodatnega zavarovanja, s katerim ni doseženo tranširanje in
le-to ni upoštevano v stolpcih 2 do 4.
Stolpci 6 do 9 – Kreditna zavarovanja z učinkom zamenjave na izpostavljenost
Stolpci 6 do 9 se nanašajo na stvarna in osebna kreditna
zavarovanja kot je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih
zavarovanjih, kjer pride do zmanjšanja kreditnega tveganja na
podlagi zamenjave izpostavljenosti, oziroma tako, da se utež
tveganja za zavarovani del izpostavljenosti zamenja z utežjo
tveganja zavarovanja oziroma dajalca zavarovanja.
Stolpec 6 – Osebna kreditna zavarovanja: Prilagojene
vrednosti (GA)
Vnese se vrednost osebnih kreditnih zavarovanj, prilagojena za morebitno valutno neusklajenost in neusklajenost
zapadlosti, izračunana v skladu z oddelkom 3.2. in poglavjem
4. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Stolpec 7 – Stvarna kreditna zavarovanja
Vnese se vrednost stvarnega kreditnega zavarovanja kot
je določeno v poglavju 3. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Zavarovanje s finančnim premoženjem se tu ne upošteva,
saj je dovoljena le uporaba razvite metode za izračun učinkov
zavarovanja s finančnim premoženjem.
Stolpca 8 in 9 – Zamenjava izpostavljenosti zaradi
kreditnega zavarovanja
Stolpec 8 – Celotni odlivi
Vnese se zavarovani znesek izpostavljenosti pri tisti vlogi
(originator, investitor ali sponzor), kjer se upošteva kot odliv
(prejeto kreditno zavarovanje) in je enak seštevku stolpcev 8
in 9. Isti znesek se v stolpcu 9 – Celotni prilivi vnese pri tisti
vlogi (originator, investitor ali sponzor), kjer se upošteva kot
priliv (dano kreditno zavarovanje). Možni so tudi odlivi/prilivi iz/v
druge kategorije izpostavljenosti (obrazca CR SA in CR IRB).
Stolpec 10 – Vrednost izpostavljenosti po kreditnih
zavarovanjih z učinkom zamenjave in pred uporabo konverzijskih količnikov
Vnese se znesek izpostavljenosti po upoštevanju odlivov
in prilivov zaradi kreditnega zavarovanja z učinkom zamenjave
na izpostavljenost, ki se izračuna tako, da se od zneska izpostavljenosti iz stolpca 5 odštejejo celotni odlivi iz stolpca 8 in
prištejejo celotni prilivi iz stolpca 9.
Stolpec 11 – (-) Kreditna zavarovanja, ki učinkujejo na
vrednost izpostavljenosti: razvita metoda za zavarovanje s
finančnim premoženjem (Cvam)
Upošteva se le vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem, izračunana po razviti metodi za izračun učinkov
zavarovanja s finančnim premoženjem, kot je opredeljeno
v odseku 3.1.4.2. in pododdelku 4.2.2. sklepa o kreditnih zavarovanjih.
Pri razviti metodi za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem se pri tržni vrednosti zavarovanja s
premoženjem, zaradi upoštevanja nestanovitnosti cen, upora-
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bijo prilagoditve za nestanovitnost, kot je to določeno v 70. do
86. členu sklepa o kreditnih zavarovanjih in s pododdelkom
2.4.1. sklepa o listinjenju.
Stolpec 12 – Polno prilagojena vrednost izpostavljenosti (E*) se izračuna kot seštevek stolpcev 10 in 11.
Stolpci 13 do 16 – Razvrstitev polno prilagojenih vrednosti zunajbilančnih postavk (E*) glede na konverzijske
količnike
Polno prilagojene vrednosti zunajbilančnih postavk (E*) iz
stolpca 12 se razvrstijo v ustrezne stolpce 13 do 16 glede na
vrednost konverzijskega količnika, ki se določi na podlagi 14.,
30. in 31. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 17 – Vrednost izpostavljenosti
Vnese se vrednost izpostavljenosti po upoštevanju učinkov kreditnih zavarovanj in konverzijskih količnikov.
Pri zunajbilančnih postavkah je vrednost v stolpcu 17
seštevek zmnožkov nominalnih zneskov polno prilagojenih
postavk (E*) v stolpcih 13 do 16 z ustreznimi konverzijskimi
količniki. Pri postavkah sredstev se v ta stolpec vnese vrednost
iz stolpca 12.
Stolpec 18 – (-) Odbitne postavke od kapitala
Vnese se vrednost pozicij v listinjenju, katerim je dodeljena utež tveganja 1250% in jih banka odšteje od kapitala v skladu z 38. členom sklepa o listinjenju, namesto da bi izračunala
tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti.
Stolpec 19 – Vrednost izpostavljenosti, ki se ji dodeli
utež tveganja
Vnese se seštevek stolpcev 17 in 18.
Stolpci 20 do 34 – Razvrstitev vrednosti izpostavljenosti glede na uteži tveganja
Stolpci 20 do 27 – Metoda bonitetnih ocen (stopnje
kreditne kvalitete od 1 do 11 za dolgoročne izpostavljenosti
ali od 1 do 3 za kratkoročne izpostavljenosti)
Vnesejo se pozicije v listinjenju z bonitetnimi ocenami
primerne ECAI v skladu s poglavjem 3. sklepa o listinjenju
ali pozicije s povzeto bonitetno oceno v skladu s 25. členom
sklepa o listinjenju. Stopnje kreditne kvalitete bo banka dodelila posameznim izpostavljenostim glede na bonitetno oceno
primerne ECAI v skladu s sklepom o ECAI. Izpostavljenost s
stopnjo kreditne kvalitete, določeno na podlagi bonitetne ocene primerne ECAI, se vnese v ustrezen stolpec glede na utež
tveganja iz 26. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 28 – 1250% (Ocenjena izpostavljenost)
Vnese se pozicija v listinjenju z bonitetno oceno primerne
ECAI oziroma povzeto bonitetno oceno, ki se ji dodeli utež
tveganja v višini 1250% v skladu s 25. in 26. členom sklepa
o listinjenju.
Stolpec 29 – 1250% (Neocenjena izpostavljenost)
Vnese se pozicija brez bonitetne ocene primerne ECAI
oziroma brez povzete bonitetne ocene, ki se ji v skladu s
23. členom sklepa o listinjenju dodeli utež 1250%.
Stolpec 30 – Metoda nadzorniške formule
Vnese se vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju, pri
katerih se utež tveganja izračuna na osnovi metode nadzorniške formule, glede na določila 27., 28., 36. in 37. člena sklepa
o listinjenju.
Stolpec 31 – Povprečna utež tveganja (%)
V polje se vnese povprečno tehtano utež tveganja celotne
listinjene izpostavljenosti, pri kateri se utež tveganja izračuna
na osnovi metode nadzorniške formule.
V ta namen mora banka za pozicije v listinjenju, pri katerih
obstaja kreditno zavarovanje in pri katerih se uporablja metoda
nadzorniške formule, določiti efektivno utež tveganja v skladu s
36. členom sklepa o listinjenju, kadar gre za polno zavarovanje
pozicij. Za pozicije v listinjenju z delnim kreditnim zavarovanjem
banka, pri metodi nadzorniške formule, uporabi prilagojeni »T«
v skladu s 37. členom sklepa o listinjenju.
Stolpec 32 – Izpostavljenost z utežmi tveganja skupine osnovne izpostavljenosti.
Uteži tveganja skupine osnovne izpostavljenosti se uporabljajo za poenostavljeno obravnavo okvirnih likvidnostnih
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kreditov, pri katerih ni mogoče izračunati »Kirb« v skladu z
32. členom sklepa o listinjenju. V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila se upoštevajo
določila 44. člena sklepa o listinjenju.
Stolpca 33 in 34 – Metoda notranjega ocenjevanja
V stolpec 33 se vnese vrednost izpostavljenosti tistih
pozicij v listinjenju, ki imajo, kot del programa ABCP, posebno
obravnavo po pristopu IRB skladno z določili 29. člena sklepa
o listinjenju.
V stolpcu 34 – Povprečna utež tveganja (%)
Vnese se povprečno tehtano utež tveganja celotne listinjene izpostavljenosti, za katero se uporablja metoda notranjega ocenjevanja po določilih 29. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 35 – (-) Oslabitve in rezervacije, ki zmanjšujejo tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
Vnese se znesek oslabitev za postavke sredstev in
rezervacij za zunajbilančne postavke v skladu z MSRP in
38. členom sklepa o listinjenju. Uporaba prvega odstavka
38. člena tega sklepa pride v poštev le za banke v vlogi originatorja in v tistih primerih, ko se vrednost pozicije v listinjenju
ne odšteje od kapitala.
Stolpec 36 – Tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti
Banka izračuna tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti, ki je seštevek zmnožkov posameznih izpostavljenosti iz
stolpcev 20 do 34 z ustreznimi utežmi, vendar brez upoštevanja
izpostavljenosti, ki se obravnavajo v skladu s 24. in 43. členom
sklepa o listinjenju in brez upoštevanja tveganjem prilagojenih
zneskov izpostavljenosti, ki se skozi odlive dodelijo drugim
kategorijam izpostavljenosti (odliv v druge obrazce). Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajeno zapadlostjo med kreditnim
zavarovanjem, s katerim je doseženo tranširanje in listinjenimi
izpostavljenostmi, se pri izračunu vrednosti v tem stolpcu neusklajenost zapadlosti ne upošteva. Od tveganjem prilagojenega
zneska izpostavljenosti se odšteje vrednosti iz stolpca 35 in
dobljeni znesek vnese v stolpec 36.
Stolpec 36tris – Prilagoditev zaradi neustrezne skrbnosti
Kadar Banka Slovenije v skladu z devetim odstavkom
5. člena ali 51. členom sklepa o listinjenju odredi dodatno utež
tveganja, se v stolpec vnese dodatni tveganjem prilagojeni
znesek izpostavljenosti, izračunan kot razlika med tveganjem
prilagojenim zneskom izpostavljenosti ob uporabi odrejene
dodatne uteži tveganja in tveganjem prilagojenim zneskom
izpostavljenosti iz stolpca 36.
Stolpec 36 bis – Prilagoditev tveganjem prilagojenega
zneska izpostavljenosti za neusklajenost zapadlosti
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajeno zapadlostjo med
kreditnim zavarovanjem, s katerim je doseženo tranširanje in
listinjenimi izpostavljenostmi, se pri izračunu vrednosti neusklajenost zapadlosti upošteva v skladu s formulo iz 9. člena sklepa
o listinjenju ter se izračuna kot RW* – RW(SP). Neusklajenost
zapadlosti se ne sme upoštevati pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti pri tranšah ali delih tranš,
ki jim pripada utež 1250%, pri katerih se v ta stolpec vnese
vrednost 0. Vrednost RW (SP) ne vključuje le tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti, ki so vključeni v stolpec 36,
temveč tudi tiste izpostavljenosti, ki so prešle v druge kategorije
izpostavljenosti (odlivi v druge obrazce).
Stolpec 37 – Skupna kapitalska zahteva pred uporabo
»cap«
»Cap« predstavlja maksimalno kapitalsko zahtevo za
tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti za pozicijo v
listinjenju, ki so določeni v skladu s 24. in 43. členom sklepa o
listinjenju. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje pri listinjenju
se izračuna tako, da se vsota zneskov iz stolpcev 36, 36 tris in
36 bis pomnoži z 8%.
Stolpec 38 – (-) Memorandumske postavke: kapitalske
zahteve, ki ustrezajo odlivom listinjenja po pristopu IRB v
druge razrede izpostavljenosti
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Stolpec izpolnjuje samo banka v vlogi originatorja, ki vnese kapitalske zahteve za izpostavljenosti iz stolpca 30, ki zaradi
uporabe kreditnih zavarovanj presegajo kapitalske zahteve za
osnovne izpostavljenosti, kot če te ne bi bile listinjene (»cap«).
Te kapitalske zahteve ustrezajo odlivom kapitalske zahteve za
listinjene izpostavljenosti v druge kategorije izpostavljenosti. Pri
izračunu te postavke se upoštevajo omejitve iz 24. in 43. člena
sklepa o listinjenju.
Stolpec 39 – Skupna kapitalska zahteva po uporabi
»cap«
Skupna kapitalska zahteva po upoštevanju omejitev iz
24. in 43. člena sklepa o listinjenju. Stolpec 39 se izračuna kot
seštevek vrednosti v stolpcih 37 in 38.
(7) Banka mora poročati o skupni izpostavljenosti iz naslova listinjenja po posameznih stolpcih poročila in v vrsticah
razčleniti obseg svoje aktivnosti glede na vloge, ki jih prevzema
v listinjenju.
(8) Obrazec CR SEC IRB vsebuje 18 vrstic, v katerih je
razčlenjena skupna izpostavljenost iz 1. vrstice:
Vrednosti polj v 1. vrstici »Skupna izpostavljenost« morajo
biti enake seštevkom skupne izpostavljenosti banke po posameznih vlogah, ki jih prevzema v listinjenju, in sicer kot:
a) originator
b) investitor
c) sponzor
Skupna izpostavljenost v listinjenju po posameznih vlogah
se nadalje razčleni po:
a) postavkah sredstev, znotraj teh pa po posameznih
segmentih kreditnega tveganja glede na vrstni red poplačila
(izpolnjujeta banka v vlogi originatorja in investitor);
b) zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih (izpolnjujejo banke v vseh vlogah);
c) obnavljajočih se izpostavljenostih s predčasnim odplačilom (izpolnjuje le banka v vlogi originatorja);
d) pozicijah v listinjenjih, pri katerih originator in sponzor
nista kreditna institucija ali investicijsko podjetje (izpolnjuje le
banka v vlogi investitorja).
Po posameznih vrsticah se ločeno vnesejo postavke sredstev, ki upoštevajo različne segmente kreditnega tveganja.
Obrazec predvideva delitev tveganja na 3 glavne segmente
kreditnega tveganja, in sicer:
a) najvišja postavka kreditnega tveganja, ki se za namen
tega navodila opredeli kot najbolj nadrejena tranša v poslu
listinjenja;
b) vmesna postavka kreditnega tveganja, v katero se za
namen tega navodila vključijo vse ostale tranše, ki niso vključene v najvišjo tranšo ali tranšo prve izgube;
c) postavka prve izgube, vključuje pozicije v tistih tranšah, ki prevzamejo prvi evro izgube, kot npr.: vračljivi popusti
za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali osebna jamstva
pri odkupljenih denarnih terjatvah; podrejeni krediti; kreditno
zavarovanje namenjeno tranšam prve izgube. Če tranša prve
izgube ne zagotavlja pomembne kreditne izboljšave naslednji
tranši v vrstnem redu listinjenja, je potrebno tudi naslednjo tranšo upoštevati kot postavko prve izgube. Ocenjevanje kreditnih
izboljšav, ki jih zagotavljajo različne tranše, se nadaljuje, dokler
se ne doseže pomembne kreditne izboljšave, zagotovljene s
strani postavke prve izgube.
Zunajbilančne postavke vključujejo nečrpan znesek izpostavljenosti, ki ga mora banka v vlogi originatorja zagotoviti pri likvidnostnih in drugih kreditih, avansiranju serviserjev
ter kreditih v primeru splošne tržne motnje, kadar sestavlja
posel listinjenja. Pri izvedenih finančnih instrumentih se
upoštevajo navedbe drugega odstavka 14. člena sklepa o
listinjenju.
Pri obnavljajočih se izpostavljenostih s predčasnim odplačilom se upoštevajo dodatne kapitalske zahteve v skladu s
poglavjem 5. sklepa o listinjenju. To vrstico izpolnjujejo le banke
v vlogi originatorja, ki navedejo nominalno vrednost »udeležbe
investitorja«.
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2.4.4. Povezava obrazca CR SEC IRB z obrazcem CA
Polje v 1. vrstici »Skupna izpostavljenost« in 39. stolpcu
»Skupna kapitalska zahteva po uporabi cap« obrazca CR SEC
IRB predstavlja skupno kapitalsko zahtevo za posamezno vrsto
listinjene izpostavljenosti (ločeno za tradicionalno in sintetično).
Skupna kapitalska zahteva se vnese v vrstico 2.1.2.4. Pozicije
listinjenja po pristopu IRB v obrazcu CA.
14. člen
2.4.5. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Podrobne
informacije o listinjenjih pri originatorjih in sponzorjih
(v nadaljevanju: CR SEC Details)
(1) Banka v vlogi originatorja ali sponzorja je dolžna poleg
poročil v obliki obrazcev CR SEC SA ter CR SEC IRB predložiti podrobno poročilo o sklenjenih poslih listinjenja. Podrobne
informacije v obrazcu CR SEC Details morajo biti združljive s
tistimi, o katerih banka poroča v obrazcih CR SEC SA ter CR
SEC IRB, v sklopih: »Originator: skupna izpostavljenost« in
»Sponzor: skupna izpostavljenost«.
(2) V polje »Imenovane ECAI« banka vnese nazive vseh
primernih ECAI, ki jih je v skladu z 11. členom sklepa o listinjenju imenovala banka.
(3) Postavke, označene z (-), banka vnese z negativnim
predznakom.
(4) Obrazec CR SEC Details vsebuje 31 stolpcev, v katere
se vnesejo posamezne pozicije v listinjenju in katerih vsebina
je naslednja:
Stolpec 1 – Interna evidenčna številka
Vnese se interna evidenčna številka posameznega posla
listinjenja v banki.
Stolpec 2 – Oznaka listinjenja
Vnese se oznaka listinjenja, po kateri je razpoznavna na
trgu.
Stolpec 3 – Vrsta listinjenja: (tradicionalno/sintetično)
Banka označi tradicionalna listinjenja s T in sintetična
listinjenja s S, v skladu z opredelitvami pojmov v 3. členu sklepa
o listinjenju.
»Stolpca 3a in 3b se nanašata na zadržanje neto ekonomskega deleža
Stolpec 3a – Uporabljen način zadržanja
Banka vnese črko, ki označuje način zadržanja neto ekonomskega deleža in sicer:
A – navpični prerez (vertikalni delež)
B – obnavljajoče izpostavljenosti
C – v bilanci
D – prva izguba
Črke se ujemajo z opisom posameznega načina v drugem
odstavku 45. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 3b – % zadržanja
Banka vnese zadržan neto ekonomski delež, izražen v
odstotkih, izračunan v skladu z določbami 45. člena sklepa o
listinjenju.
Stolpec 4 – Vloga kreditne institucije: (sponzor / originator)
Banka označi listinjenja, pri katerih je prevzela vlogo originatorja z O, listinjenja, pri katerih je prevzela vlogo sponzorja
pa s S, v skladu z opredelitvami pojmov v 3. členu sklepa o
listinjenju.
Stolpca 5 in 6 se nanašata na pozicije v listinjenju, ki
niso del programa ABCP.
Stolpec 5 – Datum začetka listinjenja
Datum začetka listinjenja je enak datumu zapiranja skupine osnovne izpostavljenosti, kar pomeni, da se opravi prenos
kreditnega tveganja (pri sintetičnem listinjenju) oziroma prenos
kreditnega tveganja in skupine osnovne izpostavljenosti (pri tra-
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dicionalnem listinjenju) na tretje osebe, pri čemer se listinjenja,
ki so del programa ABCP, izvzamejo iz tega stolpca.
Stolpec 6 – Skupna vrednost skupine osnovne izpostavljenosti na datum začetka listinjenja
Vnese se vrednost skupine osnovne izpostavljenosti posameznega listinjenja na dan prenosa izpostavljenosti/tveganja
na tretje osebe, pri čemer se listinjenja, ki so del programa
ABCP, izvzamejo iz tega stolpca. V primeru, da obstaja več
prodajalcev skupine osnovne izpostavljenosti v vlogi originatorjev in/ali sponzorjev v okviru istega listinjenja, se navede le
vrednost posla listinjenja, ki se nanaša na banko, ki poroča.
Stolpci 7 do 14 se nanašajo na skupine osnovne izpostavljenosti in dajejo podrobne informacije o izpostavljenosti iz
stolpca 1 v obrazcu CR SEC SA in CR SEC IRB. V primeru, da
obstaja več prodajalcev skupine osnovne izpostavljenosti v vlogi
originatorjev in/ali sponzorjev v okviru istega listinjenja, se navede
le vrednost posla listinjenja, ki se nanaša na banko, ki poroča.
Stolpec 7 – Skupna vrednost skupine osnovne izpostavljenosti
Vnese se vrednost skupine osnovne izpostavljenosti posameznega listinjenja na dan prenosa izpostavljenosti/tveganja
na tretje osebe, pri čemer se vključijo tudi listinjenja, ki so del
programa ABCP. Stolpec 7 je podrobna razčlenitev zneska
izpostavljenosti v stolpcu 1 v obrazcih CR SEC SA in CR SEC
IRB po posameznih poslih listinjenja. Vsota stolpca 7 je enaka
vsoti v stolpcu 1 v obrazcih CR SEC SA oziroma CR SEC
IRB v vrstici, ki ustreza banki v vlogi sponzorja in/ali v vlogi
originatorja.
Stolpec 8 – Delež kreditne institucije (%)
V primeru, da obstaja več prodajalcev skupine osnovne
izpostavljenosti v vlogi originatorjev in/ali sponzorjev v okviru
istega listinjenja, banka v vlogi originatorja in/ali sponzorja navede le svoj delež skupine osnovne izpostavljenosti.
Stolpec 9 – Vrsta
Banka mora izbirati med naslednjimi oznakami vrste skupine osnovne izpostavljenosti:
1 – hipoteke na stanovanjskih nepremičninah
2 – hipoteke na poslovnih nepremičninah
3 – terjatve iz naslova kreditnih kartic
4 – terjatve iz naslova lizinga
5 – krediti podjetjem (vključujoč SME, ki se obravnavajo
kot podjetja v skladu z 89. členom sklepa o pristopu IRB)
6 – potrošniški krediti
7 – trgovske terjatve
8 – listinjenja (v primeru poslov relistinjenja v skladu s
sklepom o listinjenju)
9 – ostale terjatve.
V primeru, da je skupina osnovne izpostavljenosti sestavljena iz več vrst premoženja, se vpiše oznaka vrste premoženja, ki tvori največji delež skupine osnovne izpostavljenosti.
Stolpec 10 – Uporabljen pristop (SA/IRB/mešani)
Banka vnese oznako SA, če uporablja standardizirani
pristop; IRB, če uporablja pristop IRB; M, če uporablja oba
pristopa pri obravnavi listinjene izpostavljenosti.
Stolpec 11 – Število izpostavljenosti
Opredeli se število osnovnih izpostavljenosti (N) v skupini
osnovne izpostavljenosti, v skladu s 26. do 28. členom sklepa
o listinjenju. Stolpec izpolnijo le tiste banke, ki uporabljajo pristop IRB za listinjene izpostavljenosti. Banka mora izbirati med
naslednjimi oznakami intervala:
(a) N<6
(b) 6<=N<=34
(c) 34<=N<=100
(d) 100<=N<=1000
(e) N>1000.
Stolpec 12 – ELGD %
Izpolnjujejo le banke, ki uporabljajo metodo nadzorniške formule v skladu s 27. in 28. člena sklepa o listinjenju (pristop IRB).
Stolpec 13 – (-) Oslabitve in rezervacije
Razčlenitev stolpca 6 v CR SEC SA ali stolpca 35 v CR
SEC IRB po posameznih listinjenjih.
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Stolpec 14 – Kapitalske zahteve pred listinjenjem %
Vnesejo se kapitalske zahteve za listinjene izpostavljenosti, kakor da te ne bi bile listinjene, v skladu s 16. ali 24. ali
43. členom sklepa o listinjenju, in sicer v% od skupne vrednosti
skupine osnovne izpostavljenosti iz stolpca 7.
Stolpec 15 – Sestava listinjenja: postavka prve izgube
Vnese se tisti del Skupne vrednosti skupine osnovne izpostavljenosti iz stolpca 7, ki se nanaša na postavko prve izgube
pri banki v vlogi originatorja in/ali sponzorja v obrazcih CR SEC
SA in CR SEC IRB po posameznih listinjenjih.
Stolpci 16 do 26 se nanašajo na pozicije v listinjenju pred uporabo konverzijskih količnikov in so razčlenitev
stolpca 5 v obrazcih CR SEC SA in CR SEC IRB po posameznih listinjenjih.
Stolpci 16 do 21 se nanašajo na postavke sredstev
in so razčlenitev obrazcev CR SEC SA in CR SEC IRB po
posameznih listinjenjih.
Stolpci 22 do 24 se nanašajo na zunajbilančne postavke in so razčlenitev obrazcev CR SEC SA in CR SEC IRB po
posameznih listinjenjih.
Stolpec 22 – Neposredni kreditni nadomestki
Vnese se vrednost postavke osebnih jamstev, ki imajo
značilnosti kreditnih nadomestkov v skladu s prilogo II. sklepa
o standardiziranem pristopu.
Stolpec 23 – Primerni likvidnostni kredit
Vnese se vrednost postavke v skladu z opredelitvijo v
19. členu sklepa o listinjenju.
Stolpec 24 – Drugo
Stolpec obsega vse druge zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente, ki niso vključeni v stolpca 22 in 23.
Stolpca 25 do 26 se nanašata na postavke, ki jih je potrebno poročati v skladu s poglavjem 5. sklepa o listinjenju.
Stolpec 25 – Predčasno odplačilo: kontrolirano
(DA/NE)
Poroča se skladno s pogoji drugega odstavka 44. člena
sklepa o listinjenju.
Stolpec 26 – Predčasno odplačilo: uporabljen konverzijski količnik
Razčlenitev obrazcev CR SEC SA (stolpci 15 do 18) in CR
SEC IRB (stolpci 13 do 16) po posameznih listinjenjih.
Stolpec 27 – (-) Vrednost izpostavljenosti kot odbitne
postavke kapitala
Razčlenitev obrazcev CR SEC SA (stolpec 20) in CR SEC
IRB (stolpec 18) po posameznih listinjenjih.
Stolpec 28 – Skupna kapitalska zahteva pred uporabo
»cap«
Razčlenitev obrazcev CR SEC SA (stolpec 31) in CR SEC
IRB (stolpec 37) po posameznih listinjenjih.
Stolpec 29 – Skupna kapitalska zahteva po uporabi
»cap«
Razčlenitev obrazcev CR SEC SA (stolpec 33) in CR SEC
IRB (stolpec 39) po posameznih listinjenjih.«.
6. člen
V četrtem odstavku 27. člena se naslov in vsebina stolpca
11. spremenita tako, da se glasita:
»Stolpec 11 – Zmanjšanje kapitalske zahteve zaradi priznanja uporabe načinov prenosa operativnega tveganja
V stolpec 11 se vnese znesek zmanjšanja kapitalske zahteve iz naslova priznanih učinkov zavarovalne police ali drugih
načinov prenosa operativnega tveganja v skladu s prvim in četrtim odstavkom 22. člena sklepa o operativnem tveganju.«.
7. člen
V četrtem odstavku 29. člena se spremeni vsebina razdelka »I. Razporeditev izgub po poslovnih področjih« tako, da
se glasi:
»Razdelek I vključuje naslednje osnovne vrstice:
1 – podjetniško financiranje in finančno svetovanje,
2 – trgovanje in prodaja na veliko,
3 – posli z vrednostnimi papirji na drobno,
4 – komercialno bančništvo,
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5 – bančništvo na drobno,
6 – plačila in poravnava,
7 – agentske storitve,
8 – upravljanje premoženja,
9 – drugo
10 – skupaj po poslovnih področjih.«.
Vsebina razdelka »II. Vrste škodnih dogodkov« se spremeni tako, da se glasi:
»Razdelek II vključuje stolpce od 1 do 7 z delnimi in zbirnimi podatki o različnih vrstah škodnih dogodkov iz operativnega
tveganja, ki jih je banka realizirala po poslovnih področjih.
Stolpci od 1 do 7 – Vrste škodnih dogodkov
Stolpci od 1 do 7 se nanašajo na drugi odstavek 18. člena
sklepa o operativnem tveganju. Vnese se podatke o:
– številu škodnih dogodkov;
– celotnem znesku izgube;
– največji posamični izgubi,
in sicer po vrstah škodnih dogodkov ter posameznih poslovnih
področjih.
Število dogodkov. Vnese se število škodnih dogodkov,
ki jih je banka realizirala po posameznih poslovnih področjih.
Če je škodni dogodek vplival na več poslovnih področij hkrati,
ga mora banka poročati samo pri tistih poslovnih področjih,
kjer izguba iz operativnega tveganja preseže mejo za zbiranje
škodnih dogodkov iz stolpca 9 tega obrazca.
Zbirni podatek o številu škodnih dogodkov po poslovnih
področjih (vrstica 10) se nanaša na seštevek škodnih dogodkov
vseh poslovnih področij iz naslova posamezne vrste škodnega
dogodka v stolpcih od 1 do 7.
Celoten znesek izgube. Vnese se celoten, nezaokrožen
znesek izgube iz operativnega tveganja iz naslova posamezne
vrste škodnega dogodka, po posameznih poslovnih področjih.
Zbirni podatek o celotnem znesku izgube po poslovnih
področjih (vrstica 10) je seštevek celotnih zneskov izgube
vseh poslovnih področij iz naslova posamezne vrste škodnega
dogodka v stolpcih od 1 do 7.
Največja posamična izguba. Vnese se največja, nezaokrožena posamična izguba, ki je bila realizirana v okviru
posameznega poslovnega področja.
Zbirni podatek o največji posamični izgubi po poslovnih
področjih (vrstica 10) je največja posamična izguba na poslovnih področjih iz naslova posamezne vrste škodnega dogodka
v stolpcih od 1 do 7.«.
8. člen
Peti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na konsolidirani podlagi je rok za predložitev poročil
o kapitalu in kapitalskih zahtevah najkasneje:
– do 28. februarja tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta,
– do 15. maja tekočega leta za stanje na dan 31. marca
tekočega leta,
– do 15. avgusta tekočega leta za stanje na dan 30. junija
tekočega leta,
– do 15. novembra tekočega leta za stanje na dan 30. septembra tekočega leta.«
9. člen
Obrazci CA, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR SEC Details,
OPR in OPR Details, ki so sestavni del sklepa, se nadomestijo
z novimi obrazci CA, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR SEC Details, OPR in OPR Details, ki so sestavni del tega sklepa.
10. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE
Znesek

Postavka

Oznaka vrstice
1

SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

1.1

TEMELJNI KAPITAL

1.1.1

Vmesna vsota I

1.1.1***

od tega: drugi finančni instrumenti temeljnega kapitala

1.1.1****

od tega: drugi finančni instrumenti temeljnega kapitala s
prednostno pravico do dividende

=1.1+1.2+1.3+1.6
=1.4+1.5+1.6
=1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5

(v tisoč EUR)

=1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3

Vplačani osnovni kapital

1.1.1.1
1.1.1.2

(-) Lastne delnice

1.1.1.3

Kapitalske rezerve

1.1.1.4

Drugi instrumenti, ki se vključujejo v kapital

1.1.2

Vmesna vsota II
Rezerve in zadržani dobiček ali izguba

1.1.2.1
1.1.2.1.01

Rezerve (vključno z učinki vrednotenja)

1.1.2.1.02

Del rezerv, ki je predmet bonitetnih filtrov
Manjšinski deleži

1.1.2.2
1.1.2.2***01

1.1.2.2.01

od tega: hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih
okoliščinah (50%)
od tega: hibridni instrumenti brez določene dospelosti in brez
spodbud za izplačilo (35%)
od tega: hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali s
spodbudami za izplačilo (15%)
od tega: hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, brez spodbud
za izplačilo
od tega: hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, s spodbudami
za izplačilo
Manjšinski deleži (vključno z učinki vrednotenja)

1.1.2.2.02

Del manjšinskih deležev, ki je predmet bonitetnih filtrov

1.1.2.2.03

(-) Popravek iz naslova manjšinskih deležev

1.1.2.2***02
1.1.2.2***03
1.1.2.2***04
1.1.2.2***05

Revidirani dobiček med letom

1.1.2.3
1.1.2.3.01

Revidirani dobiček med letom

1.1.2.3.02

Del revidiranega dobička med letom, ki je predmet bonitetnih filtrov
(-) Izid med letom za izračun (nerevidirani)

1.1.2.4a
1.1.2.4a.01

Izid med letom za izračun (nerevidirani)

1.1.2.4a.02

Del izida med letom za izračun (nerevidirani), ki je predmet
bonitetnih filtrov
Čista izguba poslovnega leta (revidirana)

1.1.2.4b
1.1.2.4b.01

(-) Čista izguba poslovnega leta (revidirana)

1.1.2.4b.02

Del čiste izgube poslovnega leta (revidirana), ki je predmet
bonitetnih filtrov

1.1.2.5

(-) Neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov
listinjenih izpostavljenosti

1.1.2.6

Presežki iz prevrednotenja (PP) - bonitetni filtri

1.1.2.6.01

PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - delnice in deleži

1.1.2.6.02

Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - delnice in deleži

Priloga

=1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+1.1.2.6
=1.1.2.1.01+1.1.2.1.02

=1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.1.2.03

=1.1.2.3.01+1.1.2.3.02

=Min [(1.1.2.4a.01+1.1.2.4a.02); 0]

=1.1.2.4b.01+1.1.2.4b.02

=1.1.2.6.01+1.1.2.6.02+1.1.2.6.11+1.1.2.6.12+1.1.2.6.13+1.1.2.6.14
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1.1.2.6.03

PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - krediti

1.1.2.6.04

Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - krediti

1.1.2.6.05

PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - dolžniški VP

1.1.2.6.06

Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - dolžniški VP

1.1.2.6.07

Učinki vrednotenja v zvezi z uporabo opcije poštene vrednosti
(sprememba bonitete banke)

1.1.2.6.08

Popravek učinkov vrednotenja v zvezi z uporabo opcije poštene
vrednosti (sprememba bonitete banke)

1.1.2.6.09

PP v zvezi z varovanjem denarnih tokov

1.1.2.6.10

Popravek PP v zvezi z varovanjem denarnih tokov

1.1.2.6.11

Učinki vrednotenja v zvezi z naložbenimi nepremičninami

1.1.2.6.12

Popravek učinkov vrednotenja v zvezi z naložbenimi
nepremičninami

1.1.2.6.13

PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

1.1.2.6.14

Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

1.1.2.6.15

Drugi PP

1.1.2.6.16

Popravek drugih PP

1.1.3

Rezervacije za splošna bančna tveganja

1.1.4

Ostale sestavine temeljnega kapitala in druge deželno specifične
sestavine temeljnega kapitala

1.1.4.1a
1.1.4.1a.01
1.1.4.1a.02
1.1.4.1a.03
1.1.4.1a.04
1.1.4.1a.05

Hibridni instrumenti

Dobiček iz naslova prve uporabe MSRP

1.1.4.4

Drugo
(-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala

1.1.5.1

(-) Neopredmetena dolgoročna sredstva

1.1.5.2a

(-) Presežek hibridnih instrumentov

1.1.5.2a.01
1.1.5.2a.02
1.1.5.2a.03
1.1.5.2a.04
1.1.5.4

(-) Druge deželno specifične odbitne postavke
(-) Izguba iz naslova prve uporabe MSRP

1.1.5.4.2

(-) Ostalo

1.1.5.4.2a

Neizkazane oslabitve in rezervacije zaradi zamika v knjiženju

1.1.5.4.2b

Razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po MSRP in
sklepom o ocenjevanju izgub

1.1.5.4.2c

Drugi PP

1.2.1

=1.1.4.1a
=1.1.4.1a.01+1.1.4.1a.02+1.1.4.1a.03+1.1.4.1a.04+1.1.4.1a.05

=1.1.5.1+1.1.5.2a+1.1.5.4

=1.1.5.2a.01+1.1.5.2a.02+1.1.5.2a.03+1.1.5.2a.04

(-) Hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih
okoliščinah (50%)
(-) Hibridni instrumenti brez določene dospelosti in brez
spodbud za izplačilo (35%)
(-) Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali
spodbudami za izplačilo (15%)
(-) Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja

1.1.5.4.1

1.2
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Hibridni instrumenti, ki se konvertirajo v izjemnih
okoliščinah (50%)
Hibridni instrumenti brez določene dospelosti in brez
spodbud za izplačilo (35%)
Hibridni instrumenti z določenim rokom dospelosti ali
spodbudami za izplačilo (15%)
Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, brez spodbud za
izplačilo
Hibridni instrumenti iz prehodnega obdobja, s spodbudami
za izplačilo

1.1.4.3

1.1.5

Št.

DODATNI KAPITAL I
Vmesna vsota III

=1.1.5.4.2

=1.1.5.4.2a+1.1.5.4.2b+1.1.5.4.2c

=1.2.1+1.2.2+1.2.3
=1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.6+1.2.1.7

Stran
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1.2.1.1

Presežek posameznih sestavin temeljnega kapitala, ki se lahko
prenese v dodatni kapital I

1.2.1.2

Popravki PP v temeljnem kapitalu, ki se prenesejo v dodatni kapital I - =1.2.1.2.01+1.2.1.2.03+1.2.1.2.04
bonitetni filtri

1.2.1.2.01

Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - delnice in deleži

1.2.1.2.02

Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP - dolžniški VP

1.2.1.2.03

Popravek učinkov vrednotenja v zvezi z naložbenimi
nepremičninami

1.2.1.2.04

Popravek PP v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

1.2.1.2.05

Drugi popravki PP

1.2.1.3

Revalorizacijske rezerve

1.2.1.4

Popravki vrednosti za standardizirani pristop

1.2.1.5

Drugo

1.2.1.6

Hibridni instrumenti in prednostne kumulativne delnice

1.2.1.7

Presežek oslabitev in rezervacij po pristopu IRB

1.2.1.8

Deželno specifične postavke dodatnega kapitala I

1.2.2

Vmesna vsota IV

1.2.2.1

Obveznosti članov zadrug

1.2.2.2

Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom

1.2.2.3

Podrejeni dolg I

1.2.2.4

Deželno specifične postavke dodatnega kapitala II

1.2.2.5

(-) Presežek posameznih sestavin dodatnega kapitala I

1.2.3

(-) Zmanjšanje dodatnega kapitala I

1.2.3.1

(-) Presežek dodatnega kapitala I

1.2.3.2

(-) Druge deželno specifične odbitne postavke dodatnega kapitala

1.3

(-) ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA IN DODATNEGA
KAPITALA I

1.3.T1*

(-) Odbitne postavke od temeljnega kapitala

1.3.T2*
1.3.1

(-) Odbitne postavke od dodatnega kapitala I

1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.LE

1.3.7

= -1.1.5.2a

=1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.5

=1.2.3.1

Σ1.3.i ,, i = 1 do 11
tudi=1.3.T1*+1.3.T2*

(-) Naložbe v druge kreditne ali finančne institucije ter družbe za
upravljanje, ki posamično presegajo 10% osnovnega kapitala druge
kreditne ali finančne institucije oz. družbe za upravljanje
(-) Naložbe v inovativne in hibridne instrumente ter podrejeni dolg
drugih kreditnih ali finančnih institucij ter družb za upravljanje, v
katerih je banka pridobila več kot 10% osnovnega kapitala
(-) Presežek naložb v druge kreditne ali finančne institucije ter družbe
za upravljanje, ki posamično ne presegajo 10% osnovnega kapitala
druge kreditne ali finančne institucije oz. družbe za upravljanje
(-) Udeležbe v zavarovalnicah, pozavarovalnicah, pokojninskih
družbah in zavarovalnih holdingih
(-) Naložbe v finančne instrumente zavarovalnic, pozavarovalnic,
pokojninskih družb ali zavarovalnih holdingov, v katerih je banka
udeležena
(-) Deželno specifične odbitne postavke od temeljnega in dodatnega
kapitala I
Opomba:
Višina kapitala za izračun omejitev v povezavi z veliko izpostavljenostjo
(dodatni kapital II ni uporabljen) in naložbami v kvalificirane deleže v
osebah nefinančnega sektorja
(-) Zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju

=1.1+(1.2-1.2.1.7)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6

1.3.8

(-) Primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu IRB ter
pričakovana izguba iz naslova lastniških instrumentov po pristopu IRB

1.3.9

(-) Preseganja omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebah
nefinančnega sektorja

1.3.10

(-) Prenesena vrednost finančnih instrumentov, tujih valut in blaga
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1.3.11
1.3.11a

Št.

=1.1+1.3.T1*

1.5

SKUPAJ DODATNI KAPITAL I (za namen kapitalske ustreznosti)

=1.2+1.3.T2*

1.6

DODATNI KAPITAL II (tržna tveganja)

=1.6.3+1.6.5+1.6.6+1.6.7

1.6.1

Presežek dodatnega kapitala I, ki se lahko uporabi za izpolnjevanje
kapitalskih zahtev za tržna tveganja

1.6.2

Dobički iz trgovalne knjige

1.6.3

Podrejeni dolg II

1.6.4

(-) Nelikvidna aktiva

1.6.5

(-) Presežek podrejenega dolga II

1.6.6a
1.6.7
1.7

Opomba:
Višina kapitala za izračun omejitev v povezavi z veliko izpostavljenostjo,
kadar se uporabi dodatni kapital II
(-) Deželno specifične odbitne postavke od dodatnega kapitala II

(-) Neizkoriščeni razpoložljivi dodatni kapital II
(-) ODBITNE POSTAVKE OD CELOTNEGA KAPITALA
Deželno specifične odbitne postavke od celotnega kapitala

1.7.2

Udeležbe v zavarovalnicah
DODATNE INFORMACIJE:
Presežek (+) / primanjkljaj (-) oslabitev in rezervacij po pristopu IRB
Znesek oslabitev in rezervacij po pristopu IRB

1.8.1.1*

Skupinske oslabitve

1.8.1.1**
1.8.1.1***

Posamične oslabitve

1.8.1.2
1.8.2
1.8.3

2

=1.7.1+1.7.2

=1.8.1.1+1.8.1.2

(-) Pričakovane izgube po pristopu IRB
Bruto znesek podrejenega dolga I
Minimalni osnovni kapital

KAPITALSKE ZAHTEVE
Od katerih: Investicijske družbe po členu 20(2) and 24 Direktive
2006/49/EC

2b

Od katerih: Investicijske družbe po členu 20(3) and 25 Direktive
2006/49/EC

2c

Od katerih: Investicijske družbe po členu 45b Direktive 2006/49/EC

2.1

VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV ZA KREDITNO TVEGANJE,
TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN TVEGANJE ZARADI
ČASOVNE NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN IZROČITVE

2.1.1.1a

=-Max[(1.6.3+1.6.5+1.6.6-2.3); 0]

Presežki iz prevrednotenja

2a

2.1.1

=1.3.LE+1.3.9+1.3.10+1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.5

Prilagoditve na postavkah trgovalne knjige

1.7.1

1.8
1.8.1
1.8.1.1

13017

Prilagoditev na postavkah trgovalne knjige
SKUPAJ TEMELJNI KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

1.6.6

Stran

(-) Druge deželno specifične odbitne postavke

1.4

1.6.LE
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Standardizirani pristop (SA)
SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6

=2.1.1+2.1.2

CR SA obrazec na nivoju celotne izpostavljenosti.
=2.1.1.1a ali 2.1.1.1b+2.1.1.2
2.1.1.1a. ali 2.1.1.1b
CR SA obrazec na nivoju celotne izpostavljenosti.
(SA kategorije izpostavljenosti iz prvega odstavka 4. člena sklepa o standardiziranem pristopu, vendar
brez pozicij listinjenja)
� 2.1.1.1a.i , i = 1 do 15
CR SA

2.1.1.1a.01
2.1.1.1a.02

Enote centralne ravni države ali centralne banke
Enote regionalne ali lokalne ravni držav

2.1.1.1a.03

Osebe javnega sektorja

CR SA

2.1.1.1a.04

Multilateralne razvojne banke

CR SA

2.1.1.1a.05

Mednarodne organizacije

CR SA

CR SA

Stran
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2.1.1.1a.06

Institucije

CR SA

2.1.1.1a.07
2.1.1.1a.08
2.1.1.1a.09

Podjetja
Bančništvo na drobno
Zavarovano z nepremičninami

CR SA

2.1.1.1a.10

Zapadle postavke

CR SA

2.1.1.1a.11

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti

CR SA

2.1.1.1a.12

Krite obveznice

CR SA

2.1.1.1a.13

Izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno
oceno

CR SA

2.1.1.1a.14

Naložbe v investicijske sklade

CR SA

2.1.1.1a.15

Ostale izpostavljenosti

CR SA

2.1.1.1b

2.1.1.1b.01
2.1.1.1b.02
2.1.1.1b.03
2.1.1.1b.04
2.1.1.1b.05
2.1.1.1b.06
2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.01
2.1.2.1.02
2.1.2.1.03
2.1.2.2
2.1.2.2.01
2.1.2.2.02
2.1.2.2.03
2.1.2.2.04

IRB kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

Enote centralne ravni države in centralne banke
Institucije
Podjetja
Bančništvo na drobno
Lastniški instrumenti
Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti
Pozicije listinjenja SA
Pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (IRB)
Nadzorniško določene ocene LGD (in CF)
Enote centralne ravni države in centralne banke
Institucije
Podjetja
Lastne ocene LGD (in CF)
Enote centralne ravni države in centralne banke
Institucije
Podjetja
Bančništvo na drobno

CR SA
CR SA

CR SA obrazec na nivoju celotne izpostavljenosti +2.1.1.1.06b
(IRB kategorije izpostavljenosti iz prvega odstavka 17. člena sklepa o pristopu IRB, vendar brez pozicij
listinjenja)
� 2.1.1.1b.i, i = 1 do 6
CR SA
CR SA
CR SA
CR SA
CR SA
CR SA
CR SEC SA
=2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB
CR IRB

2.1.2.3

Kategorija izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov

CR EQU IRB

2.1.2.4

Pozicije listinjenja in listinjene izpostavljenosti

CR SEC IRB

2.1.2.5

Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti

CR IRB

2.2

TVEGANJE PORAVNAVE

CR TB SETT

2.3

VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV ZA POZICIJSKO TVEGANJE,
VALUTNO TVEGANJE IN TVEGANJE SPREMEMB CEN BLAGA

=2.3.1+2.3.2

2.3.1
2.3.1.1

Pozicijsko tveganje, valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga =2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+2.3.1.4
izračunano po standardiziranih pristopih
MKR SA TDI
Dolžniški finančni instrumenti

2.3.1.2

Lastniški finančni instrumenti

MKR SA EQU

2.3.1.3

Tuje valute

MKR SA FX

2.3.1.4

Blago

MKR SA COM

2.3.2

Pozicijsko tveganje, valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga =MKR IM
izračunano z uporabo notranjih modelov

Uradni list Republike Slovenije
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

KAPITALSKA ZAHTEVA ZA OPERATIVNO TVEGANJE
Enostavni pristop
Standardizirani pristop
Napredni pristop

Št.
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=2.4.1+2.4.2+2.4.3
OPR
OPR
OPR

2.5

KAPITALSKE ZAHTEVE POVEZANE S STALNIMI SPLOŠNIMI
STROŠKI

Samo za investicijske družbe (členi 20(2), 20(3), 21, 24, 25 in 45b Direktive 2006/49/EC

2.6

DRUGE IN PREHODNE KAPITALSKE ZAHTEVE

=2.6.1+2.6.2+2.6.3

2.6.1
2.6.2
2.6.3

Kapitalske zahteve na podlagi 152. člena Direktive 2006/48/EC
Dodatna zahteva h kapitalskim zahtevah za investicijske družbe
Ostale deželno specifične kapitalske zahteve

45 b člen Direktive 2006/49/EC
Kapitalska zahteva za preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja

3

MEMORANDUMSKE POSTAVKE:

3.1

Presežek (+) / primanjkljaj (-) kapitala pred uporabo prehodnih določb za
kapitalske zahteve
=1-(2-2.6)
=1/(2-2.6)*8
Količnik kapitalske ustreznosti (%) pred uporabo prehodnih določb za
kapitalske zahteve

3.1.a
3.2

Presežek (+) / primanjkljaj (-) kapitala

3.2.a

Količnik kapitalske ustreznosti (%)

3.3

Presežek (+) / Primanjkljaj (-) kapitala upoštevaje proces nadzorniškega
pregledovanja
Količnik kapitalske ustreznosti (%) upoštevaje proces nadzorniškega
pregledovanja

=1-2

=1/2*8

3.3.a
3.4

Interna ocena presežka (+) / Primanjkljaja (-) kapitala

3.4.1

Interna ocena kapitala

3.4.2

Interna ocena kapitalskih potreb

=3.4.1-3.4.2
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4573.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točko prvega odstavka 195. člena in
drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

Št.

2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Banka obvesti Banko Slovenije o pomembnejših
ugotovitvah analiz posrednih kreditnih izpostavljenosti, zlasti
do izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev
banke, dajalcev osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti v
primeru izpostavljenosti do shem, kot so opredeljene v točki (d)
4. člena sklepa o veliki izpostavljenosti, ter o sprejetih ukrepih
z namenom zmanjševanja tveganja koncentracije iz naslova
teh izpostavljenosti.
Banka obvestilo iz prvega pododstavka tega odstavka
izdela po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja in ga pošlje
v rokih za predložitev poročil iz 19. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.".
3. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Stran
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Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz prvega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni
obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik
Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju
posameznih dejstev in okoliščin bank
in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09) se točka (b) četrtega
odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:
"(b) poročila in konsolidirana poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10; v
nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti);"

85 / 29. 10. 2010 /

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4575.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja

Na podlagi 176., 239. in 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09,
83/09 in 79/10) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o vsebini poročil in obvestil
iz 176. in 239. člena
Zakona o zavarovalništvu ter načinu
in rokih poročanja
1. člen
V Sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni
list RS, št 122/00, 108/01 in 86/05) se besedilo v oklepaju prvega odstavka 1. člena »13/00 in 91/00«, nadomesti z besedilom
»109/06 – UPB2 in nadaljnji«.
Črta se sedma alinea drugega odstavka 1. člena.
Osma alinea postane sedma in se besedilo osme alinee
drugega odstavka 1. člena v oklepaju »106/99 in 72/00« nadomesti z besedilom »109/06 – UPB4 in nadaljnji«.
2. člen
V 2. členu se sedmi odstavek črta.

SODNI SVET
4574.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesto predsednika Okrajnega
sodišča v Škofji Loki

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana
na 26. seji dne 21. 10. 2010 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih
delnic po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega
dne v naslednjem mesecu.«
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavarovalnica,
pri katerih število delničarjev presega 300 poročati o prvih
300 delničarjih z največjim deležem v kapitalu ali glasovalnih
pravicah. V primeru, da ima več delničarjev enak delež kot tristoti delničar, mora zavarovalnica razvrstiti delničarje z enakim
deležem kot tristoti delničar po abecednem vrstnem redu. V
primeru, da je število delničarjev, ki imajo najmanj 0,2% delež
v kapitalu ali glasovalnih pravicah, večje od 300, je potrebno
poročati o vseh delničarjih, ki imajo najmanj 0,2% delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah.«
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Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavarovalnice iz tretjega odstavka tega člena poročajo po geografskih segmentih delniške knjige oziroma o
skupnem deležu, ki ga imajo delničarji v državah članicah
in delničarji v tujih državah oziroma posebej, če posamezni
delničar iz teh držav s številom delnic dosega kriterij iz tretjega
odstavka tega člena.
4. člen
V 8. členu se v šestem odstavku pred prvo alineo doda
alinea, ki glasi:
»V stolpec 2a, »Vrsta pravne osebe«, vpiše ali gre za
banko (B), zavarovalnico (Z), pokojninsko družbo (PD), družbo
za upravljanje (DZU), borzno posredniško družbo (BPD), drugo
finančno družbo (DF) ali nefinančno družbo (NF).
5. člen
Obrazec NAL‑KD se nadomesti z novim obrazcem
NAL‑KD, ki je sestavni del tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0163
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
Priloga
NAL-KD
Zavarovalnica:
Pokojninska družba:
NALOŽBE V PRAVNE OSEBE, PRI KATERIH JE ZAVAROVALNICA PRIDOBILA KVALIFICIRANI DELEŽ, NA DAN__________
Z. št. Naziv Vrsta pravne osebe Država Vrsta naložbe Vir naložbe Knjigovodska
(KP/KS/LV) vrednost
(N/P)
pravne (B/Z/PD/DZU/BPD/D pravne
(v EUR)
osebe F/NF)
osebe
1
2
2a
3
4
5
6

Datum:
Sestavil:

Delež v
kapitalu
(v %)
7

Datum
Opis
Delež
glasovalnih naložbe spremembe
pravic (v %)
8
9
10

Žig in podpis:
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OBČINE
BREZOVICA
4576.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod
Krimom

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brezovica dne
22. 10. 2010 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod
Krimom
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako
VS 21/3-1.
II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN VS
21/3-1 bo potekala 30 dni, od 10. 11. 2010 do 10. 12. 2010,
na sedežu Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN
VS 21/3-1 bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
uprava Občine Brezovica. Javna obravnava bo 17. 11. 2010,
ob 15.00 uri, v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica.
III.
Zemljiške parcele, na katere dopolnjen osnutek OPPN
VS 21/3-1 posega: 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del, vse
k.o. Kamnik.
IV.
V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur občine ima
javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN VS 21/3-1.
Pripombe na razgrnjen predlog odloka, ki jih bodo med
javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se v pisni
obliki pošlje na Občino Brezovica ali vpiše v knjigo pripomb
na kraju javne razgrnitve. Obravnavane bodo le podpisane in
s polnim naslovom opremljene pripombe. Rok za pripombe k
razgrnjenemu predlogu odloka poteče zadnji dan razgrnitve.
Občina bo pripombe in predloge javnosti preučila in do njih
zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način
in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč, na katere dopolnjen
osnutek OPPN VS 21/3-1 posega, bo občina pisno seznanila
s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v
okviru javne razgrnitve.
Št. 304/2010-IS
Brezovica, dne 22. oktobra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

4577.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in
na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1
v Kamniku pod Krimom
1. člen
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1
v Kamniku pod Krimom (Uradni list RS, št. 38/10) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela v letih 2010
oziroma 2011 po postopku kot sledi:
A. Začetek – sklep o pripravi OPPN
B. Priprava osnutka OPPN
C. Smernice nosilcev urejanja
prostora
– odločitev o celoviti presoji vplivov
na okolje (če je potrebna)
D. Priprava dopolnjenega osnutka
OPPN
E. Sodelovanje javnosti
– javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPPN
– javna obravnava
F. Priprava predloga OPPN
– preučitev pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč do pripomb
– priprava predloga OPPN
G. Mnenja nosilcev urejanja
prostora
– pridobivanje mnenj na predlog
OPPN s strani nosilcev urejanja prostora
H. Sprejem predloga OPPN
– sprejem usklajenega predloga
OPPN na občinskem svetu«.

– april 2010
– maj 2010
– oktober 2010

– oktober 2010
– november 2010

– december 2010

– februar 2011

– marec 2011

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 302/2010-SI
Brezovica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Stran

13028 /

Št.

85 / 29. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

DOBJE
4578.

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Dobje, izvedenih dne 10. 10. 2010

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na podlagi
prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) na seji
dne 12. 10. 2010 sestavila

POROČILO
o izidu volitev za člane
Občinskega sveta Občine Dobje,
izvedenih dne 10. 10. 2010
I.
Skupaj je glasovalo 548 volivcev, od tega je bilo oddanih
542 veljavnih glasovnic in 6 neveljavnih glasovnic.

7. Matej Gračnar, roj. 7. 1. 1972; stan. Dobje 18c, 3224
Dobje pri Planini.
Seja se je končala ob 20.00 uri.
Št. 040-0002/2010
Dobje, dne 12. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Bogomir Brložnik l.r.
Člani:
1. predsednik: Bogomir Brložnik l.r.
2. namestnica predsednika: Irena Tovornik l.r.
3. Tovornik Mateja l.r. – član
4. Marijana Brumec l.r. – namestnica člana
5. Olga Jager l.r. – član
6. Jožica Voga l.r. – namestnica člana
7. Silvestra Uduč l.r. – član
8. Suzana Plemenitaš - Centrih l.r.

II.
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine
Dobje so dobili naslednje št. glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kandidat
PETER ŠKOBERNE
KARL ČADEJ
FRANC SALOBIR
MILORAD JOKIĆ
SILVA ANTLEJ
EDVARD KOVAČIČ
JOŽEFA SALOBIR
IVANA JAZBEC
ANA GRADIČ
ANA PLEMENITAŠ
DEJAN FELICIJAN
FRANC LESKOVŠEK
BOŽIDAR ŽIBRET
UROŠ HORJAK
ALOJZ BEVC
MAGDALENA DOBERŠEK
NATALIJA PLEMENITAŠ
DAVID SALOBIR
MATEJ GRAČNAR
BRANKO UDUČ
SILVA ČADEJ
MARIJA GRAČNAR

Št.
glasov
37
192
187
51
125
228
75
124
71
165
108
217
179
113
89
227
208
147
189
193
54
52

%
glasov
6.83
35.42
34.50
9.41
23.06
42.07
13.84
22.88
13.10
30.44
19.93
40.04
33.03
20.85
16.42
41.88
38.38
27.12
34.87
35.61
9.96
9.59

III.
Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) in 12. člena
drugega odstavka istega zakona so bili v Občini Dobje za člane
občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:
1. Edvard Kovačič, roj. 19. 2. 1945; stan. Repuš 1, 3224
Dobje pri Planini
2. Magdalena Doberšek, roj. 2. 3. 1973; stan. Repuš 1a,
3224 Dobje pri Planini
3. Franci Leskovšek ml., roj. 26. 9. 1975; stan. Brezje pri
Dobjem 16b, 3224 Dobje pri Planini
4. Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14. 12. 1979; stan.
Dobje pri Planini 6, 3224 Dobje pri Planini
5. Branko Uduč, roj. 26. 11. 1961; stan. Dobje pri Planini
32, 3224 Dobje pri Planini
6. Karl Čadej, roj. 25. 7. 1958; stan. Završe 2, 3224 Dobje
pri Planini

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4579.

Odlok o ureditvi zimske službe v Občini
Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec, (Naš časopis št. 252/99
in št. 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec
na 20. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o ureditvi zimske službe
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija
ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja
javnih cest in ostalih prometnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Dobrova - Polhov
Gradec.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na
lokalnih javnih cestah, zbirnih lokalnih cestah, javnih poteh,
površinah za pešce, avtobusnih postajališčih, intervencijskih
poteh, javnih parkiriščih in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanci.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki.
Javne prometne površine so vse kategorizirane lokalne
ceste, zbirne lokalne ceste in javne poti, avtobusna postajališča, površine za pešce in javni parkirni prostori.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
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3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih
prometnih površin;
4. pluženje snega iz površin za pešce in javnih površinah
ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki
ogrožajo varnost ljudi in stvari;
5. čiščenje avtobusnih površin in križišč in prehodov za
pešce;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije
in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
9. obveščanje javnosti o stanju cest;
10. druge naloge katere omogočajo v zimskem času nemoten promet na javnih prometnih površinah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Izvajalec po tem odloku na območju Občine Dobrova Polhov Gradec je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe), ki se izbere na podlagi javnega razpisa.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe
ter Občine Dobrova - Polhov Gradec se uredijo s pogodbo.
Pogodba z izbranim ponudnikom se lahko sklene za obdobje
največ štirih let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati operativni načrt zimske službe, ki obsega popis
vseh površin in objektov na katerih se izvaja zimska služba
in ga predložiti v sprejem pristojni službi občinske uprave za
ceste.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi
zlasti
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje
in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznosti prisotnosti, stopnja pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cestah.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati izvedbeni program zimske službe in predložiti v
potrditev županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko
službo;
3. skrb za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvajanje ekološko primernejših postopkov in materiala
za posipavanje;
5. izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se
na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih
odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih
se lahko pričakuje poledica;
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko
ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec
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sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske
uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri
nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prvem stavku;
8. organizira 24 urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo
zimsko sezono.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98) in operativnim planom zimske službe.
I. prioriteta: lokalne ceste, avtobusne linije in linije šolskih
prevozov,
II. prioriteta: javne poti,
III. prioriteta: druge ceste v javni rabi, avtobusna postajališča, parkirišča in ostale javne površine.
Natančen prioritetni vrstni red po tem členu pripravi strokovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
Delo na cestah I. prioritete poteka tako, da je prevoznost
ob delovnih dneh zagotovljena do 5. ure zjutraj. Začasni zastoji
v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin
so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter v dela
prostih dnevih. Ceste II. prioritete se praviloma usposobijo do
14. ure. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo
verig. Na cestah III. prioritete so možni tudi daljši zastoji v odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je prostor za pešce, kjer dopuščajo
razmere, v širino najmanj 0,5 m,
– z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oziroma je v takem
primeru potrebno poskrbeti za odvoz snega.
Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je izvajalec zimske službe dolžan na drug način odstraniti
sneg z vozišča, pločnikov, mostov in drugih javnih površin.
Sneg se pluži na mesta kjer je prostor, ne glede na lastnike zemljišča.
Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma najkasneje
24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem
redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz
sedme točke 6. člena tega odloka.
9. člen
Ob pojavu poledice, ob pričakovanju le-te po meteorološki napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni
posipati ceste ter pločnike. Izbira uporabljenih materialov in
način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na
vsakokratne okoliščine v skladu s 7. členom tega odloka.
10. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za
povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali
malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem
delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radiana postajališča);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti
v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg
odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne sme
odložiti na pločnikih.
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12. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni načrt zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem
planu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
V ČASU ZIMSKIH RAZMER
13. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so
dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki
meteornih voda, snežni ščitniki in drugo na pročeljih hiš, ki so
obrnjene na cesto;
3. odstraniti novozapadli sneg z bankin za pešce, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko
zapade 10 cm snega;
4. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
14. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora
ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 13. člena
tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na
stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
15. člen
Površine za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo
le s soljo ali peskom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi
ali drugim nasipnim materialom.
Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba
namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost
opozarja.
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave,
ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino
topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
16. člen
Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža
varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti
je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno hodnik za pešce oziroma
cestišče ustrezno zavarovati.
17. člen
Pri odstranjevanju snega iz javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. Sneg se mora
odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje
in prometa z vozili. V času odstranjevanja snega s površin,
določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja
vozila iz javnih prometnih površin. Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
18. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno s površin iz
2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov
(peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno
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prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje
ceste in prometa v zimskem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
19. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah,
župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Dobrova - Polhov
Gradec. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe
prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
20. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca
naslednje naloge:
1. kvalitetni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske
službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
21. člen
Z globo 425,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe,
ki stori prekršek iz 6., 7., 8. in 11. člena tega odloka.
Z globo 125,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane
poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če
zapade od 10 cm do 15 cm snega;
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike;
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska;
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke;
6. ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg;
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč
s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost;
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
Z denarno kaznijo 500 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010
Dobrova, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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Pravilnik o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov
krajevnih skupnosti, članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih
organov in o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in
110/07 – Sklep US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2), ter Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3) je Občinski svet Občine Dobrova Polhov Gradec je na 20. seji dne 30. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem
in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti,
članom delovnih teles občinskega sveta
ter članom drugih občinskih organov
in o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do
plačila, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom
nadzornega odbora in volilne komisije, pripadajo nagrade za
njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
2. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se
župan Občine Dobrova - Polhov Gradec glede na število prebivalcev uvrsti v 51. plačni razred, če funkcijo opravlja poklicno.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno.
Plačni razred podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec je v primeru poklicnega opravljanja funkcije v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen v razponu od
36. do 43. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi
župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini največ 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana oziroma plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana vključuje sejnine za opravljeno delo na
sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
3. člen
Z Zakonom o lokalni samoupravi določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo
za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je
podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega
sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega
sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki
niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Nagrade ter morebitna povračila stroškov članom svetov
krajevnih skupnosti se izplačujejo v skladu s finančnimi načrti
krajevnih skupnosti.
4. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za posameznega občinskega funkcionarja izda komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.
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5. člen
Obračun plače oziroma plačila na podlagi tega pravilnika
se opravi na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
ki v prilogi 1 določa plačno lestvico s plačnimi razredi za javne
uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
6. člen
V okviru ugotovljenega zneska osnovne plače župana za
poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek
plačila posameznemu članu občinskega sveta ter zagotovi, da
ta letno ne preseže z zakonom določenega najvišjega možnega zneska.
7. člen
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne osnovne plače
župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi
plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,2%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,6%
– vodenje seje občinskega sveta 3,4%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
4,2%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je,
2,2%.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah ostalih
delovnih teles in delovnih sestankih.
V skladu s tem sklepom se z odločbo določi plačilo članu
občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača
za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah občinskega
sveta, sejah ostalih delovnih teles in delovnih sestankih.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za opravljeno delo. Nagrada za opravljeno
delo se oblikuje kot:
1. nagrada za udeležbo na seji in
2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki vključuje tudi
udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov
Gradec in sejah ostalih delovnih teles, kjer je prisotnost članov
nadzornega odbora smiselna, ter pripravo in utemeljitev predloga za neposredni nadzor nadzorovane stranke, se pravica do
nagrade določi največ v višini:
– 10% letne osnovne plače župana za predsednika nadzornega odbora;
– 7% letne osnovne plače župana za člane nadzornega
odbora.
Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora se za vse člane nadzornega odbora
oblikuje v višini:
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– 2% letne osnovne plače župana za opravljanje zahtevnega nadzora;
– 1% letne osnovne plače župana za opravljanje manj
zahtevnega nadzora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe.
10. člen
Nagrade članom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti lahko
določijo v višini do:
– 20% najvišjega možnega zneska, ki za posamezno
sejo pripada članu občinskega sveta, za člane sveta krajevne
skupnosti in
– 30% najvišjega možnega zneska, ki za posamezno
sejo pripada članu občinskega sveta, za predsednika sveta
krajevne skupnosti.
Nagrade se izplačajo v skladu s finančnimi načrti krajevnih skupnosti.
11. člen
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v zvezi z
izvedbo lokalnih referendumov in dela v volilnih organih ob vsakih
splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski
svet, nadomestne volitve v občinski svet in redne ter nadomestne
volitve župana v prvem in drugem krogu v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Ob vsakih drugih volitvah so člani občinske volilne komisije,
ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila,
ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju prvega
odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev.
Člani volilnih odborov imajo pravico do nadomestila v
višini, določeni z Zakonom o lokalnih volitvah.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču
za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino
nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom
volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne
komisije v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina
njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v
tem členu, razen za člane volilnega odbora, ki vodi predčasno
glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo,
kot je opredeljeno v Zakonu o lokalnih volitvah, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila članom občinske volilne komisije in volilnih
odborov se izplačajo na podlagi akta o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji, člani nadzornega odbora ter člani
delovnih teles občinskega sveta imajo pravico do povračil,
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo
te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije člana občinskega sveta, v zvezi z njo ali
v zvezi z delom v nadzornem odboru ali delovnem telesu občinskega sveta.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo
za javne uslužbence.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo
za javne uslužbence.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
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13. člen
Pravico iz 12. člena tega pravilnika uveljavljajo osebe
iz prvega odstavka 12. člena na podlagi naloga za službeno
potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan.
14. člen
Pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov lahko
krajevne skupnosti s svojimi akti v obsegu, kot je določen v
12. členu, določijo tudi za člane svetov krajevnih skupnosti.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje nadomestil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo osebe iz
prvega odstavka 12. člena, se zagotovijo v proračunu.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo trimesečno. Prejemki,
določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih
dneh po predložitvi potnega poročila občinski upravi.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
vrednosti plačnega razreda, dogovorjenega s Kolektivno pogodbo za javni sektor, povračila stroškov v zvezi z delom pa v
skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe 8. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane
delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za
civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih
ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Določbe 10. člena se začnejo uporabljati z novim mandatom.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 253/99).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0012/2010-13
Dobrova, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

DRAVOGRAD
4581.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Dravograd

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Dravograd
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji
dne 13. oktobra 2010 in na podlagi zapisnikov volilnih odborov
o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za župana Občine
Dravograd ugotovila:
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I.
a) Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico po
splošnem volilnem imeniku skupaj 7364 volivcev.
b) Glasovalo je 4282 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti je glasovalo 7 volivcev.

I.
a) Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico po
splošnem volilnem imeniku skupaj 7364 volivcev.
b) Glasovalo je 4282 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti je glasovalo 7 volivcev.

II.
Za volitve župana Občine Dravograd je bilo oddanih 4282
glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 22, veljavnih glasovnic
je bilo 4260.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

II.
Za volitve članov Občinskega sveta je bilo oddanih 4282
glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 167, veljavnih glasovnic
je bilo 4115.
Rezultati glasovanja za liste:

Zap.
št.
1
4
5
3
2

Kandidat
MARIJANA CIGALA
MAG. JANKO ŠTEHARNIK
JOŽEF STUDENČNIK
ERVIN PEČNIK
MAG. BORUT NEJC RAZGORŠEK

Št.
glasov
2256
712
523
437
332

%
glasov
52.96
16.71
12.28
10.26
7.79

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list
RS, št. 94/20 – UPB3, 45/08) ugotovila, da je kandidatka za
županjo Marijana Cigala, rojena 9. 1. 1962, stanujoča Vrata
35, 2366 Muta, Občina Dravograd, predlagatelja Enotna lista –
2010, dobila večino veljavnih glasov in je izvoljena za županjo
Občine Dravograd.
Št. 041-0007/2010-1
Dravograd, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.
Namestnica predsednika
Darja Jehart Baloh l.r.
Članica
Helena Petrej l.r.
Član
Adi Kralj l.r.
Članica
Doris Savanovič l.r.
Namestnica članice
Milica Tomažič l.r.
Namestnica člana
Milka Stergar l.r.
Namestnica članice
Erika Nabernik l.r.

4582.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Dravograd

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Dravograd
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji,
dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov volilnih odborov
o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za člane Občinskega
sveta Občine Dravograd ugotovila:

Št
mand.
4

Št.
1

0
0

2
3

1
3

4
5

2
1

6
7

0
1
1
1

8
9
10
11

2
2
0

12
13
14

0
0

15
16

18

Ime liste
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
LISTA ERVINA KODRUNA
SVETNIKI BREZ SEJNIN ZA BOLJŠO
PRIHODNOST DRAVOGRADA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DESUS –DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
LISTA ZA PRIHODNOST
LISTA ZA OBČINO DRAVOGRAD – LISTA
JOŽETA STUDENČNIKA
NDS – NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
ZDRUŽENI ZA RAZVOJ
ENOTNA LISTA – 2010
LISTA BORUT NEJC RAZGORŠEK
IN SKUPINA VOLIVCEV
ZELENI SLOVENIJE
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
SKUPAJ

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) pripada listam naslednje
število mandatov:
1. Slovenska demokratska stranka
4 mandati
2. DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
3 mandati
3. Lista za prihodnost
2 mandata
5. Združeni za razvoj
2 mandata
6. Enotna lista – 2010
2 mandata
7. SLS Slovenska ljudska stranka
1 mandat
8. Lista za Občino Dravograd – Lista Jožeta
Studenčnika
1 mandat
9. SD – Socialni demokrati
1 mandat
10. Zares – Nova politika
1 mandat
11. LDS – Liberalna demokracija Slovenije 1 mandat.
III.
Na podlagi dodeljenih mandatov posamezni listi, so mandat prejeli naslednji kandidati z list:
1. Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Zap.
št.
1
2

Kandidat
ANTON PREKSAVEC, rojen 27. 3. 1975, stanujoč
Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd
MARKO GOMBOC, rojen 7. 5. 1981, stanujoč
Robindvor 112, 2370 Dravograd
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št.
3
4
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Kandidat
MILENA MENDAŠ, rojena 1. 3. 1962, stanujoča
Robindvor 82, 2370 Dravograd
MILAN PRIMOŽIČ, rojen 13. 5. 1960, stanujoč
Libeliče 8B, 2372 Libeliče

2. Lista: 5 – DESUS –DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Zap.
št.
1
2
3

Kandidat
BENEDIKT KOPMAJER, rojen 5. 3. 1956,
stanujoč Kozji Vrh nad Dravogradom 2A, 2370
Dravograd
ALFONZ NABERŽNIK, rojen 3. 6. 1937, stanujoč
Robindvor 1, 2370 Dravograd
DRAGICA RUDOLF, rojena 15. 2. 1962, stanujoča
Sv. Danijel 71A, 2371 Trbonje

3. Lista: 6 – LISTA ZA PRIHODNOST
Zap.
št.
1
2

Kandidat
MIHAEL POBERŽNIK, rojen 24. 9. 1966, stanujoč
Šentjanž pri Dravogradu 67, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu
PRIMOŽ MORI, rojen 19. 2. 1972, stanujoč
Šentjanž pri Dravogradu 153, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu
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10. Lista: 11 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Zap.
Kandidat
št.
2
FERDO ABRAHAM, rojen 3. 6. 1961, stanujoč
Robindvor 42, 2370 Dravograd
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili z dobljenimi preferenčnimi glasovi izvoljeni
naslednji kandidati:
– Zoran ZAJAMŠEK, rojen 25. 8. 1977, stanujoč Selovec
26A, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, predlagatelja Lista za
Občino Dravograd, Lista Jožeta Studenčnika
– Branko KRENK, rojen 27. 6. 1956, stanujoč Meža 59,
2370 Dravograd, predlagatelja Socialni demokrati, OO SD
Dravograd
– Dejan VIVOD, rojen 23. 10. 1985, stanujoč Trg 4. julija
35, 2370 Dravograd, predlagatelja Zbor članov in članic OO
Dravograd Zares – Nova politika
– Ferdo ABRAHAM, rojen 3. 6. 1961, stanujoč Robindvor
42, 2370 Dravograd, predlagatelja Zbor članov LDS – Liberalne
demokracije Slovenije, OO Dravograd.
Št. 041-0007/2010-2
Dravograd, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.

4. Lista: 12 – ZDRUŽENI ZA RAZVOJ
Zap.
št.
2
1

Namestnica predsednika
Darja Jehart Baloh l.r.

Kandidat
MARKO KOGELNIK, rojen 28. 3. 1962, stanujoč
Podklanc 5, 2370 Dravograd
mag. LIDIJA POŽGAN, rojena 14. 11. 1964,
stanujoča Mariborska cesta 14A, 2370 Dravograd

Članica
Helena Petrej l.r.
Član
Adi Kralj l.r.

5. Lista: 13 – ENOTNA LISTA – 2010
Zap.
št.
1
2

Članica
Doris Savanovič l.r.

Kandidat
MARIJANA CIGALA, rojena 9. 1. 1962, stanujoča
Vrata 35, 2366 Muta
SREČKO PODOJSTRŠEK, rojen 14. 4. 1956,
stanujoč Šentjanž pri Dravogradu 5, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu

Namestnica članice
Milica Tomažič l.r.
Namestnica člana
Milka Stergar l.r.
Namestnica članice
Erika Nabernik l.r.

6. Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Zap.
št.
1

Kandidat
JOŽEF KLADNIK, rojen 20. 3. 1954, stanujoč Meža
40, 2370 Dravograd

7. Lista: 7 – LISTA ZA OBČINO DRAVOGRAD – LISTA
JOŽETA STUDENČNIKA
Zap.
št.
5

Kandidat
ZORAN ZAJAMŠEK, rojen 25. 8. 1977, stanujoč
Selovec 26A, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

8. Lista: 9 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Zap.
št.
2

Kandidat
BRANKO KRENK, rojen 27. 6. 1956, stanujoč
Meža 59, 2370 Dravograd

9. Lista: 10 – ZARES – NOVA POLITIKA
Zap.
št.
7

Kandidat
DEJAN VIVOD, rojen 23. 10. 1985, stanujoč Trg
4. julija 35, 2370 Dravograd

4583.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
Krajevnih skupnosti Občine Dravograd

POROČILO
o izidu volitev članov
svetov Krajevnih skupnosti Občine Dravograd
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji,
dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o
ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za člane svetov Krajevnih skupnosti Občine Dravograd, ugotovila:
I.
a) Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico po
splošnem volilnem imeniku skupaj 7364 volivcev.
b) Glasovalo je 4282 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti je glasovalo 7 volivcev.
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II.
Za volitve članov svetov Krajevnih skupnosti je bilo oddanih 4277 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 215, veljavnih
glasovnic je bilo 4062.
Posamezni kandidati so po vrstnem redu volilnih enot
prejeli naslednje število glasov:
1. Krajevna skupnost Dravograd
Mesto Kandidat

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

INES ILIČ

Ime liste/predlagatelja
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

175

28,74%

2.

JANEZ PEČNIK

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

171

28,08%

3.

MAG. LIDIJA POŽGAN

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

182

31,11%

4.

MIRAN KAISER

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

149

25,47%

5.

FERDO ABRAHAM

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

162

22,75%

6.

DUŠAN FERENČAK

ENOTNA LISTA – 2010

112

15,73%

7.

RADO KAREL

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

175

61,19%

8.

ZLATKO RAVNJAK

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

185

100,00%

9.

CVETKA PLAZOVNIK

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

124

65,26%

10.

JOŽE MATIJA

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

89

73,55%

11.

JANKO BOŽIČ

ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

61

76,25%

2. Krajevna skupnost Libeliče
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

72

30,90%

1.

JOŽE PŠENIČNIK

ADRIJAN ZALESNIK ML. IN SKUPINA
VOLIVCEV

2.

BRANKO FERK

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

64

27,47%

3.

ROK PLEŠIVČNIK

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

32

55,17%

4.

JOŽEF HUBMAN

ENOTNA LISTA – 2010

39

41,05%

5.

RAJKO DULER

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

35

36,84%

6.

STANISLAV KOROŠ

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

34

100,00%

7.

JURE VIDERMAN

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

11

100,00%

3. Krajevna skupnost Šentjanž pri Dravogradu
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

131

15,52%

1.

EVA VRHOVNIK

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

2.

FRANC PIRNAT

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA
VOLIVCEV

126

14,93%

3.

DOMINIK VRHOVNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

124

14,69%

4.

SREČKO MARTINC

LISTA ZA PRIHODNOST

155

20,10%

5.

OSKAR ŠALOVEN

LISTA ZA PRIHODNOST

148

19,20%

6.

TANJA ROBIN EPŠEK

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA
VOLIVCEV

136

17,64%

7.

EDVARD KRESNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

133

57,33%

8.

MARIJANA STERKUŠ

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA
VOLIVCEV

99

42,67%

9.

GREGOR KOTNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

95

21,69%

10.

ZDRAVKO GRILC

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA
VOLIVCEV

79

18,04%

11.

FANIKA REK

LISTA ZA PRIHODNOST

65

14,84%

4. Krajevna skupnost Trbonje
Mesto Kandidat

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

OTO LUŽNIK

Ime liste/predlagatelja
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

98

56,32%

2.

ANTON KOTNIK

ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

76

43,68%
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Mesto Kandidat
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Št. glasov

Odstotek glasov

3.

MIHA DOLER

Ime liste/predlagatelja
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

43

33,08%

4.

GREGOR KAC

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

34

26,15%

5.

SLAVKO TOPLER

ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

6

100,00%

6.

BOGDAN BREZOVNIK

ENOTNA LISTA – 2010

72

38,71%

7.

ANICA RUDOLF

ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

60

32,26%

Št. glasov

Odstotek glasov

5. Krajevna skupnost Črneče
Mesto Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

VANJA ŠNABL

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

55

36,91%

2.

SILVA SKUTNIK

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

48

32,21%

3.

ANDREJ EPŠEK

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

101

40,73%

4.

JOLANDA OŠLOVNIK

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

79

31,85%

5.

SANJA JOVANOVIĆ

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

68

27,42%

6.

GOJKO MELANŠEK

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

39

100,00%

7.

ANDREJ KOGELNIK

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

81

54,00%

8.

MIRA MORI

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

69

46,00%

9.

LUCIJA ČEVNIK

BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

75

51,72%

10.

BERNARDA MERTÜK

BOŠTJAN KOGELNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

47

32,41%

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami ZLV
ugotovila, da so za člane svetov krajevnih skupnosti izvoljeni
naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD:
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kandidat
INES ILIČ
JANEZ PEČNIK
MAG. LIDIJA POŽGAN
MIRAN KAISER
FERDO ABRAHAM
DUŠAN FERENČAK
RADO KAREL
ZLATKO RAVNJAK
CVETKA PLAZOVNIK
JOŽE MATIJA
JANKO BOŽIČ

Ime liste/predlagatelja
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ENOTNA LISTA – 2010
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ZLATKO RAVNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Št. glasov
175
171
182
149
162
112
175
185
124
89
61

Št. glasov

KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE:
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

JOŽE PŠENIČNIK

ADRIJAN ZALESNIK ML. IN SKUPINA VOLIVCEV

72

2.

BRANKO FERK

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

64

3.

ROK PLEŠIVČNIK

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

32

4.

JOŽEF HUBMAN

ENOTNA LISTA – 2010

39

5.

RAJKO DULER

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

35

6.

STANISLAV KOROŠ

ADRIJAN ZALESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

34

7.

JURE VIDERMAN

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

11

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU:
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

EVA VRHOVNIK

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
131

2.

FRANC PIRNAT

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

126
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Kandidat

Ime liste/predlagatelja

3.

DOMINIK VRHOVNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

Št. glasov
124

4.

SREČKO MARTINC

LISTA ZA PRIHODNOST

155

5.

OSKAR ŠALOVEN

LISTA ZA PRIHODNOST

148

6.

TANJA ROBIN EPŠEK

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

136

7.

EDVARD KRESNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

133

8.

MARIJANA STERKUŠ

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

99

9.

GREGOR KOTNIK

LISTA ZA PRIHODNOST

95

10.

ZDRAVKO GRILC

SREČKO PODOJSTRŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

79

11.

FANIKA REK

LISTA ZA PRIHODNOST

65

KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE:
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kandidat
OTO LUŽNIK
ANTON KOTNIK
MIHA DOLER
GREGOR KAC
SLAVKO TOPLER
BOGDAN BREZOVNIK
ANICA RUDOLF

Ime liste/predlagatelja
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
ENOTNA LISTA – 2010
ANITA JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Št. glasov
98
76
43
34
6
72
60

Ime liste/predlagatelja
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BLANKA VRHOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
BOŠTJAN KOGELNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Št. glasov
55
48
101
79
68
39
81
69
75
47

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE:
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kandidat
VANJA ŠNABL
SILVA SKUTNIK
ANDREJ EPŠEK
JOLANDA OŠLOVNIK
SANJA JOVANOVIĆ
GOJKO MELANŠEK
ANDREJ KOGELNIK
MIRA MORI
LUCIJA ČEVNIK
BERNARDA MERTÜK

Št. 041-0007/2010-3
Dravograd, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.
Namestnica predsednika
Darja Jehart Baloh l.r.
Članica
Helena Petrej l.r.
Član
Adi Kralj l.r.
Članica
Doris Savanovič l.r.
Namestnica članice
Milica Tomažič l.r.
Namestnica člana
Milka Stergar l.r.
Namestnica članice
Erika Nabernik l.r.

Stran
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GORNJI PETROVCI
4584.

Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji
Petrovci dne 10. 10. 2010

Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je na
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – ZLV-H) sestavila

POROČILO
o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci
dne 10. 10. 2010
1. VOLITVE ŽUPANA
I. V Občini Gornji Petrovci je od skupnega števila 1962
volilnih upravičencev glasovalo 1103 volivcev, kar znaša
56,22%.
II. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1103 glasovnic, od tega je bilo 1029 veljavnih in 74 neveljavnih.
Kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:
– Franc Šlihthuber 1029 glasov ali 100%.
III. Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je
ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Gornji Petrovci izvoljen kandidat Franc
Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96.
2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
I. Pri glasovanju za člane Občinskega sveta Občine Gornji
Petrovci je bilo oddanih 1103 glasovnic, od tega je bilo 1061
veljavnih in 442 neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
1. VOLILNA ENOTA:
1. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 69 glasov in 42
preferenčnih glasov,
2. Slovenska ljudska stranka, SLS, 216 glasov in 170
preferenčnih glasov,
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS,
61 glasov in 30 preferenčnih glasov,
4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 38
glasov in 20 preferenčnih glasov,
5. Neodvisna stranka Pomurja, NSP, 23 glasov in 13
preferenčnih glasov,
6. Socialni demokrati, SD, 21 glasov in 10 preferenčnih
glasov,
7. Slovenska demokratska stranka, SDS, 43 glasov in 16
preferenčnih glasov.
2. VOLILNA ENOTA:
1. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 97 glasov in 71
preferenčnih glasov,
2. Slovenska ljudska stranka, SLS, 203 glasove in 163
preferenčnih glasov,
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS,
35 glasov in 5 preferenčnih glasov,
4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 147
glasov in 131 preferenčnih glasov,
5. Neodvisna stranka Pomurja, NSP, 3 glasove in 0 preferenčnih glasov,
6. Socialni demokrati, SD, 69 glasov in 54 preferenčnih
glasov,
7. Slovenska demokratska stranka, SDS, 36 glasov in 16
preferenčnih glasov.
II. Na podlagi d`Hondtovega sistema in Harejevega količnika so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Slovenska ljudska stranka, SLS, 6 mandatov,
2. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 2
mandata,
3. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 2 mandata,
4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS,
1 mandat,
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5. Socialni demokrati, SD, 1 mandat,
6. Slovenska demokratska stranka, SDS, 1 mandat.
III. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski
svet Občine Gornji Petrovci izvoljeni:
– SLS Slovenska ljudska stranka:
1. Karel Luthar, Križevci 19, roj. 16. 1. 1948
2. Štefan Kuhar, Košarovci 26, roj. 16. 6. 1963
3. Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
4. Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
5. Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
6. Liljana Svetec, Ženavlje 23, roj. 1. 10. 1971
– N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka:
1. Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956
2. Anton Kozar, Boreča 11, roj. 13. 5. 1956
– LDS Liberalna demokracija Slovenije:
1. Ernest Kerčmar, Adrijanci 23, roj. 14. 11. 1952
2. Janez Kerčmar, Peskovci 19, roj. 11. 5. 1957
– DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1. Lilijana Svetec, Gornji Petrovci 40K, roj. 25. 8. 1968
– SD Socialni demokrati:
1. Milan Horvat, Šulinci 21, roj. 3. 1. 1957
– SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
1. Štefan Kerčmar, Gornji Petrovci 41A, roj. 1. 12. 1956.
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJI PETROVCI
V Krajevni skupnosti Gornji Petrovci je od skupnega števila 441 volilnih upravičencev glasovalo 235 volivcev, kar znaša
53,28%. Oddanih je bilo 235 glasovnic, od tega je bilo 230
veljavnih in 5 neveljavnih.
Krajevna skupnost Gornji Petrovci je razdeljena na dve
volilni enoti. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi pa se
volita dva člana od skupno petih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Vlado Kardoš, Gornji Petrovci 6, roj. 3. 2. 1955
– Aleksander Šebjanič, Gornji Petrovci 60, roj. 6. 3.
1956
– Milanka Sukič, Gornji Petrovci 47A, roj. 11. 7. 1976
– Janez Kerčmar, Peskovci 19, roj. 11. 5. 1957
– Marta Habjanič, Peskovci 6, roj. 15. 8. 1959.
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽEVCI
V Krajevni skupnosti Križevci je od skupnega števila
514 volilnih upravičencev glasovalo 249 volivcev, kar znaša
48,44%. Oddanih je bilo 249 glasovnic, od tega je bilo 244
veljavnih in 5 neveljavnih.
Krajevna skupnost Križevci je razdeljena na štiri volilne
enote. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi, tretji in
četrti volilni enoti pa se voli en član od skupno šestih članov
sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Josip Bobič, Križevci 54, roj. 11. 4. 1953
– Erika Časar, Križevci 156B, roj. 21. 9. 1956
– Zdenka Rituper, Križevci 110, roj. 16. 5. 1961
– Štefan Kuhar, Košarovci 26, roj. 16. 6. 1963
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
– Josip Divjak, Panovci 20, roj. 12. 3. 1950.
III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠULINCI
V Krajevni skupnosti Šulinci je od skupnega števila 1007
volilnih upravičencev glasovalo 617 volivcev, kar znaša 61,27%.
Oddanih je bilo 617 glasovnic, od tega je bilo 573 veljavnih in
44 neveljavnih.
Krajevna skupnost Šulinci je razdeljena na osem volilnih
enot. V vsaki volilni enoti se voli en član od skupno osmih
članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Štefan Pondelek, Adrijanci 59, roj. 30. 5. 1970
– Franc Kozar, Boreča 32, roj. 27. 8. 1956
– Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956
– Stanko Čerpnjak, Martinje 40, roj. 1. 3. 1970
– Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
– Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
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– Milan Horvat, Šulinci 21, roj. 3. 1. 1957
– Drago Svetec, Ženavlje 23, roj. 28. 1. 1963.
Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugotovila, da so volitve dne 10. 10. 2010 potekale v skladu z veljavno
zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.

714
72

Št. 041-0004/2010-189
Gornji Petrovci, dne 20. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Gornji Petrovci
Suzana Luthar Petovar l.r.
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ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

19.400,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih
dolgoročnih sred.

155.200,00

PREJETE DONACIJE

I.

70

71

4

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

11.727.294,99

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.960.927,59

DAVČNI PRIHODKI

9.582.813,00

700

Davki na dohodek in dobiček

9.034.523,00

703

Davki na premoženje

252.690,00

704

Domači davki na blago
in storitve

295.600,00

NEDAVČNI PRIHODKI
710

Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

1.300,00

Prejete donacije iz domačih
virov

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.300,00
590.467,40
590.467,40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.616.632,70
TEKOČI ODHODKI

41

42

43

III.

712

Globe in denarne kazni

5.540,00

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

22.494,80

Prispevki delodajalcev
za socialno varstvo

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

TEKOČI TRANSFERI
410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.893.398,78
512.790,00
80.352,00
3.122.233,78
523,00
177.500,00
4.501.804,05
0,00
2.933.408,23
635.480,00
932.915,82
6.930.859,87
6.930.859,87
290.570,00

Invest. transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

160.270,00

Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

130.300,00

PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)

–3.889.337,71

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

718.137,90
8.000,00

401

432

1.378.114,59

Takse in pristojbine

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

431

75

711

400

420

Rebalans
2010
3

174.600,00

40

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2

623.941,89

II.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl.
US, št. U‑I-427/06-9 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter
16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 31. seji dne 21. 10. 2010 sprejel

1
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2010

Skupina, Zap.
podsk. št.

Stran

720

740

IVANČNA GORICA

Drugi nedavčni prihodki

KAPITALSKI PRIHODKI

730
74

85 / 29. 10. 2010 /

V.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

398.275,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

398.275,00

750

Prejeta vračila danih posojil

393.275,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova
privatizacije

5.000,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

0,00

Dana posojila

Stran

13040 /
441

VI.

Št.
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Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

398.275,00

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0023/2009
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
(500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

0,00

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA
550

IX.

Odplačila domačega dolga

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

21.200,00

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Radohova vas

–21.200,00
3.889.337,71
3.512.262,71
«

Št. 410-0041/2009
Ivančna Gorica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

vas:

I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Radohova

zemljišče parc. št. 212/8, pot, v izmeri 88 m2, vpisan v
vl. št. 412;
zemljišče parc. št. 212/10, pot, v izmeri 2 m2, vpisan v
vl. št. 87;
zemljišče parc. št. 210/13, pašnik, v izmeri 122 m2, vpisan
v vl. št. 87;
zemljišče parc. št. 210/17, neplodno, v izmeri 8 m2, vpisan
v vl. št. 412.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0023/2009
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova
vas

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 617/2, neplodno, v izmeri 52 m2, parc. št. 617/4,
neplodno, v izmeri 135 m2, vpisano v vl. št. 700, k.o. Radohova
vas.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 700, k.o. Radohova
vas.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o.
Radohova vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

–3.512.262,71

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

4586.

4587.

21.200,00

4588.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter
95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07), je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 1230/2, pot, v izmeri 120 m2, vpisan v
vl. št. 212, k.o. Zagradec.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 212, k.o. Zagradec.

Uradni list Republike Slovenije
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0059/2008
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4589.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Bukovica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter
95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

Št.

4591.
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Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o.
Bukovica

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Bukovica:
zemljišče parc. št. 752/5, pot, v izmeri 587 m2, vpisan v
vl. št. 9.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0037/2009
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1044/5, neplodno, v izmeri 425 m2, vpisano v
vl. št. 567, k.o. Bukovica.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 567, k.o. Bukovica.

Št. 478-0037/2009
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4590.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o.
Šentvid

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Šentvid:
zemljišče parc. št. 526/5, pot, v izmeri 40 m2, vpisan v
vl. št. 161.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2008
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

13041

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Bukovica

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran

4592.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini
Ivančna Gorica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 14. 10. 2010
sprejela

POROČILO
o izidu volitev župana v Občini Ivančna Gorica
I.
Posamezni kandidati so na področju celotne Občine
Ivančna Gorica prejeli naslednje število glasov:
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)
Oddanih gl.:
6461
Neveljavnih gl.:
112
Veljavnih gl.:
6349
Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

2

Dušan Strnad

2512

39.57

1

Rado Javornik

1285

20.24

7

Jurij Kos

841

13.25

8

Milena Vrhovec

790

12.44

4

Gregor Jakoš

369

5.81

3

Aleš Tomažin

229

3.61

6

Jernej Skubic

228

3.59

5

Nikolaj Erjavec

95

1.50

II.
Ker noben kandidat ni dobil večine, je potreben drugi
krog volitev.

Stran

13042 /

Št.
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III.
Drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija.
Št. 041-0001/2010
Ivančna Gorica, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Ivančna Gorica
Predsednica
Elizabeta Žgajnar l.r.

4593.

Poročilo o izidu volitev v občinski svet
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija
Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 14. 10. 2010 sprejela

POROČILO
o izidu volitev v občinski svet v Občini Ivančna
Gorica
I.
Posamezne liste kandidatov so na področju celotne Občine
Ivančna Gorica prejele naslednje število glasov po voliščih:
REZULTATI GLASOVANJA PO VOLIŠČIH
VOLILNA ENOTA 01
VOLIŠČE: 001 KULTURNI DOM IVANČNA GORICA I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

847
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
159
46
15
104
64
114

23
% glasov
19.30
5.58
1.82
12.62
7.77
13.83

48
21
11
205
37

5.83
2.55
1.33
24.88
4.49

Neveljavnih gl.
Št. glasov
63
25
0
45
18
34

12
% glasov
21.50
8.53
0.00
15.36
6.14
11.60

12
11
0
70
15

4.10
3.75
0.00
23.89
5.12

VOLIŠČE: 002 KULTURNI DOM IVANČNA GORICA II
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

305
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Št.
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122
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
8
14
1
21
20
11

0
% glasov
6.56
11.48
0.82
17.21
16.39
9.02

1
4
6
29
7

0.82
3.28
4.92
23.77
5.74

Neveljavnih gl.
Št. glasov
9
16
0
3
3
3

5
% glasov
12.00
21.33
0.00
4.00
4.00
4.00

2
3
1
32
3

2.67
4.00
1.33
42.67
4.00

Neveljavnih gl.
Št. glasov
3
7
0
0
1
0

0
% glasov
11.11
25.93
0.00
0.00
3.70
0.00

0
0
0
16
0

0.00
0.00
0.00
59.26
0.00

Neveljavnih gl.
Št. glasov
29
31
2
40
22
33

15
% glasov
7.20
7.69
0.50
9.93
5.46
8.19

49
4
5

12.16
0.99
1.24

Uradni list Republike Slovenije

Stran

13043

VOLIŠČE: 003 DOM KRAJANOV METNAJ I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VOLIŠČE: 004 DOM KRAJANOV METNAJ II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

80
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 005 DOM KRAJANOV METNAJ III.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 006 KULTURNI DOM MULJAVA
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

418
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI

Stran

13044 /

Oddanih gl.:
Zap. št.
10
11

Št.
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418
Ime liste
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Uradni list Republike Slovenije
Neveljavnih gl.
Št. glasov
174
14

15
% glasov
43.18
3.47

Neveljavnih gl.
Št. glasov
93
67
0
47
58
35

13
% glasov
17.06
12.29
0.00
8.62
10.64
6.42

10
14
24
149
48

1.83
2.57
4.40
27.34
8.81

Neveljavnih gl.
Št. glasov
23
9
0
11
7
4

0
% glasov
22.55
8.82
0.00
10.78
6.86
3.92

3
1
7
27
10

2.94
0.98
6.86
26.47
9.80

Neveljavnih gl.
Št. glasov
37
18
0
29
41
22

13
% glasov
9.14
4.44
0.00
7.16
10.12
5.43

12
10
6
204
26

2.96
2.47
1.48
50.37
6.42

Neveljavnih gl.
Št. glasov
7
38
0
4
5

6
% glasov
4.35
23.60
0.00
2.48
3.11

VOLIŠČE: 007 KULTURNI DOM STIČNA I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

558
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 008 KULTURNI DOM STIČNA II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

102
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 009 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

418
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 010 GD VRH PRI VIŠNJI GORI
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5

167
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Št.
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167
Ime liste
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
9

6
% glasov
5.59

3
8
0
82
5

1.86
4.97
0.00
50.93
3.11

Neveljavnih gl.
Št. glasov
13
20
0
9
8
17

4
% glasov
5.56
8.55
0.00
3.85
3.42
7.26

6
2
2
125
32

2.56
0.85
0.85
53.42
13.68

Neveljavnih gl.
Št. glasov
3
20
0
7
11
10

1
% glasov
2.17
14.49
0.00
5.07
7.97
7.25

4
5
2
71
5

2.90
3.62
1.45
51.45
3.62

Neveljavnih gl.

0

Uradni list Republike Slovenije
Oddanih gl.:
Zap. št.
6
7
8
9
10
11

Stran

13045

VOLIŠČE: 011 GASILSKI DOM VIŠNJA GORA
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

238
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 012 GASILSKI DOM KRIŠKA VAS
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

139
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.:
Zap. št.

65

Št. glasov

% glasov

1

Ime liste
Neodvisna Juretova Lista

6

9.23

2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3

4.62

3

SU – SLOVENSKA UNIJA

0

0.00

4

Neodvisna Lista Optimist

8

12.31

5

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

7

10.77

6

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

4

6.15

7

ZARES – NOVA POLITIKA

6

9.23

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1

1.54

9

DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI

1

1.54

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

27

41.54

11

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2

3.08

Stran

13046 /

Št.
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VOLIŠČE: 950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
0
0
0
0

0
% glasov
/
/
/
/
/
/

0
0
0
0
0

/
/
/
/
/

Neveljavnih gl.
Št. glasov
3
2
0
0
1
0

0
% glasov
33.33
22.22
0.00
0.00
11.11
0.00

0
0
0
1
2

0.00
0.00
0.00
11.11
22.22

Neveljavnih gl.
Št. glasov
16
15
0
5
8
3

10
% glasov
12.12
11.36
0.00
3.79
6.06
2.27

2
4
0
76
3

1.52
3.03
0.00
57.58
2.27

Neveljavnih gl.
Št. glasov
7
16
0
7
2
4

3
% glasov
8.43
19.28
0.00
8.43
2.41
4.82

1

1.20

VOLIŠČE: 997 GLASOVANJE PO POŠTI
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 02
VOLIŠČE: 013 GASILSKI DOM DOB I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

142
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 014 GASILSKI DOM HRASTOV DOL
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

86
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA

Uradni list Republike Slovenije
Oddanih gl.:
Zap. št.
8
9
10
11

Št.

86
Ime liste
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
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Stran

13047

Neveljavnih gl.
Št. glasov
1
0
39
6

3
% glasov
1.20
0.00
46.99
7.23

Neveljavnih gl.
Št. glasov
8
19
0
7
0
8

0
% glasov
7.69
18.27
0.00
6.73
0.00
7.69

8
0
5
37
12

7.69
0.00
4.81
35.58
11.54

Neveljavnih gl.
Št. glasov
3
9
1
1
1
2

3
% glasov
4.41
13.24
1.47
1.47
1.47
2.94

0
0
3
43
5

0.00
0.00
4.41
63.24
7.35

Neveljavnih gl.
Št. glasov
51
27
2
34
23
44

12
% glasov
14.87
7.87
0.58
9.91
6.71
12.83

17
17
2
96
30

4.96
4.96
0.58
27.99
8.75

Neveljavnih gl.
Št. glasov
15
25
7

8
% glasov
6.61
11.01
3.08

VOLIŠČE: 015 GASILSKI DOM DOB II., DOB 8
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

104
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 016 GASILSKI DOM SOBRAČE
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

71
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 017 KUL. DOM ŠENTVID PRI ST. I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

355
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 018 KUL. DOM ŠENTVID PRI ST. II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3

235
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA

Stran

13048 /

Oddanih gl.:
Zap. št.
4
5
6
7
8
9
10
11

Št.
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235
Ime liste
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Uradni list Republike Slovenije
Neveljavnih gl.
Št. glasov
24
14
12

8
% glasov
10.57
6.17
5.29

4
8
2
102
14

1.76
3.52
0.88
44.93
6.17

Neveljavnih gl.
Št. glasov
15
17
0
5
16
5

6
% glasov
17.05
19.32
0.00
5.68
18.18
5.68

4
3
0
20
3

4.55
3.41
0.00
22.73
3.41

Neveljavnih gl.
Št. glasov
19
15
5
24
4
20

10
% glasov
10.27
8.11
2.70
12.97
2.16
10.81

2
7
3
65
21

1.08
3.78
1.62
35.14
11.35

VOLIŠČE: 019 KUL. DOM ŠENTVID PRI ST. III.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

94
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 020 KUL. DOM ŠENTVID PRI ST. IV.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

195
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 021 DOM KRAJANOV TEMENICA I.
Oddanih gl.:
Zap. št.

154
Ime liste

Neveljavnih gl.

4

Št. glasov

% glasov

1

Neodvisna Juretova Lista

7

4.67

2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

18

12.00

3

SU – SLOVENSKA UNIJA

1

0.67

4

Neodvisna Lista Optimist

5

3.33

5

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

8

5.33

6

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

14

9.33

7

ZARES – NOVA POLITIKA

5

3.33

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

6

4.00

9

DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI

4

2.67

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

76

50.67

11

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

6

4.00

Št.
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146
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
6
16
0
4
3
13

6
% glasov
4.29
11.43
0.00
2.86
2.14
9.29

6
3
3
78
8

4.29
2.14
2.14
55.71
5.71

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
2
0
4
3
1

0
% glasov
0.00
10.53
0.00
21.05
15.79
5.26

0
1
1
6
1

0.00
5.26
5.26
31.58
5.26

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
0
0
0
0

0
% glasov
/
/
/
/
/
/

0
0
0
0
0

/
/
/
/
/

Neveljavnih gl.
Št. glasov
1
0
0
0
0
0

0
% glasov
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

Uradni list Republike Slovenije

Stran

13049

VOLIŠČE: 022 DOM KRAJANOV TEMENICA II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VOLIŠČE: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

19
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 997 GLASOVANJE PO POŠTI
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Stran

13050 /

Oddanih gl.:
Zap. št.
9
10
11

Št.

85 / 29. 10. 2010

1
Ime liste
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Uradni list Republike Slovenije
Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
0

0
% glasov
0.00
0.00
0.00

Neveljavnih gl.
Št. glasov
4
50
4
37
4
11

11
% glasov
1.10
13.74
1.10
10.16
1.10
3.02

5
9
205
35

1.37
2.47
56.32
9.62

Neveljavnih gl.
Št. glasov
9
21
0
158
8
11

9
% glasov
2.74
6.38
0.00
48.02
2.43
3.34

20
38
53
11

6.08
11.55
16.11
3.34

Neveljavnih gl.
Št. glasov
14
16
2
46
6
4

5
% glasov
8.54
9.76
1.22
28.05
3.66
2.44

4
8
57
7

2.44
4.88
34.76
4.27

Neveljavnih gl.
Št. glasov
2
9
2
5
0

3
% glasov
6.06
27.27
6.06
15.15
0.00

VOLILNA ENOTA 03
VOLIŠČE: 023 KULTURNI DOM AMBRUS
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

375
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 024 KULTURNI DOM KRKA I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

338
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 025 KULTURNI DOM KRKA II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

169
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 026 KULTURNI DOM KRKA III.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5

36
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Št.
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36
Ime liste
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Neveljavnih gl.
Št. glasov
6

3
% glasov
18.18

0
2
7
0

0.00
6.06
21.21
0.00

Neveljavnih gl.
Št. glasov
16
7
0
16
4
6

4
% glasov
16.67
7.29
0.00
16.67
4.17
6.25

0
1
35
11

0.00
1.04
36.46
11.46

Neveljavnih gl.
Št. glasov
9
14
4
18
0
8

9
% glasov
6.00
9.33
2.67
12.00
0.00
5.33

2
6
72
17

1.33
4.00
48.00
11.33

Neveljavnih gl.
Št. glasov
11
10
0
28
11
8

8
% glasov
6.63
6.02
0.00
16.87
6.63
4.82

8
0
68
22

4.82
0.00
40.96
13.25

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
0
4

0
% glasov
0.00
0.00
0.00
66.67

Uradni list Republike Slovenije
Oddanih gl.:
Zap. št.
6
7
8
10
11

Stran

13051

VOLIŠČE: 027 OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC I.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

100
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 028 OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC II.
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

159
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 029 GASILSKI DOM ZAGRADEC
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

174
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4

6
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist

Stran

13052 /

Oddanih gl.:
Zap. št.
5

Št.

85 / 29. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

6
Ime liste
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0

0
% glasov
0.00

6

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

0

0.00

7

ZARES – NOVA POLITIKA

0

0.00

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

0

0.00

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1

16.67

11

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1

16.67

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
0
0
0
0

0
% glasov
/
/
/
/
/
/

0
0
0
0

/
/
/
/

Neveljavnih gl.
Št. glasov
0
0
1
0
1
1

0
% glasov
0.00
0.00
33.33
0.00
33.33
33.33

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

VOLIŠČE: 950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

0
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLIŠČE: 997 GLASOVANJE PO POŠTI
Oddanih gl.:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

3
Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
KONČNI REZULTATI GLASOVANJA PO VE

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 10
Zap. št.

Ime liste

Št.
glasov

%
glasov

Št.
Št. za
izvoljenih žreb

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1212

35.62

4

0

1

Neodvisna Juretova Lista

456

13.40

1

0

4

Neodvisna Lista Optimist

328

9.64

1

0

2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

316

9.29

1

0

6

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

296

8.70

1

0

5

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

266

7.82

1

0

11

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

206

6.05

1

0

7

ZARES – NOVA POLITIKA

156

4.58

0

0

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

84

2.47

0

0

9

DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI

65

1.91

0

0

3

SU – SLOVENSKA UNIJA

18

0.53

0

0
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VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6
Zap. št.
10
2
1
4
6
11
5
8
7
9
3

Ime liste
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Neodvisna Juretova Lista
Neodvisna Lista Optmist
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SU – SLOVENSKA UNIJA

Št.
glasov
638
179
148
120
126

%
glasov
41.43
11.62
9.61
7.79
8.18

109
82
50
49
23
16

7.08
5.32
3.25
3.18
1.49
1.04

Št.
glasov
498
312
55

%
glasov
37.99
23.80
4.20

39
127
104
65
64
34
13

2.97
9.69
7.93
4.96
4.88
2.59
0.99

Št.
Št. za
izvoljenih žreb
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5
Zap. št.
10
4
6
7
2
11
1
8
5
3

Ime liste
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Neodvisna Lista Optmist
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Neodvisna Juretova Lista
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SU – SLOVENSKA UNIJA

Št.
Št. za
izvoljenih žreb
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

II.
MANDATI ZA OS/ČS – PO VE – OSTANKI PO HAREJEVEM KOLIČNIKU
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 10 količnik: 340.30
Glasov
456
316
18
328
266
296

% gl.
13.40
9.29
0.53
9.64
7.82
8.70

Mand.
1
0
0
0
0
0

% ostan.
34.00
92.86
5.29
96.39
78.17
86.98

Št.
1
2
3
4
5
6

156
84
65
1212
206

4.58
2.47
1.91
35.62
6.05

0
0
0
3
0

45.84
24.68
19.10
56.16
60.53

7
8
9
10
11

Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

% ostan.
57.66
69.74
6.23

Št.
1
2
3

Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 količnik: 256.67
Glasov
148
179
16

% gl.
9.61
11.62
1.04

Mand.
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Glasov
120
82
126

% gl.
7.79
5.32
8.18

Mand.
0
0
0

% ostan.
46.75
31.95
49.09

Št.
4
5
6

49
50
23
638
109

3.18
3.25
1.49
41.43
7.08

0
0
0
2
0

19.09
19.48
8.96
48.57
42.47

7
8
9
10
11

Ime liste
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5 količnik: 262.20
Glasov
65
127
13
312
34
55

% gl.
4.96
9.69
0.99
23.80
2.59
4.20

Mand.
0
0
0
1
0
0

% ostan.
24.79
48.44
4.96
18.99
12.97
20.98

Št.
1
2
3
4
5
6

39
64
498
104

2.97
4.88
37.99
7.93

0
0
1
0

14.87
24.41
89.93
39.66

7
8
10
11

Ime liste
Neodvisna Juretova Lista
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SU – SLOVENSKA UNIJA
Neodvisna Lista Optimist
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Ime liste: 3 SU – SLOVENSKA UNIJA
Preferenčnih glasov: 5 Glasov lista: 18 27.78%

PREFERENČNI GLASOVI
VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.
1
2

Ime liste: 1 Neodvisna Juretova Lista
Preferenčnih glasov: 167 Glasov lista: 456 36.62%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Dušan Kamnikar
Alojz Sever
Majda Može
Franci Pajk
Drago Zadel
Marica Kovačič
Marjan Petrič
Janez Zupančič
Anica Bregar
Jurij Kos

Št.
glasov
35
6
8
3
14
4
21
17
6
53

%
glasov
7.68
1.32
1.75
0.66
3.07
0.88
4.61
3.73
1.32
11.62

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 105 Glasov lista: 316 33.23%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Milena Vrhovec
Cvetko Zupančič
Alojzij Janežič
Marija Erjavec
Franc Omahen
Martin Ovčar
Jana Erjavec
Franc Kavšek
Štefan Nose
Urška Genorio

Št.
glasov
35
34
4
2
6
11
1
6
4
2

%
glasov
11.08
10.76
1.27
0.63
1.90
3.48
0.32
1.90
1.27
0.63

Ime liste
Franc Hrovat
Borut Demec

Št.
glasov
1
4

%
glasov
5.56
22.22

Ime liste: 4 Neodvisna Lista Optimist
Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 328 29.88%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Dušan Artač
Helena Čampa
Samo Kavšek
Tone Mestnik
Marjanca Hočevar
Stojan Zorzenone
Cecilija Groznik
Renata Artač
Primož Jakoš
Urška Kočevar

Št.
glasov
19
10
16
24
7
3
3
3
13
0

%
glasov
5.79
3.05
4.88
7.32
2.13
0.91
0.91
0.91
3.96
0.00

Ime liste: 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 93 Glasov lista: 266 34.96%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Ime liste
Luka Šeme
Marija Koščak
Magdalena Urbančič
Matej Smrke
Bojana Tizmonar Javornik
Armin Genorio
Tonček Kopše

Št.
glasov
8
32
8
19
2
16
2

%
glasov
3.01
12.03
3.01
7.14
0.75
6.02
0.75
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Zap.
št.
8
9
10

Ime liste
Matjaž Čampa
Janez Jefim
Aleksander Kuster

Št.

Št.
glasov
5
0
1

%
glasov
1.88
0.00
0.38

Ime liste: 6 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 63 Glasov lista: 296 21.28%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Milena Vrenčur
Gregor Jakoš
Amalija Štrubelj
Bogomir Šerbec
Nada Hauptman
Marjan Rus
Ljubica Groznik
Ludvik Lužar
Avguštin Kovačič
Zvonimir Zabukovec

Št.
glasov
8
37
5
3
4
5
1
0
0
0

%
glasov
2.70
12.50
1.69
1.01
1.35
1.69
0.34
0.00
0.00
0.00

Ime liste: 7 ZARES – NOVA POLITIKA
Preferenčnih glasov: 57 Glasov lista: 156 36.54%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Aleš Tomažin
Marjan Knez
Vlasta Kohek Zakrajšek
Boštjan Lekan
Matjaž Janežič
Simona Kastaneto
Borut Brodnjak
Alenčka Lampič
Andreja Brumen
Jan Špendal

Št.
glasov
18
18
10
4
2
0
3
0
0
2

%
glasov
11.54
11.54
6.41
2.56
1.28
0.00
1.92
0.00
0.00
1.28

Ime liste: 8 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 21 Glasov lista: 84 25.00%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Bogomir Volkar
Uroš Černivec
Martina Kralj
Franc Andrej Godeša
Marija Mišič
Danila Marijana Ilešič
Alojz Bahorič
Milena Kuhelj
Jelka Božič Agnič
Peter Janežič

Št.
glasov
5
5
5
1
3
0
0
1
0
1

%
glasov
5.95
5.95
5.95
1.19
3.57
0.00
0.00
1.19
0.00
1.19

Ime liste: 9 DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
IN SOLIDARNOSTI
Preferenčnih glasov: 20 Glasov lista: 65 30.77%
Zap.
št.
1
2
3
4

Ime liste
Nikolaj Erjavec
Matejka Mak
Darko Hercegovac
Vesna Drčar

Št.
glasov
17
1
0
2

%
glasov
26.15
1.54
0.00
3.08

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

13055

Ime liste: 10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 232 Glasov lista: 1212 19.14%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Dušan Strnad
Jernej Lampret
Irena Brodnjak
Janko Zadel
Tomaž Smole
Milan Ivan Goršič
Jože Kastelic
Marjan Gros
Marta Omejec
Vida Zupančič

Št.
glasov
85
43
5
27
13
2
11
9
25
12

%
glasov
7.01
3.55
0.41
2.23
1.07
0.17
0.91
0.74
2.06
0.99

Ime liste: 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 70 Glasov lista: 206 33.98%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ime liste
Milan Jevnikar
Jernej Skubic
Darinka Kavšek
Drago Gorenc
Franc Mandelj
Marinka Kralj
Marjetka Nemec
Tone Knez
Damjana Miklavčič

Št.
glasov
52
6
2
2
0
4
4
0
0

%
glasov
25.24
2.91
0.97
0.97
0.00
1.94
1.94
0.00
0.00

VOLILNA ENOTA 02
Ime liste: 1 Neodvisna Juretova Lista
Preferenčnih glasov: 24 Glasov lista: 148 16.22%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Stanko Kuplenk
Aleksandra Rovanšek
Andrej Rus
Marjeta Vozel-Verbič
Jože Polončič
Jurij Struna

Št.
glasov
6
4
1
8
4
1

%
glasov
4.05
2.70
0.68
5.41
2.70
0.68

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 29 Glasov lista: 179 16.20%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Andrej Klemenčič
Marko Kastelic
Renata Čebular
Jože Glavič
Alojzij Sinjur
Karmen Ponikvar

Št.
glasov
5
13
0
7
2
2

%
glasov
2.79
7.26
0.00
3.91
1.12
1.12

Ime liste: 3 SU – SLOVENSKA UNIJA
Preferenčnih glasov: 5 Glasov lista: 16 31.25%
Zap.
št.
1
2
3

Ime liste
Slavka Krese
Natalija Šeme
Anton Kovačič

Št.
glasov
1
1
1

%
glasov
6.25
6.25
6.25
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Nina Kovačič-Smoljan
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Franc Kavšek
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%
glasov
6.25
0.00
6.25

Ime liste: 9 DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN
SOLIDARNOSTI
Preferenčnih glasov: 6 Glasov lista: 23 26.09%

Št.
glasov

%
glasov

Ime liste: 10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 105 Glasov lista: 638 16.46%

Št.
glasov
1
0
1

Ime liste: 4 Neodvisna Lista Optimist
Preferenčnih glasov: 30 Glasov lista: 120 25.00%
Zap.
št.

Ime liste

1

Jožica Kralj

7

5.83

2

Simon Retar

2

1.67

3

Urška Rus

16

13.33

4

Jože Zajc

2

1.67

5

Anton Seliškar

3

2.50

Ime liste: 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 18 Glasov lista: 82 21.95%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Tatjana Zadel
Dragica Hribar
Jure Kovačič
Zdravko Sadar
Franc Balant
Viktor Plankar

Št.
glasov
3
4
5
2
3
1

%
glasov
3.66
4.88
6.10
2.44
3.66
1.22

Ime liste: 6 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 17 Glasov lista: 126 13.49%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Jože Kenda
Karolina Kastelic
Franc Merkun
Adolfa Majda Verbič
Alojzij Šraj
Amalija Ceglar

Št.
glasov
10
3
0
1
0
3

%
glasov
7.94
2.38
0.00
0.79
0.00
2.38

Zap.
št.

Ime liste

Št.
glasov

%
glasov

1

Jože Rus

5

10.20

2

Robert Mulh

2

4.08

3

Barbara Fortuna

3

6.12

4

Robert Kavšek

1

2.04

5

Gašper Jerlah

0

0.00

6

Simon Sedevčič

0

0.00

Ime liste: 8 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 8 Glasov lista: 50 16.00%
Ime liste

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Kaja Pajk
Jože Kavšek
Boštjan Praznik

Ime liste
Ignacij Kastelic
Janez Mežan
Vera Hribar
Simon Kastelic
Brigita Primc
Anton Medved

Št.
glasov
2
3
1

Št.
glasov
36
20
14
13
11
11

%
glasov
8.70
13.04
4.35

%
glasov
5.64
3.13
2.19
2.04
1.72
1.72

Ime liste: 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 11 Glasov lista: 109 10.09%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Alojz Čebular
Boštjan Kastelic
Olga Kastelic
Damjan Samastur
Jože Kastelic
Alojzija Janežič

Št.
glasov
5
4
1
1
0
0

%
glasov
4.59
3.67
0.92
0.92
0.00
0.00

VOLILNA ENOTA 03
Ime liste: 1 Neodvisna Juretova Lista
Preferenčnih glasov: 10 Glasov lista: 65 15.38%
Zap.
št.
1
2
3

Ime liste
Stanislav Kralj
Marjan Jernejčič
Milena Zdešar

Št.
glasov
8
2
0

%
glasov
12.31
3.08
0.00

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 27 Glasov lista: 127 21.26%

Ime liste: 7 ZARES – NOVA POLITIKA
Preferenčnih glasov: 11 Glasov lista: 49 22.45%

Zap.
št.

Zap.
št.
1
2
3

Št.
glasov

%
glasov

1

Franc Ulčar

2

4.00

2

Janez Strnad

1

2.00

3

Mirsada Kovačevič

2

4.00

4

Monika Matjan

3

6.00

5

Rok Štrempfelj

0

0.00

6

Marija Cilenšek

0

0.00

Zap.
št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Ciril Šinkovec
Jože Gregor Strah
Liljana Žgajnar
Boštjan Maver
Rado Hrovat

Št.
glasov
10
10
3
4
0

%
glasov
7.87
7.87
2.36
3.15
0.00

Ime liste: 3 SU – SLOVENSKA UNIJA
Preferenčnih glasov: 2 Glasov lista: 13 15.38%
Zap.
št.
1

Ime liste
Leja Šinkovec

Št.
glasov
2

%
glasov
15.38

Ime liste: 4 Neodvisna Lista Optimist
Preferenčnih glasov: 110 Glasov lista: 312 35.26%
Zap.
št.
1
2
3

Ime liste
Matjaž Javšnik
Marinka Piškur
Sašo Tratar

Št.
glasov
31
11
12

%
glasov
9.94
3.53
3.85
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Zap.
št.
4
5

Ime liste
Franja Pavlin Filač
Rado Javornik

Št.

Št.
glasov
6
50

Ime liste
Zdenka Zupančič
Dušan Mišmaš
Olga Oberstar
Biljana Gartner
Tomo Jankovič

Št.
glasov
1
1
0
3
0

Zap.
št.
1
2
3
4
5

%
glasov
2.94
2.94
0.00
8.82
0.00

Ime liste
Đuro Čurčić
Antonija Marija Šušteršič

Št.
glasov
1
3

Zap.
št.
1
2
3
4
5

%
lasov
1.82
5.45

Ime liste
Barbara Mušič
Darja Maver
Stanislav Blatnik
Aleš Globokar
Franci Papež

Št.
glasov
4
1
2
1
2

Ime liste
Janez Vodenšek
Nataša Lukman
Peter Amon
Roman Mestnik
Ana Maček Karlsson

Ime liste
Alojz Šinkovec
Andreja Miše
Marjan Globokar
Jože Adler
Karmen Špela Koželj
Trček

Zap.
št.
1
2
3
4
5

%
glasov
10.26
2.56
5.13
2.56
5.13

Ime liste
Anton Černivec
Jolanda Černivec
Peter Mišmaš
Stanka Sadar
Robert Brezovšček

III.
KOLIČNIK PO D'HONDTU NA GLASOVIH LIST
Število mandatov v občini: 21
Zap.št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

količnik
2348.00
1174.00
782.67
760.00
669.00
622.00
587.00
477.00
469.60
419.00
391.33
382.00
380.00
335.43
334.50
311.00
293.50
260.89
253.33
244.00
238.50
234.80
223.00

Št.
glasov
5
17
0
1
0

%
glasov
7.81
26.56
0.00
1.56
0.00

Št.
glasov
6
22
3
11
3

%
glasov
1.20
4.42
0.60
2.21
0.60

Ime liste: 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 8 Glasov lista: 104 7.69%

Ime liste: 7 ZARES – NOVA POLITIKA
Preferenčnih glasov: 10 Glasov lista: 39 25.64%
Zap.
št.
1
2
3
4
5

13057

Ime liste: 10 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 45 Glasov lista: 498 9.04%

Ime liste: 6 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 4 Glasov lista: 55 7.27%
Zap.
št.
1
2

Stran

Ime liste: 8 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 23 Glasov lista: 64 35.94%

%
glasov
1.92
16.03

Ime liste: 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 5 Glasov lista: 34 14.71%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
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Št. Ime liste
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Neodvisna Lista Optimist
Neodvisna Juretova Lista
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
Neodvisna Lista Optimist
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Neodvisna Juretova Lista
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Neodvisna Lista Optimist
ZARES – NOVA POLITIKA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Neodvisna Juretova Lista

Št.
glasov
2
1
3
1
1

%
glasov
1.92
0.96
2.88
0.96
0.96

Stran
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Zap.št
24
25
26

Št.
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količnik
213.45
209.50
207.33
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Št. Ime liste
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Na ta način so dobile mandatne liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na naslednjih listah:
KONČNI REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAH
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 10
Lista: 1 – Neodvisna Juretova Lista
Skupno št. glasov: 456 % glasov: 13.40%
Zap. št.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidat
Jurij Kos
Dušan Kamnikar
Alojz Sever
Majda Može
Franci Pajk
Drago Zadel
Marica Kovačič
Marjan Petrič
Janez Zupančič
Anica Bregar

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Kandidat
Milena Vrhovec
Cvetko Zupančič
Alojzij Janežič
Marija Erjavec
Franc Omahen
Martin Ovčar
Jana Erjavec
Franc Kavšek
Štefan Nose
Urška Genorio

Lista: 3 – SU – SLOVENSKA UNIJA
Skupno št. glasov: 18 % glasov: 0.53%
Zap. št.
1
2

Kandidat
Franc Hrovat
Borut Demec

Lista: 4 – Neodvisna Lista Optimist
Skupno št. glasov: 328 % glasov: 9.64%
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat
Dušan Artač
Helena Čampa
Samo Kavšek
Tone Mestnik
Marjanca Hočevar
Stojan Zorzenone
Cecilija Groznik
Renata Artač
Primož Jakoš
Urška Kočevar

Zap. št.
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat
Marija Koščak
Luka Šeme
Magdalena Urbančič
Matej Smrke
Bojana Tizmonar Javornik
Armin Genorio
Tonček Kopše
Matjaž Čampa
Janez Jefim
Aleksander Kuster

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 6 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 296 % glasov: 8.70%
Št. izvoljenih: 1

Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 316 % glasov: 9.29%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 266 % glasov: 7.82%

Izv./žreb.
Izvoljen

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat
Milena Vrenčur
Gregor Jakoš
Amalija Štrubelj
Bogomir Šerbec
Nada Hauptman
Marjan Rus
Ljubica Groznik
Ludvik Lužar
Avguštin Kovačič
Zvonimir Zabukovec

Lista: 7 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 156 % glasov: 4.58%

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat
Aleš Tomažin
Marjan Knez
Vlasta Kohek Zakrajšek
Boštjan Lekan
Matjaž Janežič
Simona Kastaneto
Borut Brodnjak
Alenčka Lampič
Andreja Brumen
Jan Špendal

Izv./žreb.
Izvoljen

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Lista: 8 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 84 % glasov: 2.47%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
Bogomir Volkar
Uroš Černivec
Martina Kralj
Franc Andrej Godeša
Marija Mišič
Danila Marijana Ilešič
Alojz Bahorič

Izv./žreb.
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Zap. št.
8
9
10

Kandidat
Milena Kuhelj
Jelka Božič Agnič
Peter Janežič

Št.

Izv./žreb.

Lista: 9 – DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
IN SOLIDARNOSTI
Skupno št. glasov: 65 % glasov: 1.91%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4

Kandidat
Nikolaj Erjavec
Matejka Mak
Darko Hercegovac
Vesna Drčar

Izv./žreb.

Lista: 10 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 1212 % glasov: 35.62%
Št. izvoljenih: 4
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat
Dušan Strnad
Jernej Lampret
Irena Brodnjak
Janko Zadel
Tomaž Smole
Milan Ivan Goršič
Jože Kastelic
Marjan Gros
Marta Omejec
Vida Zupančič

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen

Kandidat
Milan Jevnikar
Jernej Skubic
Darinka Kavšek
Drago Gorenc
Franc Mandelj
Marinka Kralj
Marjetka Nemec
Tone Knez
Damjana Miklavčič

Izv./žreb.
Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 – Neodvisna Juretova Lista
Skupno št. glasov:148 % glasov: 9.61% Št. izvoljenih:1
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Stanko Kuplenk
Aleksandra Rovanšek
Andrej Rus
Marjeta Vozel-Verbič
Jože Polončič
Jurij Struna

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 179 % glasov: 11.62%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1
2
3

Kandidat
Andrej Klemenčič
Marko Kastelic
Renata Čebular

Kandidat
Jože Glavič
Alojzij Sinjur
Karmen Ponikvar

Lista: 3 – SU – SLOVENSKA UNIJA
Skupno št. glasov: 16 % glasov: 1.04%
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Slavka Krese
Natalija Šeme
Anton Kovačič
Nina Kovačič-Smoljan
Ivan Gregorn
Franc Kavšek

Lista: 4 – Neodvisna Lista Optmist
Skupno št. glasov: 20 % glasov: 7.79%
Zap. št.
3
1
2
4
5

Kandidat
Urška Rus
Jožica Kralj
Simon Retar
Jože Zajc
Anton Seliškar

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 82 % glasov: 5.32%

Lista: 11 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 206 % glasov: 6.05%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zap. št.
4
5
6
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Izv./žreb.
Izvoljen

Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Tatjana Zadel
Dragica Hribar
Jure Kovačič
Zdravko Sadar
Franc Balant
Viktor Plankar

Stran

13059

Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Lista: 6 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 126 % glasov: 8.18%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Jože Kenda
Karolina Kastelic
Franc Merkun
Adolfa Majda Verbič
Alojzij Šraj
Amalija Ceglar

Lista: 7 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 49 % glasov: 3.18%
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Jože Rus
Robert Mulh
Barbara Fortuna
Robert Kavšek
Gašper Jerlah
Simon Sedevčič

Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Lista: 8 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 50 % glasov: 3.25%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4

Kandidat
Franc Ulčar
Janez Strnad
Mirsada Kovačevič
Monika Matjan

Izv./žreb.

Stran
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Zap. št.
5
6

Št.
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Kandidat
Rok Štrempfelj
Marija Cilenšek
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Izv./žreb.

Lista: 9 – DSDS – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN
SOLIDARNOSTI
Skupno št. glasov: 23 % glasov: 1.49%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.

Kandidat

1

Kaja Pajk

2

Jože Kavšek

3

Boštjan Praznik

Izv./žreb.

Lista: 10 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 638 % glasov: 41.43%
Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Ignacij Kastelic
Janez Mežan
Vera Hribar
Simon Kastelic
Brigita Primc
Anton Medved

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 11 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 109 % glasov: 7.08%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Alojz Čebular
Boštjan Kastelic
Olga Kastelic
Damjan Samastur
Jože Kastelic
Alojzija Janežič

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – Neodvisna Juretova Lista
Skupno št. glasov: 65 % glasov: 4.96%
Zap. št.

Kandidat

1

Stanislav Kralj

2

Marjan Jernejčič

3

Milena Zdešar

Izv./žreb.

Kandidat
Ciril Šinkovec
Jože Gregor Strah
Liljana Žgajnar
Boštjan Maver
Rado Hrovat

Lista: 3 – SU – SLOVENSKA UNIJA
Skupno št. glasov: 13 % glasov: 0.99%
Zap. št.
1

Kandidat
Leja Šinkovec

Lista: 4 – Neodvisna Lista Optmist
Skupno št. glasov:312 % glasov: 23.80%
Zap. št.
5
1

Kandidat
Rado Javornik
Matjaž Javšnik

Kandidat
Marinka Piškur
Sašo Tratar
Franja Pavlin Filač

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov:34
% glasov: 2.59%
Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Zdenka Zupančič
Dušan Mišmaš
Olga Oberstar
Biljana Gartner
Tomo Jankovič

Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Lista: 6 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 55 % glasov: 4.20%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.

Kandidat

Izv./žreb.

1

Đuro Čurčić

Izvoljen

2

Antonija Marija Šušteršič

Lista: 7 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 39 % glasov: 2.97%
Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Barbara Mušič
Darja Maver
Stanislav Blatnik
Aleš Globokar
Franci Papež

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 8 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 64 % glasov: 4.88%
Št. izvoljenih: 0

Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Janez Vodenšek
Nataša Lukman
Peter Amon
Roman Mestnik
Ana Maček Karlsson

Izv./žreb.

Lista: 10 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 498 % glasov: 37.99%
Št. izvoljenih: 2

Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 127 % glasov: 9.69%
Št. izvoljenih: 0
Zap. št.
1
2
3
4
5

Zap. št.
2
3
4

Izv./žreb.

Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Alojz Šinkovec
Andreja Miše
Marjan Globokar
Jože Adler
Karmen Špela Koželj Trček

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 11 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 104 % glasov: 7.93%
Št. izvoljenih: 0
Št. izvoljenih: 0
Izv./žreb.

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Anton Černivec
Jolanda Černivec
Peter Mišmaš
Stanka Sadar
Robert Brezovšček

Izv./žreb.

IV.
Člani Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljeni
na volitvah 10. oktobra 2010 so:
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Priimek in ime

Št.

Izobrazba

Rojen
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Naslov

Stran

13061

Pošta

ARTAČ DUŠAN

dipl.oec.

4. 2. 1966

Gabrje pri Stični 46

1295 Ivančna Gorica

BRODNJAK IRENA

prodajalka

4. 4. 1957

Stična 58A

1295 Ivančna Gorica

ČURČIĆ ĐURO

kmetijski strojnik

10. 2. 1947

Veliko Globoko 24

1303 Zagradec

HRIBAR VERA

prodajalka

18. 8. 1956

Veliki Kal 4A

1296 Šentvid pri Stični

JAVORNIK RADO

univ.dipl.inž.kmet.

24. 4. 1964

Krka 27

1301 Krka

JERNEJ LAMPRET

prof. športne vzgoje

14. 7. 1948

Muljava 17A

1295 Ivančna Gorica

KASTELIC IGNACIJ

kmet

9. 1. 1952

Pungert 7

1296 Šentvid pri Stični

KLEMENČIČ ANDREJ

mesar

6. 5. 1951

Šentvid pri Stični 68

1296 Šentvid pri Stični

KOŠČAK MARIJA

vzgojiteljica

27. 3. 1957

Vir pri Stični 44

1295 Ivančna Gorica

KUPLENK STANKO

strojni ključavničar

19. 6. 1969

Velike Češnjice 20

1296 Šentvid pri Stični

mag.KOS JURIJ

univ.dipl.pravnik

24. 1. 1954

Ulica Cankarjeve brigade 1295 Ivančna Gorica
20

MEŽAN JANEZ

strojni mehanik

12. 8. 1960

Dob pri Šentvidu 40

1296 Šentvid pri Stični

MILAN JEVNIKAR

prof.matematike

23. 6. 1957

Spodnje Brezovo 2

1294 Višnja Gora

MIŠE ANDREJA

upokojenka

14. 2. 1952

Kamni Vrh 17

1303 Zagradec

MUŠIČ BARBARA

u.d.i.a.

6. 7. 1975

Krka 38

1301 Krka

RUS URŠKA

univ.dipl.inž.grad.

24. 9. 1983

Pristavlja vas 5

1296 Šentvid pri Stični

STRNAD DUŠAN

poslovni sekretar

24. 10. 1961

Kriška vas 11

1294 Višnja Gora

ŠINKOVEC ALOJZ

strojni tehnik

20. 5. 1958

Brezovi Dol 21

1303 Zagradec

VRENČUR MILENA

prof.zgodovine

9. 7. 1946

Ulica Cankarjeve brigade 1295 Ivančna Gorica
25

VRHOVEC MILENA

inž.agronomije

15. 5. 1958

Vir pri Stični 113

1295 Ivančna Gorica

ZADEL JANKO

rtv mehanik

2. 1. 1966

Dedni dol 26

1294 Višnja Gora

V.
Izid volitev v Občinski svet Občine Ivančna Gorica objavi
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica v Uradnem
listu Republike Slovenije.
VI.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica pošlje
izid volitev v občinski svet izvoljenim kandidatom in njihovim
predstavnikom.
Št. 041-0001/2010
Ivančna Gorica, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Ivančna Gorica
Predsednica
Elizabeta Žgajnar l.r.

4594.

Poročilo o izidu volitev v Svete krajevne
skupnosti Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija
Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 14. 10. 2010 sprejela

POROČILO
o izidu volitev v Svete krajevne skupnosti
Občine Ivančna Gorica
I.
V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svet krajevne
skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

Stran
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Krajevna
skupnost

Št.
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Skupaj Glasoval. Nevelj. Udeležba
volivcev
skupaj glasov.
v%

Izvoljeni kandidati

AMBRUS

635

378

10

59,52

1. Ciril Šinkovec, roj. 2.7.1962, Brezovi Dol 21, 1303 Zagradec
2. Martina Hrovat, roj. 1.9.1965, Ambrus 66, 1303 Zagradec
3. Stane Tekavčič, roj. 8.7.1968, Ambrus 13, 1303 Zagradec
4. Florjan Perko, roj. 26.2.1980, Kal 6, 1303 Zagradec
5. Dare Erčulj, roj. 1.11.1961, Primča vas 10, 1303 Zagradec
6. Jožica Blatnik, roj. 26.3.1961, Višnje 16, 1303 Zagradec
7. Anton Lovše, roj. 15.3.1963, Kamni Vrh pri Ambrusu 10, 1303 Zagradec

DOB PRI
ŠENTVIDU

615

334

7

54,30

1. Anton Čebular, roj. 23.2.1967, Dob pri Šentvidu 2, 1296 Šentvid
pri Stični
2. Jože Polončič, roj. 18.5.1965, Dob pri Šentvidu 12, 1296 Šentvid
pri Stični
3. Andreja Zorec, roj. 10.10.1962, Dob pri Šentvidu 20A, 1296 Šentvid
pri Stični
4. Alojz Rus, roj. 25.11.1967, Hrastov dol 14, 1296 Šentvid pri Stični
5. Valentin Fortuna, roj. 6.3.1976, Lučarjev Kal 6, 1295 Ivančna Gorica
6. Tone Oven, roj. 26.11.1975, Hrastov Dol 1, 1296 Šentvid pri Stični
7. Matjaž Bregar, roj. 19.7.1972, Sela pri Dobu 1, 1296 Šentvid pri Stični
8. Dušan Verbič, roj. 16.5.1968, Podboršt 15, 1296 Šentvid pri Stični
9. Bojan Gale, roj. 23.10.1978, Breg pri Dobu 2, 1296 Šentvid pri Stični
10. Ivanka Čebular, roj. 8.7.1956, Škoflje 8, 1296 Šentvid pri Stični
11. Peter Kastelic, roj. 29.12.1969, Sad 6, 1296 Šentvid pri Stični

IVANČNA
GORICA

2165

1186

96

54,78

1. Milan Pušljar, roj. 24.12.1962, Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica
2. Rudolf Kastelic, roj. 6.1.1961, Vrhpolje pri Šentvidu 8, 1295 Ivančna Gorica
3. Peter Bregar, roj. 31.1.1948, Ulica Cankarjeve brigade 34, 1295 Ivančna
Gorica
4. France Zajec, roj. 27.6.1965, Ulica Dolenjskega odreda 26, 1295 Ivančna
Gorica
5. Anton Kralj, roj. 14.11.1952, Trubarjeva ulica 12, 1295 Ivančna Gorica
6. Anica Nose, roj. 16.12.1955, Ulica Juša Kozaka 3, 1295 Ivančna Gorica
7. Marija Erjavec, roj. 19.4.1958, Gorenja vas 7, 1295 Ivančna Gorica
8. Zdenka Gašper, roj. 1.2.1964, Veliko Črnelo 5, 1295 Ivančna Gorica
9. Iztok Piškur, roj. 4.6.1961, Veliko Črnelo 5A, 1295 Ivančna Gorica
10. Metoda Jeras, roj. 12.3.1963, Spodnja Draga 6a, 1295 Ivančna Gorica
11. Olga Dremelj Medved, roj. 7.6.1962, Spodnja Draga 13, 1295 Ivančna
Gorica

KRKA

1633

543

21

33,25

1. Martin Oblak, roj. 8.6.1983, Krška vas 8, 1301 Krka
2. Barbara Mušič, roj. 6.7.1975, Krka 38, 1301 Krka
3. Jože Kozinc, roj. 28.12.1956, Krška vas 9, 1301 Krka
4. Andrej Tomažin, roj. 9.5.1948, Gabrovčec 18B, 1301 Krka
5. Franc Koželj, roj. 15.7.1962, Znojile pri Krki 28, 1301 Krka
6. Darko Perko, roj. 27.10.1985, Gabrovčec 4C, 1301 Krka
7. Gregor Bregar, roj. 4.4.1955, Velike Lese 5, 1301 Krka
8. Peter Mišmaš, roj. 15.11.1976, Podbukovje 13, 1301 Krka
9. Jože Uršič, roj. 2.6.1962, Velike Lese 17, 1301 Krka
10. Franci Meglen, roj. 1.10.1968, Laze nad Krko 4, 1301 Krka
11. Ljubica Romšak, roj. 4.10.1964, Mali Korinj 7, 1303 Zagradec
12. Marija Kastelic, roj. 5.6.1965, Veliki Korinj 10, 1303 Zagradec
13. Damjan Globokar, roj. 24.7.1978, Gradiček 8, 1301 Krka
14. Danica Koželj, roj. 26.2.1958, Ravni Dol 2A, 1301 Krka
15. Roman Hribar, roj. 28.2.1975, Trebnja Gorica 16, 1301 Krka

METNAJ

370

233

8

62,97

1. Aleš Marn, roj. 22.4.1970, Mekinje nad Stično 19A, 1295 Ivančna Gorica
2. Marcos Juan Rezelj, roj. 17.3.1963, Mekinje nad Stično 14, 1295 Ivančna
Gorica
3. Štefan Erjavec, roj. 14.5.1973, Mekinje nad Stično 15, 1295 Ivančna Gorica
4. Nataša Fister, roj. 18.1.1962, Dobrava pri Stični 25, 1295 Ivančna Gorica
5. Borut Žaren, roj. 21.9.1979, Pristava nad Stično 4,
1295 Ivančna Gorica
6. Natalija Miglič, roj. 8.4.1987, Metnaj 22, 1295 Ivančna Gorica
7. Darinka Miglič, roj. 21.3.1961, Metnaj 22, 1295 Ivančna Gorica
8. David Kastelic, roj. 18.1.1974, Metnaj 21, 1295 Ivančna Gorica
9. Anton Grčman, roj. 9.8.1970, Poljane pri Stični 14, 1295 Ivančna Gorica
10. Marjan Bernik, roj. 16.12.1956, Obolno 1, 1295 Ivančna Gorica
11. Lojze Žurga, roj. 10.8.1983, Debeče 2,1295 Ivančna Gorica
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Izvoljeni kandidati

MULJAVA

667

423

11

63,41

1. Janez Drobnič, roj. 4.4.1962, Muljava 56, 1295 Ivančna Gorica
2. Maruša Erjavec, roj. 14.10.1986, Oslica 2, 1295 Ivančna Gorica
3. Maja Koželj, roj. 29.8.1982, Velike Vrhe 2, 1295 Ivančna Gorica
4. Aleš Nadrah, roj. 25.11.1978, Leščevje 1, 1295 Ivančna Gorica
5. Anton Rogelj, roj. 5.8.1961, Sušica 8, 1295 Ivančna Gorica
6. Anton Šinkovec, roj. 18.6.1963, Bojanji Vrh 6,1295 Ivančna Gorica
7. Aleš Zupančič, roj. 15.5.1978, Muljava 52, 1295 Ivančna Gorica

SOBRAČE

120

71

0

59,16

1. Terezija Gorišek, roj. 13.6.1957, Sela pri Sobračah 5, 1296 Šentvid pri Stični
2. Majda Lokar, roj. 5.4.1969, Vrh pri Sobračah 2, 1296 Šentvid pri Stični
3. Marjan Adamlje, roj. 8.4.1964, Pusti Javor 4, 1296 Šentvid pri Stični
4. Alojz Adamlje, 10.6.1970, Sobrače 13, 1296 Šentvid pri Stični
5. Barbara Verbič, roj. 11.12.1987, Sela pri Sobračah 8, 1296 Šentvid pri Stični
6. Jože Adamlje, roj. 19.2.1949, Sobrače 7, 1296 Šentvid pri Stični
7. Tanja Fajdiga, roj. 28.12.1972, Sobrače 4, 1296 Šentvid pri Stični

STIČNA

1419

671

26

47,28

1. Franci Ljubič, roj. 18.12.1964, Stična 124, 1295 Ivančna Gorica
2. Tone Mestnik, roj. 20.4.1987, Stična 69, 1295 Ivančna Gorica
3. Nada Hauptman, roj. 21.1.1959, Stična 30,1295 Ivančna Gorica
4. Marjetka Nemec, roj. 20.12.1971, Vir pri Stični 16, 1295 Ivančna Gorica
5. Slavko Bučar, roj. 2.3.1961, Vir pri Stični 53, 1295 Ivančna Gorica
6. Andrej Cilenšek, roj. 20.2.1974, Vir pri Stični 135, 1295 Ivančna Gorica
7. Mateja Kovačič, roj. 7.8.1988, Gabrje pri Stični 3, 1295 Ivančna Gorica
8. Janez Skubic, roj. 28.7.1976, Gabrje pri Stični 20, Ivančna Gorica
9. Alojzija Skubic, roj. 3.4.1974, Mala Dobrava 10, 1295 Ivančna Gorica

ŠENTVID
PRI STIČNI

1934

885

59

45,76

1. Vojko Urbas, roj. 11.4.1962, Šentvid pri Stični 174, 1296 Šentvid pri Stični
2. Aleksandra Rovanšek, roj. 18.8.1965, Šentvid pri Stični 89D, 1296 Šentvid pri
Stični
3. Andrej Rus, roj. 29.11.1965, Šentvid pri Stični 97A, 1296 Šentvid pri Stični
4. Matjaž Kastelic, 24.10.1983, Male Češnjice 19, 1296 Šentvid pri Stični
5. Stanko Kuplenk, roj. 19.6.1969, Velike Češnjice 20, 1296 Šentvid pri Stični
6. Nada Primc, roj. 9.8.1969, Zaboršt pri Šentvidu 1, 1296 Šentvid pri Stični
7. Silvo Praznik, roj. 18.8.1966, Šentpavel na Dolenjskem 25, 1296 Šentvid pri
Stični
8. Tone Kastelic, roj. 1.8.1968, Selo pri Radohovi vasi 9, 1296 Šentvid pri Stični
9. Andrej Žnidaršič, roj. 10.9.1970, Radohova vas 28, 1296 Šentvid pri Stični
10. Alojz Markovič, roj. 24.6.1957, Glogovica 13A, 1296 Šentvid pri Stični
11. Tomaž Šraj, roj. 19.10.1976, Glogovica 13B, 1296 Šentvid pri Stični
12. Alojzija Janežič, roj. 28.9.1954, Pristavlja vas 1a, 1296 Šentvid pri Stični
13. Drago Kastelic, roj. 22.10.1967, Petrušnja vas 37, 1296 Šentvid pri Stični

TEMENICA

568

306

7

53,87

1. Anica Osvald, roj. 15.7.1963, Temenica 26B, 1296 Šentvid pri Stični
2. Ignacij Kastelic, roj. 9.1.1952, Pungert 7, 1296 Šentvid pri Stični
3. Marko Struna, roj. 21.7.1977, Radanja vas 4, 1296 Šentvid pri Stični
4. Andreja Klemenčič, roj. 23.12.1970, Breg pri Temenici 21, 1296 Šentvid pri
Stični
5. Janez Jakoš, roj. 4.2.1962, Breg pri Temenici 11, 1296 Šentvid pri Stični
6. Dejan Zajec, roj. 6.9.1977, Šentjurje 7,1296 Šentvid pri Stični
7. Marko Janežič, roj. 19.2.1968, Bukovica 6, 1296 Šentvid pri Stični
8. Lea Prosen, roj. 4.2.1989, Čagošče 2, 1296 Šentvid pri Stični
9. Jožef Golf, roj. 21.2.1948, Čagošče 5, 1296 Šentvid pri Stični

VIŠNJA
GORA

1975

994

48

50,32

1. Damjan Kavaš, roj. 28.12.1970, Ciglerjeva ulica 4, 1294 Višnja Gora
2. Jože Miklavčič, roj. 15.9.1977, Stari trg 9, 1294 Višnja Gora
3. Aleš Tomše, roj. 8.7.1959, Turnherjeva 24, 1294 Višnja Gora
4. Jožef Gorše, roj. 27.1.1953, Cesta Talcev 29, 1294 Višnja Gora
5. Jože Osvald, roj. 9.5.1967, Peščenik 13, 1294 Višnja Gora
6. Luka Šeme, roj. 13.4.1954, Žabjek 7, 1294 Višnja Gora
7. Jože Dremelj, roj. 4.1.1959, Leskovec 1, 1294 Višnja Gora
8. Risto Belimezov, roj. 29.12.1953, Vrh pri Višnji Gori 8,1294 Višnja Gora
9. Anton Erjavec, roj. 8.12.1956, Polje pri Višnji Gori 2, 1294 Višnja Gora
10. Jože Brčan, roj. 5.10.1956, Zgornja Draga 29, 1294 Višnja Gora
11. Jaka Kastelic, roj. 9.7.1984, Dedni Dol 34, 1294 Višnja Gora
12. Janko Zadel, roj. 2.1.1966, Dedni Dol 26, 1294 Višnja Gora
13. Jožef Zupančič, roj. 11.2.1939, Kriška vas 17, 1294 Višnja Gora
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439

6

45,87

Izvoljeni kandidati
1. Igor Jernejčič, roj. 21.1.1967, Fužina 14, 1303 Zagradec
2. Janez Smolič, roj. 11.12.1964, Zagradec 5A, 1303 Zagradec
3. Stanislav Kralj, roj. 27.10.1949, Fužina 13, 1303 Zagradec
4. Robert Kastelic, roj. 5.2.1976, Valična vas 7A, 1303 Zagradec
5. Andrej Pintar, roj. 26.8.1968, Češnjice pri Zagradcu 3, 1303 Zagradec
6. Ivana Urbančič, roj. 3.4.1955, Tolčane 6, 1303 Zagradec
7. Matej Zaletelj, roj. 21.9.1985, Kuželjevec 7, 1303 Zagradec
8. Janez Klavs, roj. 6.8.1985, Grintovec 6A, 1303 Zagradec
9. Marko Zupančič, roj. 26.4.1971, Dečja vas pri Zagradcu 4, 1303 Zagradec
10. Dušan Pajk, roj. 20.3.1964, Malo Globoko 11, 1303 Zagradec
11. Jožef Maver, roj. 2.8.1949, Veliko Globoko 22, 1303 Zagradec
12. Biljana Gartner, roj. 20.12.1956, Marinča vas 34, 1303 Zagradec
13. Marko Struna, roj. 29.12.1988, Male Rebrce 4, 1303 Zagradec
14. Lojze Černivec, roj. 17.9.1961, Kitni Vrh 11, 1303 Zagradec
15. Alojz Ferlin, roj. 20.6.1959, Gabrovka pri Zagradcu 5, 1303 Zagradec

II.
Izid volitev v svet krajevne skupnosti objavi Občinska
volilna komisija Občine Ivančna Gorica v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica pošlje
izid volitev v svet krajevne skupnosti predstavnikom sveta
krajevne skupnosti, ki je v roku, določenem v statutu posamezne krajevne skupnosti, skličejo novoizvoljene svete na
konstitutivno sejo.
Št. 041-0001/2010
Ivančna Gorica, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Ivančna Gorica
Predsednica
Elizabeta Žgajnar l.r.

KRANJ
4595.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
območja Br 1 – BRITOF JUG

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09),
72. člena in prvega odstavka 171. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popravek in 58/03
– ZZK – 1), 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) in Programa
priprave občinskega lokacijskega načrta Britof jug (Uradni list
RS, št. 20/05) je Svet Mestne občine Kranj na 39. seji dne 8. 9.
2010 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu območja
Br 1 – BRITOF JUG
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se, v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine

Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04 in 22/06 – popr. in 33/10),
sprejme občinski lokacijski načrt območja Br1 – BRITOF JUG
(v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska 76, 1230
Domžale, pod št. proj. 7/2005.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
A Besedilo, ki obsega:
I. Splošne določbe
II. Opis območja:
– opis prostorske ureditve,
– ureditveno območje.
III. Umestitev prostorske ureditve:
– opis vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin.
IV. Lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in
gradnjo:
– vrste dopustnih dejavnosti,
– tipologija zazidave,
– gabariti stavb,
– pogoji za oblikovanje zunanje podobe stavb,
– lega objektov na zemljišču,
– ureditev okolice,
– gradbene parcele.
V. Zasnova gospodarske infrastrukture:
– prometno priključevanje območja,
– prometno urejanje znotraj območja,
– splošna merila in pogoji komunalnega urejanja,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje,
– plinovodno omrežje in oskrba s plinom,
– oskrba z električno energijo,
– javna razsvetljava,
– telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez,
– ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje.
VI. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin:
– varstvo okolja,
– varovanje naravnih vrednot,
– varovanje kulturne dediščine,
– varstvo pred hrupom,
– varstvo zraka.
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo
pred požarom.
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VIII. Etapnost izvedbe in drugi pogoji za izvajanje lokacijskega načrta:
– etapnost izvedbe,
– obveznosti ob pripravi projektne dokumentacije,
– obveznosti v času gradnje,
– razmejitev financiranja prostorske ureditve,
– obveznosti po izgradnji stavb, objektov in naprav,
– dovoljena odstopanja.
IX. Posegi izven območja lokacijskega načrta
X. Seznam prilog k lokacijskemu načrtu
XI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti lokacijskega načrta
XII. Končne določbe.

Ureditveno območje se nahaja severno od avtoceste,
zahodno od regionalne ceste R1 – 210 (Preddvor–Kranj–Škofja
Loka), na severu in zahodu pa je omejeno z obstoječo individualno stanovanjsko gradnjo naselja Britof.
Območje obsega enklavo kmetijskih zemljišč, znotraj katerih se nahajata dve obstoječi individualni stanovanjski stavbi
(na parc. št. 823, 824/2 in 429/2, k.o. Britof), ki sta bili legalizirani na podlagi sanacijskih PUP, pomožni zidan objekt na
delu zemljišča parc. št. 811/2, k.o. Britof, ter manjši pomožni
provizorni objekt v osrednjem območju.
Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo.

B Kartografski del, ki vsebuje:
1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA, ki ga sestav
ljajo listi:

(ureditveno območje)

1.1.

Izsek iz kartografskega dela
dolgoročnega plana

M 1:5000

1.2.

Programska zasnova Britof jug

1.3.

Kopija načrta parcel

M 1:2000
1:1000

1.4.

Geodetski načrt

M 1:500

1.5.

Lega prostorske ureditve v širšem
območju (ortofoto)

M 1:2000

2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
PARCELACIJE, ki ga sestavljajo listi:
2/1

Grafični prikaz vplivnega območja
na posameznih parcelah

M 1:1500

2/2

Ureditveno območje z mejo in lego
v širšem območju

M 1:2500

2/3

Načrt parcelacije

M 1:1000

3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V
PROSTOR, ki ga sestavljajo listi:
3/1

Razporeditev javnih in skupnih površin
z njihovo funkcionalno in oblikovno
zasnovo

M 1:1500

3/2

Lega objektov na zemljiščih

M 1:1000

3/3

Tehnični pogoji in usmeritve
za projektiranje

M 1:1000

3/4

Regulacijski elementi in lege objektov
na zemljišču

M 1:1500

3/5

Vplivi načrtovane prostorske ureditve
na urbane in krajinske strukture
in povezave s sosednjimi območji

M 1:2500

3/6

Zasnova projektnih rešitev, prometne
infrastrukture

M 1:1000

3/7

Situacija komunalnih vodov

M 1:1000

3/8

Pregledna karta s primarnimi
infrastrukturnimi gospodarskimi vodi

M 1:2000

3/9

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
ohranjanje narave ter trajnostno rabo
naravnih dobrin

M 1:2500

3/10

Etapnost izvedbe (pregledna
topografska karta)

M 1:1500

II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Z lokacijskim načrtom se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve oziroma gradnje nove stanovanjske soseske
Britof.

4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja v urbanistični zasnovi mesta Kranja, prostorska enota z oznako
Br1 – Britof jug.
Območje obsega zemljišča parc. št. 429/2, 429/3, 429/10,
429/11, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8,
811/9, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 824/1,
824/2, 824/3, 824/4, 825/1, 825/2, 826, 871, 872, 873, 874,
vse k.o. Britof, na katerih so načrtovani trajni objekti vključno s
površinami za njihovo nemoteno delovanje.
Površina območja je cca 5,9 ha.
III. UMESTITEV PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Načrtovana prostorska ureditev predstavlja zaokrožitev
obstoječega stanovanjskega naselja Britof, na še nepozidana stavbna zemljišča, ki so v naravi pretežno travniške površine. Prometno se soseska navezuje na regionalno cesto
R1-210/1107 tako, da se obstoječemu naselju in stavbam v
območju ne spreminja prometni režim. Večina infrastrukturnega
omrežja se nahaja ob robu obravnavanega območja.
Izven ureditvenega območja lokacijskega načrta, opredeljenega v 4. členu tega odloka, se s tem odlokom ureja tudi
območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture in navezave na obstoječe prometnice.
Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je potrebno
območje urejanja priključiti na komunalno infrastrukturo, ki se
nahaja tudi izven ureditvenega območja. Poteki teh priključkov
so določeni v grafičnem delu lokacijskega načrta. Poleg teh
zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja
lokacijskega načrta možno vključiti še dodatne parcelne številke kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije
infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže
to za potrebno.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Umestitev načrtovane gradnje sledi planskim usmeritvam.
Območje je razdeljeno na troje območij stanovanjske stavbne
strukture (funkcionalna celota A, B in C), območje infrastrukture
(I) in območje zelenih površin (Z).
(1) Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture A
(FCA) na severovzhodnem delu območja urejanja je razdeljena
na štiri kareje, in sicer:
– KARE A1 (funkcionalna enota)
Funkcionalna enota A1 ima določenih deset parcel, od tega
devet namenjenih gradnji, na eni pa se nahaja obstoječ pomožni
zidan objekt. Na devetih parcelah je načrtovana gradnja petih
prostostoječih stavb in dveh stanovanjskih dvojčkov.
– KARE A2
Funkcionalna enota A2 ima določenih sedem parcel, namenjenih gradnji, na katerih je načrtovana gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb, sedma stanovanjska stavba na
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zemljiški parceli 811/3, k.o. Britof, pa je možna pod pogojem,
da se parcela, namenjena gradnji, poveča za del zemljišča
parc. št. 437/5, k.o. Britof, ki se nahaja izven območja urejanja
tega lokacijskega načrta.
– KARE A3
Funkcionalna enota A3 ima določenih šest parcel, namenjenih gradnji, na kateri je načrtovana gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE A4
Znotraj funkcionalne enote A4 je načrtovana gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami. Vsaka enota v
nizu ima določeno svojo parcelo, namenjeno gradnji.
(2) Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture
B (FCB) v osrednjem delu območja urejanja je razdeljena na
tri kareje, in sicer:
– KARE B1 (funkcionalna enota)
Funkcionalna enota B1 ima določenih pet parcel, namenjenih gradnji, na katerih je načrtovana gradnja petih prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE B2
Funkcionalna enota B2 ima določenih deset parcel, namenjenih gradnji, na katerih je načrtovana gradnja desetih
prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE B3
Funkcionalna enota B3 ima določenih šestnajst parcel,
namenjenih gradnji, na katerih je načrtovana gradnja šestih
prostostoječih stanovanjskih stavb, gradnja štirih stanovanjskih
dvojčkov; na dveh parcelah, se nahajata obstoječi stanovanjski
hiši. Pred gradnjo stanovanjskih stavb je potrebno pomožne
objekte odstraniti.
(3) Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture C
(FCC) na jugozahodnem delu območja urejanja je razdeljeno
na pet karejev, in sicer:
– KARE C1 (funkcionalna enota)
Funkcionalna enota C1 ima določene tri parcele, namenjene gradnji, na kateri je načrtovana gradnja treh prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE C2
Funkcionalna enota C2 ima določenih šest parcel, namenjenih gradnji, na katerih je načrtovana gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE C3
Funkcionalna enota C3 ima določene tri parcele, namenjene gradnji, na kateri je načrtovana gradnja treh prostostoječih stanovanjskih stavb.
– KARE C4
Znotraj funkcionalne enote C4 je načrtovana gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami. Vsaki stanovanjski enoti je določena svoja parcela, namenjena gradnji.
– KARE C5
Znotraj funkcionalne enote C5 je načrtovana gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami. Vsaki stanovanjski enoti je določena svoja parcela, namenjena gradnji. Pred
gradnjo je potrebno odstraniti obstoječi kozolec.
Na parcelah, namenjenih gradnji, prostostoječih stanovanjskih stavb in obstoječih stanovanjskih hiš je dovoljena
še gradnja in postavitev objektov za lastne potrebe, ograj in
pomožnih infrastrukturnih objektov.
Na parcelah, namenjenih gradnji, stanovanjskih dvojčkov
je dovoljena tudi gradnja in postavitev objektov za lastne potrebe (razen samostojnih garaž, steklenjakov in drvarnic), ograj in
pomožnih infrastrukturnih objektov.
Na parcelah, namenjenih gradnji, stavb v nizu je dovoljena tudi gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe, ograj in
pomožnih infrastrukturnih objektov. Končnim nizom so na bočni
fasadi dovoljene tudi gradnje pritličnih steklenjakov in garaž.
Obstoječe stanovanjske hiše je dovoljeno prenavljati in
vzdrževati ter na mestu prej odstranjenih stavb zgraditi nove
stanovanjske stavbe tipa a.
Obstoječ pomožni zidan objekt je dovoljeno prenavljati
in vzdrževati.
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(4) Območje infrastrukture – I je namenjeno prometni,
energetski in komunalni infrastrukturi (FCI).
V območju je dovoljena tudi gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov.
(5) Območje zelenih površin – Z (FCZ)
Po namenu so površine namenjene protihrupnim zelenim
barieram, zelenicam, površinam namenjenim oddihu in rekreaciji
na prostem, ureditvam parkov in drugim javnim površinam.
V območju je dovoljena tudi gradnja ograj, pomožnih infrastrukturnih objektov, spominskih obeležij, vadbenih objektov
in urbane opreme.
IV. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE
ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
7. člen
(namembnost območja in topologija zazidave)
V prostostoječih stavbah je dovoljena gradnja eno ali
dvostanovanjskih stavb.
V obstoječih in načrtovanih stanovanjskih stavbah, razen v funkcionalnih enoti A4, C4 in C5 so dopustne poslovne
dejavnosti (do trije zaposleni), ki ne povzročajo motenj v
bivalnem okolju in ne smejo presegati 30% skupne površine
stavbe ter pod pogojem, da je možno za dejavnost zagotoviti
potrebno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce
na parceli, namenjeni gradnji. Dejavnosti, ki potrebuje parkirišča za tovorna vozila, dostavna vozila in gradbene stroje
niso dovoljene.
Stavbe v nizu v funkcionalni enoti A4, C4 in C5 imajo
členjene tlorise kar daje občutek finejše strukture, ki razbija vzdolžne volumne ter zagotavlja višjo stopnjo zasebnosti.
Vsaka stanovanjska enota ima pred vhodom manipulativne
in parkirne površine, za objektom pa svoje zelene površine
(zelenica, vrt, terasa), ki so ograjene z enotno ograjo. Vsaka
stanovanjska enota niza ima dvoje parkirnih mest pred objektom in eno dodatno parkirno mesto na skupnem parkirišču
stanovanjskega niza.
Prostostoječe stanovanjske stavbe in stanovanjski dvojčki
imajo podolgovato tlorisno zasnovo, prilagojeno značilni tlorisni zasnovi naselja. Višinski gabarit stavb upošteva vertikalni
gabarit naselja tako, da načrtovane stavbe ne bodo izstopale
iz silhuete naselja.
Nove stavbe so odmaknjene od parcelnih meja načeloma
4,0 m, tako da ni motena sosednja posest. Parcele, namenjene gradnji, so zadosti velike tako, da zagotavljajo zasebnost
posamezne stavbe, zadostne parkirne površine in ustrezen
delež zelenih površin. Parcele, namenjene gradnji, so lahko
tudi ograjene.
Vse nove stavbe morajo biti grajene tako, da so energijsko učinkovite. Stavbe morajo biti toplotno zaščitene tako, da
je zagotovljena čim manjša izguba toplotne energije.
8. člen
(gabariti stavb)
(1) Funkcionalna celota stavbne strukture A (FCA)
Tlorisni gabariti načrtovanih prostostoječih stanovanjskih
stavb so 12,0 m × 9,0 m (tip a), razen na parcelah, namenjenih
gradnji, z oznako A1/7 in A1/8 so dimenzij 16,0 m × 10,0 m
(tip e).
Tlorisni gabariti načrtovanih stanovanjskih dvojčkov so
17,0 m × 9,0 m (tip c).
Tlorisni gabarit stavbe v nizu je 56,0 m × 17,0 m (razgiban
tloris – glej grafični del) oziroma so dimenzije stanovanjske
enote 8,0 m × 17,0 m (tip b).
Tlorisni gabarit obstoječega pomožnega zidanega objekta z
oznako A1/10 je dimenzij 7,0 m x 8,0 m in višinskega gabarita P.
Višinski gabarit prostostoječih stavb in stanovanjskih
dvojčkov je (K) + P + M oziroma max. (K) + P + 1.
Višinski gabarit stavbe v nizu je (K) + P + 1.
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(2) Funkcionalna celota stavbne strukture B (FCB)
Tlorisni gabariti načrtovanih prostostoječih stanovanjskih
stavb so 12,0 m × 9,0 m (tip a), razen na parcelah, namenjenih
gradnji, z oznako B3/13 in B3/14 so dimenzij 16,0 m × 10,0 m
(tip e).
Tlorisni gabarit stanovanjskih dvojčkov so maksimalnih
tlorisnih dimenzij 13,0 m × 20,0 m (tip d).
Višinski gabarit stavb v funkcionalni celoti so (K) + P + M
oziroma max. (K) + P + 1.
(3) Funkcionalna celota stavbne strukture C (FCC)
Tlorisni gabariti načrtovanih prostostoječih stanovanjskih
stavb so 12,0 m × 9,0 m (tip a).
Tlorisni gabarit stavb v nizu je 56,0 m × 17,0 m (razgiban
tloris) oziroma so dimenzije stanovanjske enote 8,0 m × 17,0 m
(tip b).
Višinski gabarit prostostoječih stavb je (K) + P + M oziroma max. (K) + P + 1.
Višinski gabarit stavbe v nizu je (K) + P + 1.
9. člen
(pogoji za oblikovanje zunanje podobe stavb)
(1) Splošni pogoji za oblikovanje:
– barva strešne kritine mora biti v odtenkih sive barve;
– napušči ne smejo biti izdelani iz masivnih elementov;
– fasade morajo biti obdelane z zaključnimi ometi v svetlih
pastelnih barvah;
– balkonske ograje so lahko lesene, kovinske ali steklene;
– stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;
– napisi in reklame ne smejo biti postavljeni na strešinah
ali nad slemeni stavb;
– v primeru postavitve sončnih zbiralnikov na streho morajo le-ti biti postavljeni na strešino.
(2) Za prostostoječe stavbe in stanovanjske dvojčke veljajo še naslednja določila za oblikovanje:
– maksimalna višina slemena stavb je 11,0 m nad koto
obstoječega terena;
– pri višinskem gabaritu (K) + P + M je kota pritličja največ
1,2 m nad raščenim terenom, višina kolenčnega zidu največ
1,2 m;
– pri višinskem gabaritu (K) + P + 1 je kolenčni zid 0;
– strehe stavb so simetrične dvokapnice s smerjo slemena v smeri daljše stranice; oziroma sestavljene dvokapnice v
primeru lomljenega tlorisa;
– nakloni strešin so dovoljeni v razponu 35°–42°, stavbe
v isti funkcionalni enoti morajo imeti enak naklon;
– odpiranje strešin mansarde je dovoljeno v obliki strešnih
oken ali frčad (klasične, pultne ali trikotne);
– frčade ne smejo presegati slemena osnovne stavbe.
(3) Za stavbe v nizu veljajo še naslednja določila za
oblikovanje:
– strehe stavb so enokapnice v naklonu 6°–10° z ali brez
napušča;
– stanovanjski niz v funkcionalni enoti mora biti enotno
oblikovan z uporabo sodobnih arhitekturnih elementov in materialov (višina kolenčnega zidu, obdelava fasade, ograje in
napušča …).
(4) Za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe
veljajo še naslednja določila za oblikovanje:
– garaže, ki se stikajo z osnovnim objektom imajo lahko
ravno streho oziroma streho minimalnega naklona;
– nadstreški nad vhodi so lahko enokapni minimalnega
naklona;
– pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje uporaba
brezbarvnega stekla ali steklu podobni material;
– samostojne garaže morajo biti oblikovno podrejene
osnovnemu objektu.
10. člen
(lega objektov na zemljišču)
Lega stavb na zemljišču je določena s koordinatno točko,
ki jo je pri umeščanju potrebno upoštevati. Načrtovane stavbe
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morajo biti z enim robom – fasado postavljene ob gradbeno
linijo, ki je določena v grafičnem delu. Stavbe so od posestnih
meja odmaknjene 4,0 m, manjši odmiki so možni v primeru
istega lastništva ali ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča
ter ob upoštevanju požarnovarstvenih zahtev.
Načrtovane stavbe so od prometnic pri uvozih na parcelo,
namenjeni gradnji, načeloma odmaknjene min. 6,0 m.
Medposestne ograje so, ob soglasju lastnikov zemljišč,
postavljene praviloma na meje gradbenih parcel oziroma so
postavljene do meje zemljiške parcele. Z višino in lego ograje
ob cestah se ne sme posegati v polje preglednosti.
11. člen
(ureditev okolice)
(1) Za zunanje ureditve parcel, namenjenih gradnji stanovanjske stavbne strukture, veljajo naslednja določila:
– v okviru vsake parcele, namenjene gradnji, je potrebno zagotoviti minimalno 30% zelenih površin, kar ne velja za
stavbe v nizu;
– za posamezno stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti min. 2 parkirna mesta (v stavbi ali zunaj) na parceli,
namenjeni gradnji;
– peš dostopi, manipulativne in parkirne površine morajo
biti utrjene, v protiprašni izvedbi in z robniki ločene od zelenic;
– padavinske vode s streh stavb se ponika v ponikovalnice;
– padavinske vode iz utrjenih površin se predhodno očiščene vodi v meteorno kanalizacijo;
– gradbene parcele so lahko ograjene, medposestne
ograje ne smejo presegati višine 1,2 m, lahko so žične, lesene, kovinske, iz naravnega kamna, kombinirane ali žive meje
(masivne polnostenske ograje niso dovoljene), višine ograj ob
promenticah morajo zagotavljati pregledni trikotnik;
– atrij posameznih stanovanjskih enot so medsebojno
ločeni z ograjami višine 1,20 m (lesena ograja ali žive meje);
– vstopna in uvozna vrata na gradbeno parcelo se morajo
odpirati proti gradbeni parceli in ne proti cesti;
– po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorije;
– odvečni gradbeni material in izkopani material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo, okolico pa hortikulturno
urediti.
(2) Ureditve funkcionalne celote FCZ (zelene površine)
Na skrajnem južnem delu, kjer poteka prenosno plinovodno omrežje (Z1), se izvedejo ureditve grajenega javnega dobra lokalnega pomena – skupne zelene rekreacijske površine
(zelenice, parki, steze s klopcami …).
Ob regionalni cesti so zelene površine (Z2, Z3, Z4) namenjene protihrupnemu nasipu z intenzivno drevesno vegetacijo.
Pas zelenih površin na severnem delu je namenjen zelenim površinam stanovanjske stavbne strukture, ki se nahajajo
izven območja urejanja (Z5/1 – Z5/4).
12. člen
(gradbene parcele)
Velikost in oblika parcel, namenjenih gradnji ter javnih površin in grajenega javnega dobra je določena z zakoličbenimi točkami parcel in razvidna iz grafičnega dela načrta parcelacije.
V. ZASNOVA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
13. člen
(prometno priključevanje območja)
Novo naselje Britof jug se bo preko dveh novih priključkov
priključevalo na regionalno cesto R1-210 odsek 1107 Preddvor–Kranj, v km 6+788 in v km 6+901. Na mestu priključevanja
ima regionalna cesta že izvedeno razširjeno vozišče, zato bo
potrebna le sprememba talne in vertikalne signalizacije.
T-križišče se izvede tako, da se iz smeri Kranja doda pas
za leve zavijalce, pri križišču desno/desno pa izvede ločilni
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otok, ki bo preprečil voznikom iz smeri Kranja zavijanje levo.
Hitrost na regionalni cesti ob načrtovanem novem naselju
bo omejena na 70 km/h. V primeru izgradnje avtocestnega
priključka Kranj – sever se bosta oba priključka ukinila, na
lokaciji križišča desno/desno bo v km 6+901 izvedeno krožno
križišče. Za izvedbo krožnega križišča je na območju urejanja
zagotovljen ustrezno velik rezervat. Vzdolž regionalne ceste se
ohranja koridor za predvideni spremljajoči prometni program
(dvosmerno kolesarsko stezo in dvosmerni hodnik za pešce).
14. člen
(prometno urejanje znotraj območja)
Notranje prometno urejanja območja temelji na krožnem
sistemu cest, na treh zbirnih cestah (A, B in C) in treh prečnih
cestah (D, E, F1, F2). Zbirne ceste potekajo v smeri Z–V.
Glavna zbirna cesta (A) in južna zbirna cesta (B) se na
vzhodu priključuje na državno (regionalno) cesto, na zahodu
se navezuje na obstoječo prometnico naselja Britof, ki se, do
ureditve neustreznega cestnega omrežja v obstoječem naselju
Britof, zapre za motorni promet (cestna zapora).
Severna zbirna cesta (C) predstavlja krožno cestno povezavo v območju A, ki se na vzhodu zaključi s prečno cesto (F2),
na zahodu pa slepo konča.
Prečne ceste potekajo v smeri S–J.
Zahodna prečna cesta (E) medsebojno povezuje glavno
zbirno cesto in južno zbirno cesto in se na jugu, ob zelenih
površinah, zaključi z javnimi parkirišči (4 parkirna mesta).
Osrednja prečna cesta (D) medsebojno povezuje severno zbirno cesto, glavno zbirno cesto in južno zbirno cesto in
se na jugu, ob zelenih površinah, zaključi z javnimi parkirišči
(4 parkirna mesta).
Vzhodna prečna cesta(F1, F2) je v sredini, zaradi že
oblikovanih lastniških parcel, prekinjena, na jugu in severu pa
se zaključi z internimi parkirišči (14 in 7 parkirnih mest), ki so
namenjeni stavbam v nizu.
Na skrajnem zahodnem robu območja B je predvidena
dostopna pot širine 3,0 m za dovoz do stavbe na zemljišču
parc. št. 430/5, k.o. Britof.
Parkirišča ob zelenih površinah na jugu so medsebojno
povezana s pešpotjo širine 2,0 m.
Vse notranje prometnice so dvosmerne.
Prečni profil glavne zbirne ceste A in južne zbirne ceste B
je 12,0 m (vozišče 5,0 m, obojestranski hodnik za pešce 1,5 m
in obojestranska zelenica 2,0 m).
Prečni profil zbirne ceste C je 8,0 m (vozišče 5,0 m, obojestranska hodnika za pešce 1,5 m). oziroma 6,5 m (vozišče
5,0 m, enostranski hodnik za pešce 1,5 m).
Prečni profili prečnih cest D, E, F so širine 8,0 m (vozišče
5,0 m, obojestranski pločnik 1,5 m), razen dela osrednje prečne
ceste, ki ima na eni strani cestni profil razširjen. Razširitev je
namenjena zelenici ter javnim parkirnih prostorom (11 parkirnih
mest) ob ekološkem otoku in trafo postaji.
Za prometno infrastrukturo veljajo naslednja določila:
– vse ceste morajo biti izvedene v asfaltni izvedbi;
– vozne površine so zaključene z dvignjenim robnikom;
– uvozi do gradbenih parcel so predvideni preko pogreznjenih robnikov;
– vse povozne površine se odvodnjava v sistem meteorne
kanalizacije;
– prometnice morajo biti opremljene z vertikalno in horizontalno signalizacijo;
– vsi hodniki za pešce so asfaltirani ali kako drugače
enotno tlakovani;
– vse peš površine namenjene pešcem morajo biti zaradi
varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati
veljavnim normativom;
– invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin.
Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce na cestah poglobljene robnike;
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– pešpoti so tlakovane ali asfaltirane ali v peščeni izvedbi;
– javna parkirna mesta morajo imeti tudi parkirna mesta
namenjena hendikepiranim osebam.
15. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim
zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri
izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove
upravljavcev posameznih infrastruktur.
Vse sekundarno razvodno omrežje mora biti izvedeno v
kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom
prometnic. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
Načrtovana komunalna oprema obsega: javni vodovod
za sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektro omrežje, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez ter prometno
omrežje.
Vse stavbe morajo imeti dostop do javne ceste, priključene morajo biti na električno omrežje, javno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje ter plinovodno omrežje, razen v primeru vzpostavitve enega od alternativnih sistemov za oskrbo
z energijo.
Funkcionalna enota A2/7 se infrastrukturno napaja iz obstoječega naselja Britof.
16. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
Načrtovan je ločen sistem odvajanja komunalne odpadne
in padavinske (meteorne) vode.
Za komunalne odpadne vode bo potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijo, ki bo potekala po javnih površinah (pod
prometnicami). Sekundarno kanalizacijo bo priključena na obstoječo javno kanalizacijo odpadnih komunalnih vod, ki poteka
po zahodnem robu obravnavanega območja s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi.
Meteorne vode s streh stavb se morajo speljati preko peskolovcev v ponikovalnice, iz utrjenih površin pa preko lovilcev
olj v ponikovalnice. Ponikovalnice morajo biti pravilno dimenzionirane in locirane na parcelah, namenjenih gradnji.
Meteorne vode z javnih cest se preko cestnih požiralnikov
opremljenih s peskolovi, lovilci olj in bencina vodi v meteorne
kanale, ki potekajo v javnih površinah (pod prometnicami). Meteorne vode se na južnem delu, v območju funkcionalne celote
FCZ, ponika s ponikovalnicami.
17. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)
Tranzitni cevovod, ki poteka preko območja obravnave,
je potrebno prestaviti iz območja v zahodni pločnik regionalne
ceste Kranj–Britof.
Tanzitni vod je potrebno prevezati na nov vodni vir, ki
se nahaja severovzhodno od obravnavanega območja (vrtina
Britof). Tranzitni vod, ki poteka skozi predvideno naselje pa
se ukine.
Za oskrbo novogradenj s sanitarno pitno vodo bo zgrajeno novo sekundarno vodovodno omrežje, ki se bo zankasto
navezovalo na transportni vodovod. Na vodovodnem omrežju
bo potrebno zgraditi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti,
ki morajo zagotoviti zadostno požarno vodo. Sekundarni cevovodi iz nodularne litine bodo potekali pod pločniki ali v cestnem
svetu. Vozlišča vodovoda bodo izvedena v ustreznih betonskih
jaških. Iz predvidenega sekundarnega vodovodnega omrežja
se izvede hišne vodovodne priključke do vodomerov za posamezne stavbe, ki bodo določeni v fazi projektiranja.
Za zalivanje vrtov in izpiranje WC kotličkov je dopustna
gradnja skupinskih ali individualnih zbiralnikov meteornih
voda.
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18. člen
(plinovodno omrežje in energetska oskrba stavb)
Na južnem delu obravnavanega območja (v FCZ) poteka
prenosno omrežje zemeljskega plina – plinovod R29 (s premerom 200 mm in tlakom 50 bar). Načrtovane nove stavbe so,
v skladu s pravilnikom o varnostnih odmikih plinovoda, odmaknjene od osi prenosnega omrežja zemeljskega plina.
Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode v stavbah je
možna z nadgradnjo sekundarnega plinovodnega omrežja (v
cestnem telesu novih prometnic) s priključitvijo na obstoječe
plinovodno omrežje, ki poteka po zahodnem robu obravnavanega območja, pod pogoji, ki jih določi pooblaščeni upravljavec
omrežja.
Ogrevanje stavb je dopustno tudi na sončno energijo ali
druge lokalno razpoložljive alternativne obnovljive vire energije (fotovoltaika, sistemi s toplotnimi črpalkami voda/voda zemlja/voda, zrak/voda, sistemskimi kotli na lesno biomaso …).
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Za vključitev objektov na TK omrežje je predhodno potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
22. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo.
Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so
postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in so v času
odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije,
v oddaljenosti 1,0 m od javne ceste. Na območju transporta
zabojnikov so cestni robniki pogreznjeni.
Za območje se določa postavitev enega ekološkega otoka
za ločeno zbiranje odpadkov (plastenke, pločevinke, papir, steklo) na sredini območja ob transformatorski postaji.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
in eventualnih storitvenih dejavnosti mora biti ločeno od ostalih
komunalnih odpadkov in se jih oddaja pooblaščenemu zbiralcu
tovrstnih odpadkov.

19. člen
(oskrba z električno energijo)
Novo stanovanjsko naselje se bo napajalo iz nove transformatorske postaje, locirane v težišče obremenitve. Transformatorska postaja bo montažno betonska tipske izvedbe
velikosti do 630kVA. Postaja se bo napajala z novim 20 kV
kablovodom, ki se ga vzanka v 20 kV električno mrežo v TP
Britof srednja.
Za priključitev novopredvidenih objektov na električno
omrežje se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje,
ki se izvede z zveznim načinom. Izvede se razdelilne omarice, ki se jih postavi na stalno dostopna mesta. Iz teh omaric
se priključi posamezne odjemalce, katerih priključno merilne
omarice prostostoječe izvedbe se ravno tako locirajo na stalno
dostopnih mestih (maja zasebne parcele z javno površino).
V te omarice se namesti priključno merilni del za posamezni
objekt.
20. člen
(javna razsvetljava)
Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave.
Javna razsvetljava bo izvedena ob vseh cestah na isti strani
kot NN energetski dovodi. Drogovi javne razsvetljave morajo
biti postavljeni neposredno na notranjem robu pločnika tako, da
ne bodo predstavljali ovire.
Izgradnja javne razsvetljave naj se izvede enotno za celotno območje cone z enotno visokimi kandelabri tipske oblike
(do višine 5 m). Prižigališče javne razsvetljave se izvede ob
transformatorski postaji.
Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve značilne za okolje. Če kvalitetne rešitve za
območje še ne obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne
svetilke, ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale
kvalitetno rešitev.
Javna razsvetljava v križiščih z regionalno cesto se izvede s kandelabri širine 9 m, s sodobnimi svetilkami z ravnim
steklom.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo okolja)
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je
potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje.
Kanalizacija in priključki na kanalizacijski kolektor, lovilci olj in
maščob morajo biti izvedeni vodotesno.
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče,
na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri ravnanju v
času gradnje je treba upoštevati določila 31. člena tega odloka,
ter predpise iz področja varovanja okolja.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage,
je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani
njena plodnost in količina. Preprečiti je treba mešanje mrtvice
in živice.
Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja nevarnih
tekočin mora izvajalec onesnaženi material izkopati in ga
oddati v predelavo kot nevaren odpadek, razen če se izvede analize, s katero bi organizacija, pooblaščena s strani
ministrstva pristojnega za okolje ugotovila, da ne gre za
nevaren odpadek.
24. člen
(varovanje naravnih vrednot)
Na območju, ki ga obravnava lokacijski načrt, ni naravnih
vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Ohranjati pa je potrebno gozdni rob južno od območja
obravnave.
25. člen

21. člen

(varovanje kulturne dediščine)

(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

Na območju, ki ga obravnava lokacijski načrt, ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato ukrepi za varovanje kulturne
dediščine niso potrebni.

Določa se zemeljski razvod telekomunikacijskega omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja, iz obstoječega
TK omrežja, ki se nahaja na zahodnem robu obravnavanega
območja. Za priključitev novih objektov na telekomunikacijsko
omrežje v območju urejanja bo zgrajena nova kabelska kanalizacija iz PVC Ø 110 na isti strani ceste kot energetska kabelska kanalizacija. V kanalizaciji bo razvod telefonskih kablov in
istočasno razvod kablov kabelske televizije.
Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste (zaščitne cevi).

26. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje bo po izgradnji stanovanjskih
stavb sodilo v območje III. stopnjo varstva pred hrupom.
V primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi hrupa,
če je ta posledica uporabe cest, morajo investitorji načrtovati
ustrezne ukrepe varstva pred hrupom.
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Investitor lahko med gradnjo v dnevnem času preseže
dovoljene ravni hrupa na sosednjih območjih, vendar ne več,
kot so predpisane za IV. stopnjo varstva pred hrupom.
27. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev;
– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine
za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.
Zagotovljeni morajo biti zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi
(požarna ločitev, uporaba ustreznih materialov …).
Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti
ustrezno protipotresno načrtovani in grajeni.
Na vodovodnem omrežju bo, zaradi zagotovitve zadostne
količine požarne vode, zgrajeno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI
ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
29. člen
(etapnost izvedbe)
Območje se bo urejalo etapno, pri čemer je etapnost izvajanja posegov odvisna tako od prostorskih danosti območja,
kot tudi od izkazanega interesa lastnikov zemljišč oziroma
investitorjev ter hkrati logiko racionalnega infrastrukturnega
opremljanja območja.
Prva etapa obsega dograditev primarnega infrastrukturnega omrežja na katerega je potrebno priključiti novo naselje,
sledi gradnja potrebnega notranjega sekundarnega infrastrukturnega omrežja.
V drugo etapo sodijo gradnje stavb, ki se ne morejo izvajati brez pripadajočega infrastrukturnega omrežja. Druga etapa
se lahko izvaja v več fazah, ki so medsebojno neodvisne. Vsaka parcela, namenjena gradnji, lahko predstavlja svojo etapo,
kar ne velja za stanovanjske nize. Celoten stanovanjski niz se
sme graditi kot ena etapa.
Tretja etapa obsega izvedbo protihrupne bariere in ureditev zelenih površin. Pred izdajo uporabnega dovoljenja stavbam v prvem nizu, ob državni cesti, je potrebno izvesti tudi
pripadajoči del protihrupne zaščite (zeleno bariero).
V zadnji (četrti etapi) je načrtovana možna izgradnja kolesarske poti in hodnika za pešce ob regionalni cesti v kolikor
se to izkaže za potrebno.
Namembnost zemljišč do vzpostavitve novih parcel, namenjenih gradnji (komasacija), ostaja enaka dosedanji. Možne
so le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo
gradbenega dovoljenja.
30. člen
(obveznosti ob pripravi projektne dokumentacije)
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo komunalne infrastrukture izven
ureditvenega območja lokacijskega načrta, mora investitor pri-
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dobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca obravnavane
infrastrukture.
Za vse gradnje, razen enostanovanjskih stavb, je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje pristojnega organa za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
31. člen
(obveznosti v času gradnje)
V času gradnje imajo investitorji in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– pred začetkom gradnje novega naselja Britof se na
obstoječi cesti, na kateri se priključujeta novi zbirni cesti A in B,
izvede (začasna) cestna zapora;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi);
– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi;
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanja usposobljene službe;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
32. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Razmejitvene investicije pri izgradnji prometne, komunalne in druge infrastrukture območja se določi skladno s predpisi
in opredeli v programu opremljanja.
33. člen
(obveznosti po izgradnji stavb, objektov in naprav)
Po izgradnji stavb imajo lastniki naslednje obveznosti:
– pod obstoječimi vodi komunalne in energetske infrastrukture je potrebno zagotoviti 1,0 m širok koridor z omejeno
lastninsko pravico zaradi obnove objektov in omrežij komunalne in energetske infrastrukture;
– skrbeti za urejenost okolice stavb (hortikulturna ureditev).
Obveznosti upravljavcev skupnih površin:
– redno vzdrževati zeleno protihrupno bariero;
– redno vzdrževati površine grajenega javnega dobra.
34. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Oblikovanje posameznih stavb lahko odstopa od predpisanih oblikovalskih izhodišč, kadar ima različnost oblike za cilj
vzpostaviti razpoznavnost oziroma berljivost območja, tako, da
omogoča tudi gradnjo, ki sledi sodobnejšim trendom oblikovanja.
Različnost oblikovanja ne sme ustvariti disharmonije z ostalimi
stavbami in okoljem. V primeru takšnega oblikovanja stavbe je to
obvezno za vse stavbe v funkcionalni enoti, zato je potrebno za takšno rešitev pridobiti soglasje vseh lastnikov v funkcionalni enoti.
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(2) Na mestu predvidene gradnje stanovanjskih dvojčkov
je dovoljena tudi gradnja prostostoječe stanovanjske stavbe, ob
upoštevanju določenih vertikalnih in horizontalnih gabaritov ter
pod pogojem združitve gradbene parcele, ki pripada dvojčku.
(3) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prostostoječih stanovanjskih stavb do ± 1,0 m, kar ne velja za stanovanjske dvojčke v območju B3, ki imajo določene maksimalne
tlorisne gabarite, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami
takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo
občutljivih prostorov, zagotovljen požarni odmik med stavbami
in upoštevane gradbene linije.
(4) Dovoljena so odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov
zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje
oskrbovalnih sistemov do ± 5,00 m. Dovoljena odstopanja
lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta,
razen ob priključkih na omrežje oskrbovalnih sistemov, so lahko
tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov objekta,
prometnih površin in zunanjo ureditev.
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38. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0003/2004-48/01
Kranj, dne 8. septembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

IX. SEZNAM PRILOG K LOKACIJSKEMU NAČRTU
35. člen
Lokacijski načrt ima naslednje priloge:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega akta;
3. obrazložitev in utemeljitev akta;
4. strokovne podlage;
4.1. elaborat geodetskega posnetka (Domplan, št. proj.
K-2004-148, december 2004),
4.2. prometna študija križišča (CE DESIGN d.o.o., št. proj.
P-119/05, marec 2005),
4.3. idejna rešitev priključka »Kranj – sever« na AC (CE
DESIGN d.o.o., št. proj. P-118/05, marec 2005 in P-206/10,
julij 2010),
4.4. idejna zasnova prometne ureditve naselja (HR SISTEMI d.o.o., št. proj. 10/05, sept. 2005),
4.5. idejna zasnova kanalizacijskega omrežja (Komunala
projekt d.o.o., št. načrta 169/N-05, oktober 2005),
4.6. idejna zasnova vodovodnega omrežja (Komunala
projekt d.o.o., št. načrta 64/D-05, oktober 2005),
4.7. idejna zasnova električnih instalacij in električne
opreme – 04 – NN, SN, JR (TK Projekt d.o.o., št. načrta IDZ50111322, oktober 2005),
4.8. Idejna zasnova – načrta telekomunikacij – 06 (TK
Projekt d.o.o., št. načrta IDZ-50111321 julij 2005),
4.9. idejna zasnova načrta strojnih instalacij – plinovodno
omrežje (Biro Jakšič d.o.o., št. načrta T-05-68, oktober 2005).
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
LOKACIJSKEGA NAČRTA
36. člen
Po realizaciji s tem lokacijskim načrtom načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in
pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve,
ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja
prostora, in sicer:
– ohranjati zeleno bariero ob regionalni cesti kot del protihrupne bariere;
– ohranjati gradbeno linijo stavb ob regionalni cesti;
– ohranjati grajeno javno dobro v območju funkcionalne
celote FCZ (skupne zelene površine).
XI. KONČNE DOLOČBE
37. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem zainteresiranim na
Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni
enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

KUZMA
4596.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je
Občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 12. 10.
2010 sprejela

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne
12. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Kuzma
na volitvah dne 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
1416 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 833 volivcev ali 58,83% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 833 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 833 glasovnic,
od katerih je bilo 787 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni
bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 46 glasovnic neveljavnih. Edini kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Škalič
787 glasov ali 100%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine KUZMA
izvoljen
JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963, stanujoč na Gornjih
Slavečih 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2010-173
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne
12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma na volitvah dne 12. oktobra 2010, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta
Občine Kuzma.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
1416 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 833 volivcev oziroma 58,83% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 194 volivcev, od tega
veljavnih 191, neveljavne 3 glasovnice
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 200 volivcev, od tega
veljavnih 197, neveljavne 3 glasovnice
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 199 volivcev, od tega veljavnih 194, neveljavnih 5 glasovnic
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 119 volivcev, od tega veljavnih 118, neveljavna 1 glasovnica
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 120 volivcev, od tega
veljavnih 118, neveljavni 2 glasovnici.
II.
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Rudolf Grah
129 glasov ali 67,54%
2. Bernarda Škaper
84 glasov ali 43,98%
3. Viktor Navotnik
116 glasov ali 60,73%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Rudolf Grah, roj. 18. 9. 1953, Dolič 98a
2. Viktor Navotnik, roj. 2. 1. 1961, Dolič 119
2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Škodnik
85 glasov ali 43,15%
2. Roman Fartek
96 glasov ali 48,73%
3. Slavko Krpič
183 glasov ali 92,89%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko Krpič, roj. 5. 1. 1972, Gornji Slaveči 52
2. Roman Fartek, roj. 27. 9. 1965, Gornji Slaveči 115
3 volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Emil Horvat
30 glasov ali 15,46%
2. Drago Kerec
121 glasov ali 62,37%
3. Miran Petek
72 glasov ali 37,11%
4. Drago Šafer
93 glasov ali 47,94%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Kerec, roj. 16. 3. 1953, Kuzma 69
2. Drago Šafer, roj. 1. 1. 1961, Kuzma 33
4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ignac Klement
32 glasov ali 27,12%
2. Patricij Žohar
79 glasov ali 66,95%
3. Alojz Wolf
7 glasov ali 5,93%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Patricij Žohar, roj. 16. 11. 1967, Matjaševci 51a
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5. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Zdenka Andrejek
63 glasov ali 53,39%
2. Miran Andrejek
55 glasov ali 46,61%
Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. Zdenka Andrejek, roj. 8. 9. 1965, Trdkova 76.
Št. 041-0001/2010-174
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.

4598.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne
12. 10. 2010 sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma, je
na seji dne 12. oktobra 2010 na podlagi zapisnika o delu
volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti na volitvah 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate
glasovanja in izid volitev za člana Občinskega sveta Občine
Kuzma – predstavnika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
60 volivcev.
V 6. volilni enoti je skupaj glasovalo 22 volivcev (od tega
s potrdili 0), oziroma 36,67%, in sicer je bilo vseh 22 glasovnic
veljavnih.
II.
6. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Mladen Baranja
22 glasov ali 100,00%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. MLADEN BARANJA, roj. 24. 6. 1966, Dolič 68.
Št. 041-0001/2010-175
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije
Sergeja Sukič l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4599.

Poročilo o izidu volitev za župana
Občine Moravske Toplice

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja
na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07– ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
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POROČILO
o izidu volitev za župana
Občine Moravske Toplice

Št.

II.
Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
ALOJZ GLAVAČ

1192 glasov ali 34,80%

ŠTEFAN KODILA

553 glasov ali 16,15%

IVAN KRAMPERŠEK

540 glasov ali 15,77%

DUŠAN GROF

401 glas ali 11,71%

DRAGO BALAJC

344 glasov ali 10,04%

FRANC KODILA

310 glasov ali 9,05%

JANEZ ŠKALIČ

85 glasov ali 2,48%

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat
ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med
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kandidatoma, ki sta dobila največ glasov: Alojz Glavač in Štefan
Kodila.
Št. OVK 21/2010
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na
sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana
10. oktobra 2010, ugotovila naslednje rezultate glasovanja za
župana Občine Moravske Toplice:
I.
Na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico
voliti 5325 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je 3460 volivcev ali 64,96% od vseh volivcev.
Od 3460 oddanih glasovnic je bilo 3425 veljavnih in
35 neveljavnih.

85 / 29. 10. 2010 /

Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.

4600.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Moravske Toplice

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja
na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na
sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih
odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah občinskega
sveta 10. oktobra 2010, ugotovila naslednje rezultate glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Moravske Toplice:
I.
Na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico
voliti 5325 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3460 volivcev ali 64,96% od vseh
volivcev, oddanih je bilo 3460 glasovnic.
Veljavnih je bilo 3367, neveljavnih pa 93 glasovnic.

II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA PRIHODNOST
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ CELOTNE OBČINE
GLAS ŽENSK SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

283 glasov
641 glasov
64 glasov
243 glasov
161 glasov
456 glasov
286 glasov
74 glasov
81 glasov
64 glasov
402 glasov
430 glasov
182 glasov

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

191 pref. glasov
374 pref. glasov
31 pref. glasov
158 pref. glasov
94 pref. glasov
277 pref. glasov
142 pref. glasov
37 pref. glasov
27 pref. glasov
12 pref. glasov
317 pref. glasov
235 pref. glasov
76 pref. glasov

III.
Na podlagi d,Hondtovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA PRIHODNOST
VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3 mandate
2 mandata
2 mandata
2 mandata
1 mandat
1 mandat
1 mandat
1 mandat
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IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski
svet Občine Moravske Toplice izvoljeni:
a) po vrstnem redu na listi:
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Alojz GLAVAČ, roj. 20. 10. 1960, Sebeborci 84
– SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
Štefan KODILA, roj. 3. 11. 1974, Selo 61
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Geza DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, Moravske Toplice, Dolga
ulica 78
– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
Ignac GABOR, roj. 1. 1. 1953, Filovci 24
– NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA PRIHODNOST
Franc KODILA, roj. 12. 9. 1966, Martjanci 93 A.
b) na podlagi števila preferenčnih glasov:
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Alojz Trplan, roj. 29. 12. 1967, Ivanci 68 (ki je prejel 135
preferenčnih glasov)
Tibor VÖRÖŠ, roj. 3. 11. 1983, Središče 23 (ki je prejel
90 preferenčnih glasov)
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Andrej BALIGAČ, roj. 25. 10. 1969, Filovci 150A (ki je
prejel 107 preferenčnih glasov)
Jožef VUGRINEC, roj. 7. 4. 1945, Bogojina 111 (ki je
prejel 85 preferenčnih glasov)
– VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI
Štefan HUL, roj. 30. 3. 1977, Krnci 14 (ki je prejel 45
preferenčnih glasov)
– SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Sašo KOCA, roj. 29. 1. 1988, Tešanovci 77 (ki je prejel 58
preferenčnih glasov)
Franc DEUTSCH, roj. 1. 10. 1961, Ratkovci 23 (ki je prejel
47 preferenčnih glasov)
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Štefan JANČARIČ, roj. 16. 8. 1952, Noršinci 48 (ki je
prejel 48 preferenčnih glasov)
Št. OVK 20/2010
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.

4601.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice
na volitvah dne 10. 10. 2010

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja
na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
Občine Moravske Toplice na volitvah
dne 10. 10. 2010
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na
sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih
odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov sveta
KS 10. oktobra 2010 ugotovila naslednje rezultate glasovanja
za člane sveta krajevnih skupnosti:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI
Pravico glasovati je imelo 188 volivcev.
Glasovalo je 106 volivcev.
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Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Zdenka BOLDIŽAR, roj. 1960, Andrejci 13
2. Irena CAR, roj. 1952, Andrejci 53
3. Štefan GUMILAR, roj. 1952, Andrejci 17 A
4. Dejan DOBRIJEVIČ, roj. 1973, Andrejci 55 A
5. Stanislav KARDOŠ, roj. 1959, Andrejci 4
2. KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA
1. VOLILNA ENOTA – BOGOJINA
Pravico glasovati je imelo 481 volivcev.
Glasovalo je 332 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Igor CAMPLIN, roj. 1982, Bogojina 107
2. Anton CASAR, roj. 1956, Bogojina 159 A
3. Franc DEBELAK, roj. 1949, Bogojina 105 B
2. VOLILNA ENOTA – BUKOVNICA
Pravico glasovati je imelo 39 volivcev.
Glasovalo je 27 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. TOMAŽ NEMEC, roj. 1980, Bukovnica 13
3. VOLILNA ENOTA – IVANCI
Pravico glasovati je imelo 204 volivcev.
Glasovalo je 145 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Alojz TRPLAN, roj. 1967, Ivanci 68
2. Jožefa KLAR, roj. 1966, Ivanci 14
3. KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI
Pravico glasovati je imelo 425 volivcev.
Glasovalo je 277 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc REŽONJA, roj. 1957, Filovci 63
4. KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI
Pravico glasovati je imelo 120 volivcev.
Glasovalo je 52 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Ludvik NOVAK, roj. 1956, Ivanovci 51
2. Jožef ČARNI, roj. 1955, Ivanovci 45 B
3. Vesna JAKIŠA, roj. 1966, Ivanovci 59
4. Robert ČAHUK, roj. 1969, Ivanovci 42
5. Robert CIGUT, roj. 1981, Ivanovci 17
5. KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI
Pravico glasovati je imelo 53 volivcev.
Glasovalo je 46 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan HUL, roj. 1977, Krnci 14
2. Nataša SEREC, roj. 1977, Krnci 13
3. Ivan BRUS, roj. 1948, Krnci 20 B
4. Darinka HORVAT, roj. 1967, Krnci 1
5. Aleš HORVAT, roj. 1988, Krnci 3
6. KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI
Pravico glasovati je imelo 483 volivcev.
Glasovalo je 325 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Drago KALAMAR, roj. 1976, Martjanci 12
2. Franc HORVAT, roj. 1968, Martjanci 47
3. Jožef LIPAJ, roj. 1950, Martjanci 37
4. Goran KLEMENČIČ, roj. 1961, Martjanci 16 C
5. Breda LÜK CIFER, roj. 1968, Martjanci 87
6. Tibor PINTARIČ, roj. 1949, Martjanci 20 A
7. Jasmina PAPIĆ, roj. 1980, Martjanci 38
7. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE
1. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 195 volivcev.
Glasovalo je 127 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Cvetka DAVIDOVSKI, roj. 1951, Moravske Toplice, Levstikova ul. 47
2. Jožef HERMAN, roj. 1977, Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 27 A
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2. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 329 volivcev.
Glasovalo je 199 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Stanko CIGÜT, roj. 1956, Moravske Toplice, Na bregu 45
2. Dejan HARI, roj. 1985, Moravske Toplice, Dolga ul. 92
3. Slavica BENCE, roj. 1960, Moravske Toplice, Lešče 27
3. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 115 volivcev.
Glasovalo je 67 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko KODILA, roj. 1968, Moravske Toplice, Dolga ul.

2. Ludvik HORVAT, roj. 1970, Moravske Toplice, Moravske
gorice 56
8. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI
Pravico glasovati je imelo 151 volivcev.
Glasovalo je 106 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan ŽOHAR, roj. 1980, Motvarjevci 31 A
2. Valerija DANČ, roj. 1982, Motvarjevci 90
3. Štefan BOGDAN, roj. 1959, Motvarjevci 2 B
4. Lidija DORA, roj. 1979, Motvarjevci 2 A
5. Damjana KOVAČ, roj. 1985, Motvarjevci 20
6. Timea BOGDAN, roj. 1981, Motvarjevci 66
7. Atila HORVAT, roj. 1971, Motvarjevci 75
9. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 213 volivcev.
Glasovalo je 151 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Tomaž LOPERT, roj. 1968, Noršinci 5 A
2. Zdenko VRATAR, roj. 1964, Noršinci 52
3. Marija CIGÜT, roj. 1961, Noršinci 62
4. Štefan PINTARIČ, roj. 1962, Noršinci 13
5. Petra MARIČ, roj. 1978, Noršinci 16 F
10. KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – PROSENJAKOVCI
Pravico glasovati je imelo 157 volivcev.
Glasovalo je 114 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Štefan KOVAČ, roj. 1957, Prosenjakovci 62
2. Cvetka VÖRÖŠ, roj. 1960, Prosenjakovci 6 A
2. VOLILNA ENOTA – BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 47 volivcev.
Glasovalo je 37 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Dragotin ŠLANKOVIČ, roj. 1946, Berkovci 23
3. VOLILNA ENOTA – ČIKEČKA VAS
Pravico glasovati je imelo 87 volivcev.
Glasovalo je 45 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Roman MIHOLIČ, roj. 1985, Čikečka vas 13 A
4. VOLILNA ENOTA – IVANJŠEVCI
Pravico glasovati je imelo 34 volivcev.
Glasovalo je 19 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Koloman KOZIC, roj. 1961, Ivanjševci 11
5. VOLILNA ENOTA – PORDAŠINCI
Pravico glasovati je imelo 45 volivcev.
Glasovalo je 35 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Bojan ŠUŠLEK, roj. 1981, Pordašinci 2
6. VOLILNA ENOTA – SREDIŠČE
Pravico glasovati je imelo 49 volivcev.
Glasovalo je 39 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Janez PRELEC, roj. 1945, Središče 36
11. KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – RATKOVCI
Pravico glasovati je imelo 46 volivcev.
Glasovalo je 37 volivcev.
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Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Dejan KOČIŠ, roj. 1978, Ratkovci 21
2. Suzana DEUTSCH, roj. 1970, Ratkovci 23
3. Geza HUJS, roj. 1946, Ratkovci 15
2. VOLILNA ENOTA – KANČEVCI
Pravico glasovati je imelo 57 volivcev.
Glasovalo je 36 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc DUH, roj. 1956, Kančevci 26
3. VOLILNA ENOTA – LONČAROVCI
Ni bilo kandidatov.
12. KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI
Pravico glasovati je imelo 439 volivcev.
Glasovalo je 253 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko ŠKERLAK, roj. 1960, Sebeborci 24
2. Majda ANDREJEK, roj. 1962, Sebeborci 101
3. Milan HORVAT, roj. 1965, Sebeborci 13
4. Damjan DERVARIČ, roj. 1977, Sebeborci 65
5. Vladimir GROF, roj. 1952, Sebeborci 109 A
6. Ervin VAGNER, roj. 1954, Sebeborci 76
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELO - FOKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – SELO
Pravico glasovati je imelo 251 volivcev.
Glasovalo je 163 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Attila ŠEBÖK, roj. 1969, Selo 135
2. Zlatko BALAIC, roj. 1969, Selo 60
3. Suzana LENARČIČ, roj. 1968, Selo 144
2. VOLILNA ENOTA – FOKOVCI
Ni bilo kandidatov.
14. KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI
1. VOLILNA ENOTA – TEŠANOVCI
Pravico glasovati je imelo 327 volivcev.
Glasovalo je 223 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Josip KRANJEC, roj. 1947, Tešanovci 106
2. Jožica HŰLL, roj. 1956, Tešanovci 73
3. Branko SLADIĆ, roj. 1957, Tešanovci 30 A
2. VOLILNA ENOTA – LUKAČEVCI
Pravico glasovati je imelo 50 volivcev.
Glasovalo je 30 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc MAUČEC, roj. 1958, Lukačevci 2
3. VOLILNA ENOTA – MLAJTINCI
Pravico glasovati je imelo 156 volivcev.
Glasovalo je 115 volivcev.
Izvoljena sta bila kandidata:
1. Štefan BOJNEC, roj. 1966, Mlajtinci 26
2. Martina BAUMAN, roj. 1980, Mlajtinci 1 E
4. VOLILNA ENOTA – SUHI VRH
Pravico glasovati je imelo 92 volivcev.
Glasovalo je 59 volivcev.
Izvoljena sta bila kandidata:
3. Geza VUČKIČ, roj. 1954, Suhi Vrh 6
4. Franc DIMEC, roj. 1939, Suhi Vrh 24
5. VOLILNA ENOTA – VUČJA GOMILA
Pravico glasovati je imelo 256 volivcev.
Glasovalo je 148 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan FERENCEK, roj. 1953, Vučja Gomila 24
2. Milan HORVAT, roj. 1960, Vučja Gomila 136 A
3. Jožefa SAKOVIČ, roj. 1968, Vučja Gomila 74 A.
Št. OVK 22/2010
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.
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POLZELA
4602.

Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana
Občine Polzela

POROČILO
o ugotovitvi izidov volitev
za župana Občine Polzela
Občinska volilna komisija je na seji, dne 12. 10. 2010 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, dne
10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati
skupaj 4.728 volivcev, od tega:
a) 4.728 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 1.823 volivcev, ali 38,56%. Od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 1.821 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 1 volivec je glasoval po pošti,
c) 1 volivec je glasoval na domu,
č) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1823 glasovnic. Od tega
je bilo neveljavnih 313 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1510.
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
1. LJUBO ŽNIDAR

Štev. glasov
1510

% glasov
100

Za župana je izvoljen LJUBO ŽNIDAR z večino veljavnih
glasov.
Št. 040-8/2010-4
Polzela, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Polzela
Polzela 8, 3313 Polzela
Predsednik
Slavko Resnik l.r.
Podpredsednik
Janko Gedlička l.r.
Člani
Danica Antloga l.r.
Zdenka Jelen l.r.
Igor Zupan l.r.
Namestniki
Natalija Šmajs l.r.
Leonid Glavnik l.r.
Emil Praznik l.r.

4603.

Poročilo o ugotovitvi izidov volitev članov
Občinskega sveta Občine Polzela

POROČILO
o ugotovitvi izidov volitev članov
Občinskega sveta Občine Polzela
Volilna komisija je na seji dne, 12. 10. 2010 na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida gla-

sovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, dne
10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati
skupaj 4.728 volivcev, od tega:
a) 4.728 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 1.817 volivcev, ali 38,43%. Od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 1.815 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 1 volivec je glasoval po pošti,
c) 1 volivec je glasoval na domu,
č) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1.817
glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo moč
ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je
bilo 51 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.766.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Ime liste
1. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

Število
glasov
642

2. SMS – ZELENI, STRANKA MLADIH –
ZELENI EVROPE

58

3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

140

4. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

157

5. N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

57

6. SD SOCIALNI DEMOKRATI

114

7. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

266

8. NESTRANKARSKA LISTA
ZA ENAKOMEREN RAVOJ

221

9. ZARES – NOVA POLITIKA

111

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 5 mandatov.
V volilni enoti 1: 2 mandata
Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidat
2
MARJAN BRUS
1
NIKO KAČ
V volilni enoti 2: 1 mandat
Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidat
4
BOJANA KRALJ KOS
V volilni enoti 3: 2 mandata
Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidata:
1
JOŽE KUŽNIK
2
MILENA BLAGOTINŠEK
Preostalih 11 mandatov se razdeli na ravni občine, na
podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste,
ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
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Ime liste

Ime liste

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

SD SOCIALNI DEMOKRATI

SD SOCIALNI DEMOKRATI

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN RAVOJ

NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN RAVOJ

ZARES – NOVA POLITIKA

ZARES – NOVA POLITIKA

IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 16
(d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 16 količnikov nasled
nje:
Zap.
Količnik Št.
št.

Ime liste

1

642.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

321.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

266.00

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4

221.00

NESTRANKARSKA LISTA
ZA ENAKOMEREN RAZVOJ

5

214.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6

160.50

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

7

157.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

140.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

9

133.00

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

10

128.40

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer
imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do
količnika v volilni enoti skladno s 17. členom Zakona o lokalnih
volitvah.
V.
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se
dodeli mandatov naslednji listam kandidatov:
V volilni enoti 1: 4 mandati
Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidat
3
ALENKA ZAVRŠNIK

11

114.00

SOCIALNI DEMOKRATI

12

111.00

ZARES – NOVA POLITIKA

13

110.50

NESTRANKARSKA LISTA
ZA ENAKOMEREN RAZVOJ

14

107.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15

91.71

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

16

88.67

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Na podlagi 16 količnikov pripada listam še naslednje
število mandatov:
Ime liste
SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1

SD SOCIALNI DEMOKRATI

1

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3

NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN
RAVOJ

2

ZARES – NOVA POLITIKA

1

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer
imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika
v volilni enoti.
V zakonitem roku so vložili liste kandidatov naslednji
predlagatelji list, ki so bile vložene v vseh volilnih enotah in
jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih
volitvah:

Lista: 6 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Zap. št. izvoljen kandidat
1
MARJANA ŠMAJS
Lista: 7 – Desus – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Zap. št. izvoljen kandidat
1
DR. JOŽEF KORBER
Lista: 8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN
RAVOJ
Zap. št. izvoljen kandidat
1
MARKO SLOKAR
V volilni enoti 2: 4 mandati
Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidat
5
MATJAŽ HRIBERNIK
Lista: 7 – Desus – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Zap. št. izvoljen kandidat
1
JANEZ KLANŠEK
2
ROZALIJA JELEN
Lista: 9 – ZARES – NOVA POLITIKA
Zap. št. izvoljen kandidat
1
ROBERT RAMPRE
V volilni enoti 3: 4 mandati
Lista: 3 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Zap. št. izvoljen kandidat
1
ANTON MEŠIČ
Lista: 4 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Zap. št. izvoljen kandidat
1
SIMON OGRAJENŠEK
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Lista: 8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN
RAVOJ
Zap. št. izvoljen kandidat
1
STANISLAV BLAGOTINŠEK
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VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 10. oktobra

Ime in priimek

Rojen

Naslov

1

MARJAN BRUS

22. 12. 1962 Polzela 207B,
3313 POLZELA

2

NIKO KAČ

14. 9. 1944

Polzela 120a,
3313 POZELA

3

BOJANA KRALJ KOS

17. 4. 1968

Ločica ob Savinji
2a, 3313 Polzela

4

JOŽE KUŽNIK

6. 3. 1973

Andraž nad Polzelo
87D, 3313 Polzela

5

MILENA
BLAGOTINŠEK

5. 2. 1958

Dobrič 40,
3313 Polzela

6

ALENKA ZAVRŠNIK

15. 8. 1972

Polzela 32b,
3313 Polzela

7

MARJANA ŠMAJS

18. 4. 1949

Polzela 70,
3313 Polzela

8

DR. JOŽEF KORBER

14. 12. 1938 Polzela 139a,
3313 Polzela

9

MARKO SLOKAR

6. 8. 1965

Polzela 221,
3313 Polzela

10 MATJAŽ HRIBERNIK

21. 5. 1967

Ločica ob Savinji
84a,
3313 Polzela

11 JANEZ KLANŠEK

18. 6. 1936

Breg pri Polzeli 164,
3313 Polzela

12 ROZALIJA JELEN

20. 9. 1943

Ločica ob Savinji
67a,
3313 Polzela

13 ROBERT RAMPRE

15. 7. 1979

Polzela 286,
3313 Polzela

14 ANTON MEŠIČ

14. 6. 1950

Andraž nad Polzelo
16A,
3313 Polzela

15 SIMON OGRAJENŠEK

6. 12. 1958

Andraž nad Polzelo
20B, 3313 Polzela

16 STANISLAV BLAGOTINŠEK

12. 11. 1963

Andraž nad Polzelo
64a, 3313 Polzela

Št. 040-8/2010-5
Polzela, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Polzela
Polzela 8, 3313 Polzela
Predsednik
Slavko Resnik l.r.
Podpredsednik
Janko Gedlička l.r.
Člani
Danica Antloga l.r.
Zdenka Jelen l.r.
Igor Zupan l.r.
Namestniki
Natalija Šmajs l.r.
Leonid Glavnik l.r.
Emil Praznik l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja
širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno
s strategijo prostorskega razvoja Občine
Postojna in prostorskim redom Občine
Postojna

Na podlagi 82. in 83. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) in 16. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine
Postojna na 28. seji dne 19. 10. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje
območja širitve dela naselja Postojna, ki še
ni določeno s strategijo prostorskega razvoja
Občine Postojna in prostorskim redom
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje območja
širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo
prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim redom
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/07) se spremeni prva
alinea prvega odstavka 4. člena tako, da se glasi:
»– prepovedan je promet z zemljišči, razen za potrebe
občine in sprejemanja sprememb prostorskih aktov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2010- 2
Postojna, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

4605.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Postojna

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje
višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) je Občinski svet
Občine Postojna na 28. seji dne 19. 10. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07 in 117/07; v nadaljnjem besedilu: odlok) se prvi odstavek 17.a člena spremeni
tako, da se glasi:
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Št. 007-23/2010-2
Postojna, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PREBOLD
4606.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3
Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Na podlagi 57. člena, v povezavi s tretjim odstavkom
97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3
Veltrag 2 (Latkova vas 2)
I.
S tem sklepom se dopolni in spremeni Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij
L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas
2) št. 350/4/2010 dne 19. julija 2010 (Uradni list RS, št. 63/10)
tako, da se:
– spremeni naslov prostorskega akta, ki se glasi:
»spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območij
L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2)«
– spremeni se besedilo 3. člena (območja sprememb in
dopolnitev) tako, da se spremenjeno glasi:
»spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na obe območji L 2/2 in L 2/3 razen na funkcionalne celote FCSE 7, FCSE 8,
FCSE 12 in FCI 5.«
– spremeni se besedilo 7. člena (obveznosti v zvezi s
financiranjem priprave sprememb in dopolnitev LN) tako, da
se spremenjeno glasi:
»Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev
LN nosijo zainteresirani investitorji in občina.«
II.
Sklep o dopolnitvi sklepa začne veljati z dnem, ko ga
župan sprejme.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
svetovnem spletu.
Št. 350/4/2010-1
Prebold, dne 22. oktobra 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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SEŽANA

»Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli
odlog plačila nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča, s pripadajočimi obrestmi za čas
do 12 mesecev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
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4607.

Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10.
2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3,
Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08) je Občinska volilna komisija Sežana na seji dne 13. 10. 2010 sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana in Občinskega sveta v
Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine
Sežana so bile opravljene dne 10. 10. 2010. Pravico glasovanja
je imelo 10.248 volivcev, glasovalo pa jih je 5485, kar znaša
53,52%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 139 volivcev, po pošti pa 14 volivcev.
2. Na volitvah župana je bilo oddanih 5483 glasovnic, od
katerih je bilo 118 neveljavnih, 5365 pa veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.

MAJDA ŠKRLJ
259
glasov 4,83%
DAVORIN TERČON
2872 glasov 53,53%
IVAN VODOPIVEC
382
glasov 7,12%
ROBERT ROGIČ
1568 glasov 29,23%
MOJCA VOJSKA GODNIČ
284
glasov 5,29%
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je
kandidat Davorin Terčon dobil večino veljavnih glasov, zato je
v prvem krogu izvoljen za župana Občine Sežana.
3. Na volitvah članov v Občinski svet Občine Sežana je
bila občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 5485 volivcev, oddanih pa je bilo 5483 glasovnic. Veljavnih glasovnic je
bilo 5225, neveljavnih pa 258.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število
glasov:
Zap.
Ime liste
Št.
%
št.
glasov glasov
1 LISTA MIROSLAVA KLUNA
382
7.31
2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA
486
9.30
STRANKA
3 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA
764
14.62
LISTA OBČANOV
4 VLADIMIR DANEU
116
2.22
5 OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
197
3.77
6 DAVID ŠKABAR
263
5.03
7 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
276
5.28
8 DeSUS – DEMOKRATIČNA
445
8.52
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
9 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
90
1.72
LJUDSKA STRANKA
10 LIBERALNA DEMOKRACIJA
399
7.64
SLOVENIJE
11 ZARES – nova politika
385
7.37
12 ŽIVOJ RACE
162
3.10
13 MOŽE BRANKO
212
4.06
14 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
73
1.40
SLS
15 PRETRESI
305
5.84
16 Neodvisna lista ZARJA
225
4.31
17 SOCIALNI DEMOKRATI
445
8.52
SKUPAJ 5225 veljavnih glasov
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Prvih 25. količnikov po 14. členu Zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
Število mandatov v občini: 20
Zap.
št.
1

Količnik

Št.

Ime liste

764.00

3

2

486.00

2

3

445.00

8

4
5

445.00
399.00

17
10

6
7
8

385.00
382.00
382.00

11
1
3

9
10
11
12

305.00
276.00
263.00
254.67

15
7
6
3

13

243.00

2

14
15

225.00
222.50

16
8

16
17
18

222.50
212.00
199.50

17
13
10

19

197.00

5

20
21
22

192.50
191.00
191.00

11
1
3

23
24

162.00
162.00

12
2

25

152.80

3

ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA OBČANOV
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
ZARES – nova politika
LISTA MIROSLAVA KLUNA
ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA OBČANOV
PRETRESI
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DAVID ŠKABAR
ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA OBČANOV
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Neodvisna lista ZARJA
DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
MOŽE BRANKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
OBRTNO PODJETNIŠKA
LISTA
ZARES – nova politika
LISTA MIROSLAVA KLUNA
ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA OBČANOV
ŽIVOJ RACE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
ZA KRAS IN BRKINE,
NEODVISNA LISTA OBČANOV

Na podlagi drugi odstavka 14. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) šteje Občinski svet Občine
Sežana 20 (dvajset) članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:
Število
mandatov
1
2

1
2

3

3

0
1
1
1
2

4
5
6
7
8

Številka in ime list
LISTA MIROSLAVA KLUNA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA
LISTA OBČANOV
VLADIMIR DANEU
OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
DAVID ŠKABAR
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Uradni list Republike Slovenije
Število
mandatov
0

9

2

10

2
0
1
0
1
1
2

11
12
13
14
15
16
17

Številka in ime list
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
ZARES – nova politika
ŽIVOJ RACE
MOŽE BRANKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
PRETRESI
NEODVISNA LISTA ZARJA
SOCIALNI DEMOKRATI
SKUPAJ 20 MANDATOV

3. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih
list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah,
razen pri listi pod zap. št. 10 – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE, ki je prejela 29,82% preferenčnih glasov, kandidat
pod zaporedno št. 2 Rudolf Pečar pa 11,53%, ki je bil na listi
izvoljen kot prvi; ter pri listi pod zap. št. 15 – PRETRESI, ki je
prejela 39,67% preferenčnih glasov, kandidatka pod zap. št. 2
Špela Rožman pa 12,46%, zaradi česar je bila na tej listi na
podlagi preferenčnih glasov izvoljena za članico občinskega
sveta. Z ostalih list, katerim so bili dodeljeni mandati, so bili
kandidati izvoljeni po vrstnem redu s teh list, in sicer:
1.

LISTA MIROSLAVA KLUNA
– IVAN VODOPIVEC

2.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SERGIJ DAOLIO
– BREDA DURCIK

3.

ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA
OBČANOV
– ROBERT ROGIČ
– EDI FABJAN
– ANDREJA BARIČ

5.

OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
– MILAN ŠKAPIN

6.

DAVID ŠKABAR
– DAVID ŠKABAR

7.

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
– mag. BOŽO MARINAC

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
– MARJAN SARDOČ
– VILJEM FRANČEŠKIN

10.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– RUDOLF PEČAR
– IZTOK BANDELJ

11.

ZARES – nova politika
– DAVORIN TERČON
– ČRTOMIR PEČAR

13.

MOŽE BRANKO
– BRANKO MOŽE

15.

PRETRESI
– ŠPELA ROŽMAN

16.

NEODVISNA LISTA ZARJA
– IVICA PODGORŠEK

17.

SOCIALNI DEMOKRATI
– SAVO MARINŠEK
– MATEJ GLAVINA
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V Občinski svet Občine Sežana so izvoljeni:
Št.

Priimek in ime

Datum rojstva

Naslov

Pošta

1.

BANDELJ IZTOK

roj. 27. 6. 1956

Sežana, Gregorčičeva 16

6210 SEŽANA

2.

BARIČ ANDREJA

roj. 26. 3. 1985

Lokev 63a

6219 LOKEV

3.

DAOLIO SERGIJ

roj. 21. 5. 1961

Tomaj 31

6221 DUTOVLJE

4.

DURCIK BREDA

roj. 29. 11. 1968

Pliskovica 91 a

6221 DUTOVLJE

5.

FABJAN EDI

roj. 26. 5. 1961

Avber 19

6210 SEŽANA

6.

FRANČEŠKIN VILJEM

roj. 23. 7. 1940

Sežana, Cesta na Bršljanovec 11

6210 SEŽANA

7.

GLAVINA MATEJ

roj. 11. 2. 1988

Sežana, Cesta v Ograde 11

6210 SEŽANA

8.

mag. MARINAC BOŽO

roj. 1. 1. 1950

Sežana, Cesta na Bršljanovec 13

6210 SEŽANA

9.

MARINŠEK SAVO

roj. 22. 4. 1974

Sežana, I. tankovske br. 6

6210 SEŽANA

10.

MOŽE BRANKO

roj. 13. 4. 1949

Dutovlje 124a

6221 DUTOVLJE

11.

PEČAR ČRTOMIR

roj. 18. 3. 1953

Dobravlje 8

6210 SEŽANA

12.

PEČAR RUDOLF

roj. 2. 10. 1957

Sežana, Lokavska cesta 25

6210 SEŽANA

13.

PODGORŠEK IVICA

roj. 4. 11. 1948

Štorje 21

6210 SEŽANA

14.

ROGIČ ROBERT

roj. 20. 12. 1966

Sežana, Skalna pot 9

6210 SEŽANA

15.

ROŽMAN ŠPELA

roj. 23. 3. 1980

Sežana, Partizanska cesta 16

6210 SEŽANA

16.

SARDOČ MARJAN

roj.19. 12. 1941

Sežana, Stara pot 6

6210 SEŽANA

17.

ŠKABAR DAVID

roj. 22. 9. 1963

Voglje 19

6221 DUTOVLJE

18.

ŠKAPIN MILAN

roj. 1. 12. 1964

Jakovce 1d

6210 SEŽANA

19.

TERČON DAVORIN

roj. 2. 1. 1961

Sežana, Cesta na Lenivec 16

6210 SEŽANA

20.

VODOPIVEC IVAN

roj. 16. 7. 1954

Sežana, Cesta na Lenivec 22

6210 SEŽANA

Št. 041-6/2010-68
Sežana, dne 13. oktobra 2010
Vesna Zobec l.r.
Predsednica
Člani
Mirko Macarol l.r.
Miha Pogačar l.r.
Sebastjan Funa l.r.

4608.

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Sežana dne
10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Sežana izdaja na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08)

POROČILO
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Sežana dne 10. oktobra 2010
KRAJEVNA SKUPNOST Avber
V Svet Krajevne skupnosti Avber so izvoljeni:
BENČINA EGON, roj. 10. 5. 1962, Dobravlje, Dobravlje 11
JERIČ BARBARA, roj. 22. 9. 1977, Avber, Avber 28
OREL BORIS, roj. 16. 1. 1951, Avber, Avber 10
PALČIČ NADALIN, roj. 24. 12. 1950, Gradnje, Gradnje 10
RAVBAR ALICA, roj. 5. 9. 1960, Dobravlje, Dobravlje 8
ŠKABAR TOMAŽ, roj. 10. 6. 1979, Ponikve, Ponikve 51
ZLOBEC ALENKA, roj. 27. 2. 1974, Ponikve, Ponikve 6.

KRAJEVNA SKUPNOST Dane pri Sežani
V Svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani so izvoljeni:
BORŠTNAR DARKO, roj. 21. 5. 1954, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 102
BRDNIK MAJDA, roj. 20. 3. 1958, Dane pri Sežani, Dane
pri Sežani 110
GRAHOR ZDENKA, roj. 17. 5. 1971, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 9a
mag. PIRJEVEC RADO, roj. 8. 3. 1963, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 36a
ŽIVEC IGOR, roj. 31. 3. 1970, Dane pri Sežani, Dane pri
Sežani 30e.
KRAJEVNA SKUPNOST Dutovlje
V Svet Krajevne skupnosti Dutovlje so izvoljeni:
CURK DAMIJAN, roj. 14. 3. 1975, Kopriva, Kopriva 21
GEC PETER, roj. 29. 3. 1959, Dutovlje, Dutovlje 114a
KMETEC IVAN, roj. 1. 5. 1953, Kreplje, Kreplje 4g
KRSTAN HINKO, roj. 21. 10. 1962, Skopo, Skopo 61
RUPNIK ALENKA, roj. 27. 10. 1975, Skopo, Skopo 10
ŠIRCA EDVIN, roj. 2. 7. 1951, Godnje, Godnje 19
ŠTOKA PRIMOŽ, roj. 6. 3. 1962, Krajna vas, Krajna vas 1d
TAVČAR MARJAN, roj. 8. 4. 1958, Dutovlje, Dutovlje 50
TURK VOJKO, roj. 13. 10. 1945, Kopriva, Kopriva 39a.
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KRAJEVNA SKUPNOST Kazlje
V Svet Krajevne skupnosti Kazlje so izvoljeni:
ABRAM MILIVOJ, roj. 6. 7. 1975, Kazlje, Kazlje 45a
GRMEK BOŽO, roj. 14. 5. 1974, Kazlje, Kazlje 43b
JELUŠIČ EGON, roj. 12. 8. 1970, Kazlje, Kazlje 48
RODICA MARINKA, roj. 22. 10. 1976, Kazlje, Kazlje
VITEZ JASNA, roj. 19. 7. 1978, Kazlje, Kazlje 10.

KRAJEVNA SKUPNOST Lokev
V Svet Krajevne skupnosti Lokev so izvoljeni:
BAN DUŠAN, roj. 8. 2. 1951, Lokev, Lokev 160
BARIČ ANDREJA, roj. 26. 3. 1985, Lokev, Lokev 63a
ŠKIBIN ANDREJ, roj. 8. 3. 1977, Prelože pri Lokvi,
Prelože pri Lokvi 7
ČOK MARTA, roj. 11. 11. 1949, Lokev, Lokev 189d
HREŠČAK SEBASTJAN, roj. 1. 9. 1983, Lokev, Lokev
103
RACE ŽIVOJ, roj. 22. 8. 1948, Lokev, Lokev 164b
STOPAR VALTER, roj. 5. 11. 1958, Lokev, Lokev 15b.
KRAJEVNA SKUPNOST Pliskovica
V Svet Krajevne skupnosti Pliskovica so izvoljeni:
HRIBAR IGNAC, roj. 15. 6. 1960, Tublje pri Komnu,
Tublje pri Komnu 12
LUIN JEVERICA AGNES, roj. 30. 5. 1950, Kosovelje,
Kosovelje 30
PLEŠKO KATARINA, roj. 16. 2. 1967, Kregolišče, Kregolišče 3
STEPANČIČ ZDRAVKO, roj. 7. 8. 1962, Veliki Dol,
Veliki Dol 54b
ŠTEMBERGER MILIVOJ, roj. 22. 7. 1961, Pliskovica,
Pliskovica 86a
ŠVARA BORIS, roj. 7. 9. 1958, Pliskovica, Pliskovica
28d
TROBEC ESTER, roj. 25. 10. 1978, Veliki Dol, Veliki
Dol 20.

20g
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KOCJAN BOJAN, roj. 30. 1. 1956, Vrhovlje, Vrhovlje 13
KOGOJ VALTER, roj. 18. 6. 1965, Sežana, Stjenkova
ulica 10
KOVAČIČ SAMSA VESNA, roj. 13. 11. 1966, Sežana,
Kosovelova ulica 2
LAH ALBIN, roj. 29. 1. 1939, Sežana, Kajuhova ulica 8
LAH IGOR, roj. 16. 3. 1961, Sežana, Sežanska ulica 1
MATETA MAJDA, roj. 16. 1. 1952, Sežana, Cesta na
Lenivec 6a
PENKO MARIJA, roj. 24. 9. 1949, Sežana, Ulica Nika
Šturma 4
SVETINA MARKO, roj. 26. 6. 1968, Šmarje pri Sežani,
Šmarje pri Sežani 81a.

10a
nje 1

7
9a
2a

KRAJEVNA SKUPNOST Povir
V Svet Krajevne skupnosti Povir so izvoljeni:
FUNČIČ MASIČ TAMARA, roj. 21. 8. 1965, Povir, Povir

KOBAL VOJKO, roj. 22. 10. 1955, Gorenje pri Divači,
Gorenje pri Divači 11
KOCJAN DRAGO, roj. 16. 9. 1954, Žirje, Žirje 1
KOCJAN IVAN, roj. 10. 3. 1951, Žirje, Žirje 10
REBEC RAJKO, roj. 15. 3. 1954, Gorenje pri Divači,
Gorenje pri Divači 36
ŠTERLING MAHNIČ JANA, roj. 18. 10. 1976, Plešivica,
Plešivica 1g
ŠTOK RADO, roj. 1. 7. 1955, Povir, Povir 1b
URŠIČ FRANKO, roj. 15. 9. 1956, Povir, Povir 53
ZADNIK NADJA, roj. 6. 1. 1956, Brestovica pri Povirju,
Brestovica pri Povirju 15.
KRAJEVNA SKUPNOST Sežana
V Svet Krajevne skupnosti Sežana so izvoljeni:
AMBROŽIČ MITJA, roj. 30. 11. 1946, Sežana, Ulica
Mirka Pirca 1
BRCAR ERIK, roj. 9. 9. 1971, Sežana, Gradišče 1
ŠOPAR MARINA, roj. 26. 6. 1966, Lipica, Lipica 12
ŠTOLFA DUŠAN, roj. 19. 10. 1951, Dol pri Vogljah, Dol
pri Vogljah 23a
ČEBULEC SERGIJ, roj. 5. 7. 1954, Sežana, Ulica Talcev 5
FABJAN ZDENKA, roj. 8. 2. 1956, Voglje, Voglje 5
GORUP VLASTA, roj. 5. 2. 1955, Sežana, Cesta na
Lenivec 18
JUREN SANDI, roj. 17. 9. 1961, Orlek, Orlek 23
KARIŽ DEAN, roj. 19. 2. 1971, Merče, Merče 26a

10

KRAJEVNA SKUPNOST Štjak
V Svet Krajevne skupnosti Štjak so izvoljeni:
ČEHOVIN ALOJZ, roj. 22. 12. 1964, Ravnje, Ravnje 3a
FUNA ELENA, roj. 5. 9. 1980, Štjak, Štjak 4
GRMEK BRIGITA, roj. 4. 10. 1983, Štjak, Štjak 26
RENER PRIMOŽ, roj. 18. 3. 1981, Štjak, Štjak 34
SANABOR DUŠAN, roj. 21. 11. 1963, Ravnje, Ravnje
SERAŽIN MATEJKA, roj. 14. 5. 1975, Dolenje, Dole
VEČKO MATEJ, roj. 17. 3. 1975, Selo, Selo 5.
KRAJEVNA SKUPNOST Štorje
V Svet Krajevne skupnosti Štorje so izvoljeni:
BOLE OSKAR, roj. 30. 1. 1968, Senadolice, Senadolice
GRMEK MITJA, roj. 21. 10. 1965, Podbreže, Podbreže
JUVANČIČ BOŽIDAR, roj. 19. 11. 1965, Majcni, Majcni
OREL SEBASTIJAN, roj. 14. 8. 1975, Štorje, Štorje 62
PODGORŠEK IVICA, roj. 4. 11. 1948, Štorje, Štorje 21
SKOK KATJA, roj. 3. 2. 1978, Štorje, Štorje 27.
KRAJEVNA SKUPNOST Tomaj
V Svet Krajevne skupnosti Tomaj so izvoljeni:
BABUDER BORUT, roj. 18. 8. 1968, Križ, Križ 11
CLEMENZ JURIJ, roj. 26. 11. 1955, Tomaj, Tomaj 105
ČAČ JANEZ, roj. 3. 2. 1958, Filipčje Brdo, Filipčje Brdo

GRAHOR TADEJ, roj. 21. 9. 1978, Grahovo Brdo, Grahovo Brdo 3
MAJKIĆ DIJANA, roj. 22. 1. 1978, Utovlje, Utovlje 10a
MESAR VIDA, roj. 11. 7. 1949, Šepulje, Šepulje 1c
RENČELJ ALEN, roj. 10. 8. 1969, Šepulje, Šepulje 5
ROGELJA KATARINA, roj. 4. 2. 1966, Tomaj, Tomaj 18
TERČON VOJKO, roj. 11. 12. 1959, Tomaj, Tomaj 92
TRAMPUŽ MARTINA, roj. 28. 11. 1963, Križ, Križ 113
ŽIBERNA FRANC, roj. 11. 9. 1964, Križ, Križ 136.

14

KRAJEVNA SKUPNOST Vrabče
V Svet Krajevne skupnosti Vrabče so izvoljeni:
BRATOŽ SIMON, roj. 11. 1. 1979, Jakovce, Jakovce 6
LEKŠE IRMA, roj. 8. 12. 1965, Veliko Polje, Veliko Polje
NOVAK JOŽEF, roj. 26. 4. 1958, Razguri, Razguri 17
OREL RAJKO, roj. 2. 6. 1968, Griže, Griže 1
OZBIČ MATJAŽ, roj. 15. 12. 1982, Stomaž, Stomaž 4a
ŠKAPIN BORIS, roj. 24. 3. 1957, Sela, Sela 7a
ŠKAPIN MILOŠ, roj. 16. 10. 1960, Vrabče, Vrabče 8
Št. 041-6/2010
Sežana, dne 13. oktobra 2010
Vesna Zobec l.r.
Predsednica

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SODRAŽICA
4609.

Poročilo o izidu volitev

Občinska volilna komisija Občine Sodražica daje na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08)

POROČILO
o izidu volitev
Volitve v občinski svet dne 10. 10. 2010
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
1848 volivcev
2. Glasovalo je
a) po volilnih imenikih (vključno s pošto) 866 volivcev
b) s potrdilom 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO 866 volivcev
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 866
Od tega neveljavnih glasovnic: 23
Po posameznih volilnih enotah so posamezni kandidati
prejeli naslednje število glasov:
Volilna enota
VE 1
Boštjan Mihelič

Št. glasov

Odstotek

105

100

VE 2
Miha Vesel
Marko Belaj

48
56

46,15
53,85

VE 3
Peter Levstek
Jaka Debeljak

21
42

33,33
66,67

VE 4
Anton Matelič
Tadej Levstek
Janez Mihelič
Tatjana Matelič
Branko Arko
Jože Levstek

132
172
172
39
94
199

16,34
21,29
21,29
4,83
11,63
24,63

VE 5
Andrej Pogorelc

67

100

VE 6
Ervin Levstek
Stjepan Hegeduš

31
49

38,75
61,25

7
103

6,36
93,64

VE 7
Alojz Franc Zabukovec
Borut Troha

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so za občinske
svetnike po volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati:
VE 1:
Boštjan Mihelič
predlagatelj: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 30. 4. 1973
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Globel 20
poklic:
Strojni tehnik
delo:
Samostojni podjetnik
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VE 2:
Marko Belaj
predlagatelj: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 8. 4. 1962
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Žimarice 28
poklic:
Strojni tehnik
delo:
Samostojni podjetnik
VE 3:
Jaka Debeljak
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 21. 7. 1989
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Kržeti 14
poklic:
Študent
delo:
Študent
VE 4:
Tadej Levstek
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.: 5. 2. 1975
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 9
poklic:
Profesor športne vzgoje
delo:
Učitelj
Janez Mihelič
predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
datum roj.: 10. 8. 1954
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Zavoda 18
poklic:
Profesor pedagogike
delo:
Ravnatelj osnovne šole
Jože Levstek
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 30. 11. 1968
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Prvomajska cesta 14
poklic:
Elektro tehnik
delo:
Samostojni podjetnik
VE 5:
Andrej Pogorelc
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.: 5. 8. 1956
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Vinice 32
poklic:
Univ. dipl. org. dela
delo:
Podjetnik
VE 6:
Stjepan Hegeduš
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.: 11. 8. 1949
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Ribnica, Zapotok 13
poklic:
Gradbeni delovodja
delo:
Gradbeni delovodja
VE 7:
Borut Troha
predlagatelj:
datum roj.:
občina:
naslov:
poklic:
delo:

Anton Prijatelj in skupina volivcev
18. 5. 1960
spol: M
Sodražica
Sodražica, Zamostec 68
Gimnazijski maturant
Davčni svetovalec.
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

Volitve župana dne 10. 10. 2010

4611.

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
1848 volilcev
2. Glasovalo je (vključno s pošto) 866 volilcev
3. Oddanih glasovnic je bilo 866
Od tega neveljavnih: 26
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 840
Kandidat:
Blaž Milavec 840 glasov (100%).
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine
Sodražica izvoljen:
Blaž Milavec
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 25. 7. 1978
spol: M
občina:
Sodražica
naslov:
Sodražica, Cesta Majde Šilc 14
poklic:
Univ. dipl. pravnik
delo:
Župan.
Priloga tega poročila je izpis rezultatov glasovanja iz računalniške aplikacije (za občinske svetnike in župana).
Št. 041-5/10
Sodražica, dne 12. oktobra 2010
Predsednica OVK
Maruša Pakiž Arko l.r.

POROČILO
o izidu volitev župana in članov
občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice je
na seji dne 10. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana in članov občinskega sveta na
lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010,

ugotovila
VOLITVE ŽUPANA
I.
1. Na volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico voliti
skupaj 2552 volivcev, od tega:
a) 2552 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1789 volivcev ali 70,10% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1789 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.

tega:

ŠKOFLJICA
4610.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2011

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99 in naslednji) in 19. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 36. redni seji dne
30. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2011 se
določi v višini 0,002536 €.
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-16/2010
Škofljica, dne 1. oktobra 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

Poročilo o izidu volitev župana in članov
občinskega sveta

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1789 glasovnic, od

NEVELJAVNIH: 15
VELJAVNIH: 1774
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. mag. Bernardka Krnc 934 glasov (52,65%)
2. Simon Štukelj 840 glasov (47,35%)
Izvoljen kandidat za župana je:
Ime in priimek: mag. Bernardka Krnc
Datum rojstva: 22. 4. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 116,
8220 Šmarješke Toplice.
VOLITVE V OBČINSKI SVET
I.
1. Na volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico voliti
skupaj 2552 volivcev, od tega:
c) 2552 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
d) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1789 volivcev ali 70,10% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
c) je 1789 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku,
d) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1789
glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 24
VELJAVNIH: 1765.
III.
Na podlagi ugotovljenega števila glasov so v občinski svet
izvoljeni naslednji kandidati:
Ime in priimek: Jože Novak
Datum rojstva: 2. 8. 1962
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Naslov stalnega prebivališča: Orešje 42 b, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Pavel Zupančič
Datum rojstva: 24. 7. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Strelac 5, 8220 Šmarješke
Toplice
Ime in priimek: Peter Selak
Datum rojstva: 20. 6. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Vinica pri Šmarjeti 9, 8220
Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Stane Pirkovič
Datum rojstva: 8. 9. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Brezovica 69, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Marko Besal
Datum rojstva: 17. 9. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 54, 8220
Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Durič
Datum rojstva: 17. 6. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 150,
8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Dejan Pavlin
Datum rojstva: 5. 6. 1975
Naslov stalnega prebivališča: Družinska vas 41d, 8220
Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Majda Kušer Ambrožič
Datum rojstva: 19. 2. 1957
Naslov stalnega prebivališča: Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Pavlič Sandi
Datum rojstva: 26. 2. 1959
Naslov stalnega prebivališča: Dolenje Kronovo 11, 8220
Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Franc Anderlič
Datum rojstva: 2. 12. 1956
Naslov stalnega prebivališča: Zbure 47, 8220 Šmarješke
Toplice
Ime in priimek: Branko Zoran
Datum rojstva: 8. 12. 1964
Naslov stalnega prebivališča: Grič pri Klevevžu 15, 8220
Šmarješke Toplice.
Št. 040-0003/2010, 040-0004/2010-104
Šmarjeta, dne 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Šmarješke Toplice
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Predsednik
Bogomir Kovič l.r.

TOLMIN
4612.

Izid volitev za župana Občine Tolmin

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Tolmin objavlja

IZID
volitev za župana Občine Tolmin
Na lokalnih volitvah za župana Občine Tolmin je dne
10. oktobra 2010 glasovalo 5497 volivcev.
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Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Uroš Brežan
3810
70.79
Jože Režonja
749
13.92
Jožef Uršič
454
8.44
Sandi Mermolja
205
3.81
Friderik Lapanja
164
3.05
Skladno z volilnim rezultatom je za župana Občine Tolmin
izvoljen Uroš Brežan.
Dušan Makuc l.r.
Predsednik OVK

4613.

Izid volitev za člane Občinskega sveta Občine
Tolmin

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Tolmin objavlja

IZID
volitev za člane
Občinskega sveta Občine Tolmin
1. VOLILNA ENOTA
Danijel Oblak, roj. 30. 9. 1964, Grajska ulica 9, Tolmin
(SDS)
Boris Velikonja, roj. 2. 12. 1968, Grajska ulica 7, Tolmin
(SDS)
Ciril Testen, roj. 4. 4. 1947, Žagarjeva ulica 3, Tolmin
(N.Si)
Maša Klavora, roj. 29. 9. 1980, Prekomorskih brigad 10,
Tolmin (SMS Zeleni)
Borut Nikolaš, roj. 23. 12. 1972, Kosovelova ulica 2, Tolmin (SMS Zeleni)
Andrej Costantini, roj. 30. 10. 1959, Mestni trg 2a, Tolmin
(DeSUS)
Jože Režonja, roj. 19. 7. 1955, Gregorčičeva ulica 18a,
Tolmin (SD).
2. VOLILNA ENOTA
Darjo Velušček, roj. 24. 3. 1953, Poljubinj 24L, Tolmin
(SDS)
Ivo Tuta, roj. 13. 9. 1966, Zatolmin 73, Tolmin (N.Si)
Matej Skočir,roj. 20. 1. 1981, Kamno 19, Tolmin (SMS
Zeleni)
Metod Fon, roj. 18. 5. 1964, Volče 33, Tolmin (SLS)
Nada Uršič, roj. 21. 8. 1953, Kozaršče 14b, Tolmin (SD).
3. VOLILNA ENOTA
Matjaž Leban, roj. 19. 9. 1959, Most na Soči 80, Most na
Soči (SDS)
Dragomir Rijavec, roj. 22. 11. 1973, Roče 1a, Slap ob
Idrijci (SMS Zeleni)
Dejan Testen, roj. 16. 12. 1974, Modrej 56, Most na Soči
(SMS Zeleni)
Friderik Lapanja, roj. 30. 4. 1943, Slap ob Idrijci 10, Slap
ob Idrijci (DeSUS)
Franc Ličer, roj. 21. 2. 1972, Gorenja Trebuša 30, Slap
ob Idrijci (SD).
4. VOLILNA ENOTA
Branko Kranjc, roj. 3. 10. 1952, Ponikve 79, Slap ob Idrijci
(ZZP)
Karel Laharnar, roj. 21. 10. 1961, Šentviška Gora 12, Slap
ob Idrijci (SDS)
Jernej Kenda, roj. 20. 11. 1975, Prapetno Brdo 17c, Slap
ob Idrijci (SMS Zeleni)
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Jožef Ernest Kemperle, roj. 29. 7. 1943, Podbrdo 18a,
Podbrdo (SLS)
Tomaž Štenkler, roj. 19. 9. 1974, Podbrdo 51, Podbrdo
(LDS).
Dušan Makuc l.r.
Predsednik OVK

VOJNIK
4614.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Vojnik

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) je Občinski svet Občine
Vojnik na 1. izredni seji dne 21. 10. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Vojnik
1. člen
Določilo prvega odstavka 28. člena Statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/06, 67/06 – popr.) (v nadaljevanju: statut)
se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski odbori in komisije imajo 5 ali 7 članov, razen
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima
toliko članov, kolikor je strank, list in neodvisnih kandidatov v
občinskem svetu, vendar najmanj 5 članov.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-017-2010/2
Vojnik, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

NEVELJAVNIH GLASOVNIC
114
VELJAVNIH GLASOVNIC
7750
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DEAN HOLC
391 glasov 5,05%
2. ANDREJ DOLŠINA
274 glasov 3,54%
3. MATJAŽ ŠVAGAN
5841 glasov 75,37%
4. ALEKSANDER KOS
284 glasov 3,66%
5. ALOJZ SLAVKO JELŠEVAR
560 glasov 7,23%
6. ŽELJKO ŽELEZNIK
101 glasov 1,30%
7. GAŠPER KOPRIVŠEK
299 glasov 3,86%
Na podlagi ugotovljenih rezultatov je bil izvoljen naslednji
kandidat:
1. MATJAŽ ŠVAGAN
Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja. Med delom
občinske volilne komisije se ni zgodila nobena nepravilnost.
Priloga poročila je izpis iz računalnika.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev za člane občinskega sveta

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev za člane
občinskega sveta

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev za župana

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev
za župana
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov, zapisnika
za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije
o glasovanju po pošti je občinska volilna komisija ugotovila:
Skupno število volivcev z območja občine:
Skupaj glasovalo po imeniku:
Skupaj glasovalo s potrdili:
Skupaj glasovalo:
Procent udeležbe v občini:

ODDANIH GLASOVNIC:
7864
Ker so bile prazne, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca,
je bilo

4616.

ZAGORJE OB SAVI
4615.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve
župana

14291
7863
1
7864
55.03%

Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov, zapisnika
za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije
o glasovanju po pošti je občinska volilna komisija ugotovila:
Skupno število volivcev z območja občine:
14291
Skupaj glasovalo po imeniku:
7863
Skupaj glasovalo s potrdili:
1
Skupaj glasovalo:
7864
Procent udeležbe v občini:
55.03%
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve
v občinski svet
ODDANIH GLASOVNIC
7861
ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
pred imenom liste kandidatov oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
227
VELJAVNIH GLASOVNIC
7634
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Posamezne liste kandidatov so dobile posamezno število glasov:
1.

DEAN HOLC IN LISTA MOJA DOLINA

336 glasov

4,40%

2.

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

399 glasov

5,23%

3.

SD SOCIALNI DEMOKRATI

537 glasov

7,03%

4.

ZARES – NOVA POLITIKA

351 glasov

4,60%

5.

SMS – ZELENI, STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

168 glasov

2,20%

6.

N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

283 glasov

3,71%

7.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

699 glasov

9,16%

8.

ZAGORJE GRE NAPREJ

3727 glasov

48,82%

9.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

672 glasov

8,80%

10.

LISTA ALEKSANDRA KOSA

191 glasov

2,50%

11.

Samostojni kandidat MITJA DROBEŽ

271 glasov

3,55%

Na podlagi izračunanih količnikov so stranke dobile naslednje število mandatov:
1.

DEAN HOLC IN LISTA MOJA DOLINA

1

2.

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

3.

SD SOCIALNI DEMOKRATI

2

4.

ZARES – NOVA POLITIKA

1

5.

SMS – ZELENI, STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

0

6.

N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1

7.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2

8.

ZAGORJE GRE NAPREJ

9.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

2

10.

LISTA ALEKSANDRA KOSA

0

11.

SAMOSTOJNI KANDIDAT MITJA DROBEŽ

1

14

V občinski svet so bili izvoljeni naslednji svetniki:
Lista: DEAN HOLC IN LISTA MOJA DOLINA
1.

Dean HOLC
10 preferenčnih glasov
Lista: SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.

ALOJZ JELŠEVAR SLAVKO 7 preferenčnih glasov
Lista: SD SOCIALNI DEMOKRATI

1.
2.

TEA JURATOVEC
29 preferenčnih glasov
MATJAŽ POKORN
10 preferenčnih glasov
Lista: ZARES – NOVA POLITIKA

1.

GAŠPER KOPRIVŠEK
13 preferenčnih glasov
Lista: N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
1.

ANDREJ DOLŠINA
4 preferenčne glasove
Lista: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1.
2.

AMALIJA KUDER
17 preferenčnih glasov
IRENA MEDVEŠEK
7 preferenčnih glasov
Lista: ZAGORJE GRE NAPREJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MATJAŽ ŠVAGAN
MARIJA RIBIČ
BRANKO OMAHNE
SIMONA KLUKEJ
RUDI MEDVED
ANICA REŽUN
IZTOK ŽIVKO
MARJANA MLINARIČ PIKELJ
MARJAN KOVAČ

9.

86 preferenčnih glasov
16 preferenčnih glasov
78 preferenčnih glasov
5 preferenčnih glasov
6 preferenčnih glasov
8 preferenčnih glasov
2 preferenčnih glasov
30 preferenčnih glasov
15 preferenčnih glasov

10.
11.
12.
13.
14.

NINA VRHOVNIK
4 preferenčnih glasov
GREGOR BRINJEVEC
6 preferenčnih glasov
IVAN KLANČIŠAR
7 preferenčnih glasov
ŠTEFKA SUŠA
9 preferenčnih glasov
SAMO VRTAČNIK
30 preferenčnih glasov
Lista: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1.
2.

JANEZ VIDMAR
29 preferenčnih glasov
JANEZ ČERNI
12 preferenčnih glasov
Lista: SAMOSTOJNI KANDIDAT

1.

MITJA DROBEŽ

Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov ni
ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja. Med
delom občinske volilne komisije se ni zgodila nobena nepravilnost.
Priloga poročila je izpis iz računalnika.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Stran
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Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Čemšenik

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Čemšenik
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Čemšenik
Volilna enota I.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
231 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
231 volivcev
Glasovalo je
134 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
134
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
5
VELJAVNIH GLASOVNIC
129
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sonja Strnišnik
2. Dušan Martinčič
3. Mitja Drobež
4. Darinka Senica
Volilna enota II.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

62 glasov
75 glasov
100 glasov
54 glasov
161 volivcev
0 volivcev
161 volivcev
73 volivcev
73
1
72

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mateja Ocepek
2. Rado Pirnat
3. Franc Drnovšek
Volilna enota III.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

35 glasov
54 glasov
50 glasov
103 volivcev
0 volivcev
103 volivcev
49 volivcev
49
0
49

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Uroš Grahek
2. Hedvika Kovač
3. Franci Klopčič
Volilna enota IV.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

39 glasov
23 glasov
21 glasov

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Andrej Lebar
2. Franc Zupan
3. Frančiška Troha
Volilna enota V.:

V volilne imenike je bilo vpisanih
199 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
199 volivcev
Glasovalo je
17 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
17
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
1
VELJAVNIH GLASOVNIC
16
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Martin Matko
2. Rozalija Medvešek
Volilna enota VI.:

9 glasov
7 glasov

V volilne imenike je bilo vpisanih
159 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
159 volivcev
Glasovalo je
97 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
97
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
0
VELJAVNIH GLASOVNIC
97
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vojko Kovač
70 glasov
2. Aleksandra Subotič
43 glasov
3. Viktor Psarn
58 glasov
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik so bili v I. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Mitja Drobež
2. Dušan Martinčič
3. Sonja Strnišnik
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik so bili v II. volilni
enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Rado Pirnat
2. Franc Drnovšek
3. Mateja Ocepek
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta v III. volilni enoti
izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Uroš Grahek
2. Hedvika Kovač
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta bila v IV. volilni enoti
izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Franc Zupan
2. Andrej Lebar
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik je bil v V. volilni enoti
izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Martin Matko
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta bila v VI. volilni
enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Vojko Kovač
2. Viktor Psarn.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki

152 volivcev
0 volivcev
152 volivcev
83 volivcev
83
2
81

55 glasov
70 glasov
12 glasov

Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Franc
Farčnik

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Franc Farčnik
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri, v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Franc Farčnik
Volilna enota I.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
102 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
102 volivca
Glasovalo je
64 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
64
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
1
VELJAVNIH GLASOVNIC
63
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Iztok Ule
2. Stanko Simončič
3. Štefka Suša
Volilna enota II.:

28 glasov
36 glasov
43 glasov

V volilne imenike je bilo vpisanih
206 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
206 volivcev
Glasovalo je
117 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
117
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
10
VELJAVNIH GLASOVNIC
107
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jernej Podkrajšek
2. Sandi Grčar
3. Alenka Kadunec
Volilna enota III.:

44 glasov
80 glasov
51 glasov

V volilne imenike je bilo vpisanih
88 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
88 volivcev
Glasovalo je
57 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
57
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
7
VELJAVNIH GLASOVNIC
50
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mojmir Maček
2. Nevenka Kozlevčar
Volilna enota IV.:

44 glasov
33 glasov

V volilne imenike je bilo vpisanih
577 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
577 volivcev
Glasovalo je
336 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
336
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
23
VELJAVNIH GLASOVNIC
313
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mateja Remic
2. Bojan Ivšek

52 glasov
67 glasov
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62 glasov
58 glasov
52 glasov

V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v I. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število
glasov:
1. Štefka Suša
2. Stanko Simončič
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v II. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število
glasov:
1. Sandi Grčar
2. Alenka Kadunec
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v III. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število
glasov:
1. Mojmir Maček
2. Nevenka Kozlevčar
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik je bilo v IV. volilni enoti izvoljenih 5 kandidatov, ki so dobili največje število
glasov:
1. Bojan Ivšek
2. Alojz Grabnar
3. Janez Skrinjar
4. Dragica Vučko
5. Mateja Remic
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4619.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Izlake

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev
v svet Krajevne skupnosti Izlake
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri, v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Izlake
Volilna enota I.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

535 volivcev
0 volivcev
535 volivcev
300 volivcev
300
17
283

Stran
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Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Zvonimir Ule

171 glasov

2. Irena Hudi

170 glasov

3. Marko Lebar

169 glasov

4. Metod Knez

139 glasov

Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki

Volilna enota II.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

V svet Krajevne skupnosti Izlake sta bila v IV. volilni enoti
izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Valentin Vrtačnik
2. Marija Razpotnik.

365 volivcev
0 volivcev
365 volivcev
204 volivcev
203
10
193

Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut Novšak
2. Zdenka Češnovar
3. Danilo Lipovšek
4. David Kralj

121 glasov
73 glasov
118 glasov
148 glasov

Volilna enota III.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

431 volivcev
0 volivcev
431 volivcev
84 volivcev
84
10
74

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vlado Klemen
2. Urška Sodec Bedrač
3. Rudi Bantan
4. Metka Vrhovnik
5. Jožef Arh

25 glasov
37 glasov
45 glasov
24 glasov
40 glasov

Volilna enota IV.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

286 volivcev
0 volivcev
286 volivcev
137 volivcev
135
9
126

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marica Božič
2. Marija Razpotnik
3. Valentin Vrtačnik

56 glasov
70 glasov
85 glasov

V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v I. volilni enoti
izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Zvonimir Ule
2. Irena Hudi
3. Marko Lebar
V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v II. volilni enoti
izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. David Kralj
2. Borut Novšak
3. Danilo Lipovšek
V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v III. volilni enoti
izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Rudi Bantan
2. Jožef Arh
3. Urška Sodec Bedrač

4620.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Jože Marn

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Jože Marn
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Jože Marn
V volilne imenike je bilo vpisanih
4432 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj volivcev
4432 volivcev
Glasovalo je
2426 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
2417
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
406
VELJAVNIH GLASOVNIC
2011
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. France Pograjc
1288 glasov
2. Jožef Rabuzin
1154 glasov
3. Marko Glavač
1252 glasov
4. Antonija Zimšek
1122 glasov
5. Branko Renčof
1170 glasov
6. Ludvik Ervin Praunseis
1075 glasov
7. Ksenija Roglič
1201 glasov
8. Stanislava Radunović
613 glasov
V svet Krajevne skupnosti Jože Marn je bilo izvoljenih
7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. France Pograjc
2. Marko Glavač
3. Ksenija Roglič
4. Branko Renčof
5. Jožef Rabuzin
6. Antonija Zimšek
7. Ludvik Ervin Praunseis.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobre 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Kisovec Loke

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Kisovec - Loke
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Kisovec - Loke
Volilna enota I.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
1555 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
1555 volivcev
Glasovalo je
865 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
864
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
140
VELJAVNIH GLASOVNIC
724
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Helena Ocepek
2. Sašo Anžur
3. Marija Pikel
4. Nejc Čamer
5. Tanja Kovačič
6. Marjan Kovač
7. Bojan Motoh
8. Ludvik Groboljšek
9. Robert Kralj
10. Alojzija Ivnik
11. Deana Dolinšek
12. Renee Vozelj
13. Vinko Mahne
14. Silvo Strmljan

302 glasov
428 glasov
219 glasov
165 glasov
227 glasov
290 glasov
266 glasov
130 glasov
181 glasov
280 glasov
133 glasov
218 glasov
156 glasov
318 glasov

Volilna enota II.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
230 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
230 volivcev
Glasovalo je
143 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
143
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
4
VELJAVNIH GLASOVNIC
139
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Janez Pavšek
72 glasov
2. Alojzij Klančišar
67 glasov
Volilna enota III.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
206 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
206 volivcev
Glasovalo je
119 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
119
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
1
VELJAVNIH GLASOVNIC
118
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton Baš
2. Janez Černi
3. Franc Novak

11 glasov
38 glasov
69 glasov
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Volilna enota IV.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
114 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
114 volivcev
Glasovalo je
72 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
72
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
0
VELJAVNIH GLASOVNIC
72
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Zvonko Pograjc
41 glasov
2. Slavko Lokošek
31 glasov
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bilo v I. volilni enoti izvoljenih 6 kandidatov, ki so dobili največje število
glasov:
1. Sašo Anžur
2. Silvo Strmljan
3. Helena Ocepek
4. Marjan Kovač
5. Alojzija Ivnik
6. Bojan Motoh
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v II. volilni
enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Ivan Janez Pavšek
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v III. volilni
enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Franc Novak
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v IV. volilni
enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Zvonko Pograjc.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4622.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Kotredež

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Kotredež
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Kotredež
V volilne imenike je bilo vpisanih
571 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
571 volivcev
Glasovalo je
315 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
315
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
21
VELJAVNIH GLASOVNIC
294

Stran
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Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tadeja Novak
118 glasov
2. Vinko Polc
151 glasov
3. Leopold Cencelj
108 glasov
4. Bojan Bokal
100 glasov
5. Jožef Kajbič
133 glasov
6. Nevenka Ostanek
106 glasov
7. Ludvik Pevec ml.
128 glasov
V svet Krajevne skupnosti Kotredež je bilo izvoljenih
7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Vinko Polc
2. Jožef Kajbič
3. Ludvik Pevec ml.
4. Tadeja Novak
5. Leopold Cencelj
6. Nevenka Ostanek
7. Bojan Bokal.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Podkum

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Podkum
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Podkum
V volilne imenike je bilo vpisanih
651 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj volivcev
651 volivcev
Glasovalo je
366 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
366
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
10
VELJAVNIH GLASOVNIC
356
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Barbara Guzaj
2. Irena Zupanc
3. Enes Rakovič
4. Franc Sakaljšek
5. Roman Savšek
6. Damjana Grošičar
7. Branko Zupanc
8. Silvo Čop
9. Samo Vrtačnik

Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4623.

10. Peter Odlazek
151 glasov
11. Marija Čop
131 glasov
12. Milan Strnad
189 glasov
13. Mojca Hrovat
64 glasov
14. Janez Bajda
197 glasov
15. Sonja Kušter
89 glasov
16. Kristjan Glažar
132 glasov
17. Matej Šalamon
124 glasov.
V svet Krajevne skupnosti Podkum je bilo izvoljenih
11 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Roman Savšek
2. Branko Zupanc
3. Janez Bajda
4. Milan Strnad
5. Samo Vrtačnik
6. Irena Zupanc
7. Franc Sakaljšek
8. Barbara Guzaj
9. Peter Odlazek
10. Damjana Grošičar
11. Kristjan Glažar.

168 glasov
184 glasov
111 glasov
176 glasov
232 glasov
132 glasov
200 glasov
91 glasov
188 glasov

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4624.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Mlinše Kolovrat

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
Volilna enota I.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
429 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj
429 volivcev
Glasovalo je
268 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
268
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
3
VELJAVNIH GLASOVNIC
265
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tomaž Klopčič
2. Franc Juvan Franjo
3. Marija Ribič
4. Roman Smrkolj

147 glasov
110 glasov
213 glasov
115 glasov

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4625.

Volilna enota II.:
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo

364 volivcev
0 volivcev

Skupaj

364 volivcev

Glasovalo je

194 volivcev

ODDANIH GLASOVNIC

194

NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

11
183

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Kobilšek

103 glasov

2. Vilijem Avbelj

86 glasov

3. Hedvika Krhlikar

107 glasov

4. Matjaž Majdič

93 glasov

Volilna enota III.:

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Ravenska
vas

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Ravenska vas
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Ravenska vas
V volilne imenike je bilo vpisanih

V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo

314 volivcev
0 volivcev

13093

S potrdili je glasovalo

211 volivcev
0 volivcev

Skupaj

211 volivcev

Skupaj

314 volivcev

Glasovalo je

139 volivcev

Glasovalo je

152 volivcev

ODDANIH GLASOVNIC

ODDANIH GLASOVNIC

152

NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

2
150

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Katarina Hočevar - Podgoršek

119 glasov

139

NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

9
130

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marko Macerl

102 glasova

2. Peter Šikovec

113 glasov

88 glasov

3. Tanja Čebin

53 glasov

3. Igor Lavrin

85 glasov

4. Uroš Macerl

105 glasov

4. Franc Grošelj

73 glasov

5. Ivan Žgalin

2. Alojzij Podmiljšak

V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v
I. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število
glasov:
1. Marija Ribič
2. Tomaž Klopčič
3. Roman Smrkolj
V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v
II. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število
glasov:
1. Hedvika Krhlikar
2. Janez Kobilšek
3. Matjaž Majdič
V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v
III. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število
glasov:
1. Katarina Hočevar - Podgoršek
2. Alojzij Podmiljšak
3. Igor Lavrin.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

60 glasov

6. Primož Jerman

102 glasova

7. Urška Dolinšek

66 glasov

8. Dušanka Meško

72 glasov

9. Dejan Baš

107 glasov

10. Štefan Gošte

45 glasov

11. Magdalena Pišek

26 glasov

V svet Krajevne skupnosti Ravenska vas je bilo izvoljenih
7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Peter Šikovec
2. Dejan Baš
3. Uroš Macerl
4. Marko Macerl
5. Primož Jerman
6. Dušanka Meško
7. Urška Dolinšek.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Stran

13094 /
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Št.

85 / 29. 10. 2010

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Rudnik Toplice

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
V volilne imenike je bilo vpisanih
969 volivcev
S potrdili je glasovalo
1 volivec
Skupaj volivcev
970 volivcev
Glasovalo je
451 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
451
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
29
VELJAVNIH GLASOVNIC
422
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Rudi Medved
222 glasov
2. Andrej Drnovšek
184 glasov
3. Darja Prebil
210 glasov
4. Nataša Grošelj
183 glasov
5. Marjan Zver
150 glasov
6. Olga Simončič
220 glasov
7. Gregor Brinjevec
181 glasov
8. Safet Crnovršanin
155 glasov
V svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Rudi Medved
2. Olga Simončič
3. Darja Prebil
4. Andrej Drnovšek
5. Nataša Grošelj
6. Gregor Brinjevec
7. Safet Crnovršanin.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4627.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Šentgotard

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Šentgotard
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Šentgotard
V volilne imenike je bilo vpisanih
S potrdili je glasovalo
Skupaj
Glasovalo je
ODDANIH GLASOVNIC
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
VELJAVNIH GLASOVNIC

202 volivca
0 volivcev
202 volivca
104 volivca
104
1
103

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tomaž Gaberšek
2. Leopold Rozina
3. Zdenka Razboršek
4. Zdenka Benko
5. Ladi Klemen
6. Simon Gaberšek
7. Zvonimir Matek
8. Frančiška Smrkolj
9. Mateja Premk
10. Štefan Reberšek
11. Janez Žibert
12. Ivan Joger

63 glasov
88 glasov
43 glasov
69 glasov
19 glasov
65 glasov
42 glasov
34 glasov
18 glasov
54 glasov
20 glasov
58 glasov.

V svet Krajevne skupnosti Šentgotard je bilo izvoljenih
7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Leopold Rozina
2. Zdenka Benko
3. Simon Gaberšek
4. Tomaž Gaberšek
5. Ivan Joger
6. Štefan Reberšek
7. Zdenka Razboršek.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4628.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Šentlambert

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Šentlambert
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Krajevna skupnost Šentlambert

Krajevna skupnost Tirna

V volilne imenike je bilo vpisanih
431 volivcev
S potrdili je glasovalo
0 volivcev
Skupaj volivcev
431 volivcev
Glasovalo je
247 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC
247
NEVELJAVNIH GLASOVNIC
10
VELJAVNIH GLASOVNIC
237
Kandidati so dobili naslednje število glasov:

V volilne imenike je bilo vpisanih

1. Suzana Vozel
118 glasov
2. Antonija Šramel
65 glasov
3. Marko Pikel
67 glasov
4. Dejan Vozelj
67 glasov
5. Peter Drnovšek
65 glasov
6. Stojan Zorko
112 glasov
7. Boštjan Grošelj
160 glasov
8. Franc Železnik
74 glasov
9. Aleš Klopčič
59 glasov
10. Petra Mars
105 glasov
11. Joško Juvan
123 glasov
12. Magda Majes
104 glasovi
13. Marija Vozel
92 glasov
14. Vladimir Pavlič
35 glasov
15. Matjaž Jerman
77 glasov
16. Mitja Ocepek
65 glasov.
V svet Krajevne skupnosti Šentlambert je bilo izvoljenih
7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Boštjan Grošelj
2. Joško Juvan
3. Suzana Vozel
4. Stojan Zorko
5. Petra Mars
6. Magda Majes
7. Marija Vozel.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

4629.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu
volitev v svet Krajevne skupnosti Tirna

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
Krajevne skupnosti Tirna
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala
na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih
skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika
občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:

Stran

S potrdili je glasovalo

13095

168 volivcev
0 volivcev

Skupaj volivcev

168 volivcev

Glasovalo je

108 volivcev

ODDANIH GLASOVNIC

108

NEVELJAVNIH GLASOVNIC

3

VELJAVNIH GLASOVNIC
Kandidati so dobili naslednje število glasov:

105

1. Janko Knez

87 glasov

2. Matjaž Drnovšek

81 glasov

3. Alenka Zupančič

79 glasov

4. Matjaž Garantini

82 glasov

5. Mojca Petek

86 glasov

6. Jožica Molka

79 glasov

7. Jože Čibej
80 glasov.
V svet Krajevne skupnosti Tirna je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Janko Knez
2. Mojca Petek
3. Matjaž Garantini
4. Matjaž Drnovšek
5. Jože Čibej
6. Jožica Molka
7. Alenka Zupančič.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki

Predsednik občinske volilne
komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.

ZAVRČ
4630.

Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
UPB in 25/08), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list
RS, št. 82/05 in 76/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na
38. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel

SKLEP
o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
1. člen
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja lahko
presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
za največ dva otroka.
2. člen
Število otrok v oddelku drugega starostnega obdobja lahko presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o normati-

Stran

13096 /

Št.
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vih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje, za največ dva otroka.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Sklep se uporablja od 1. 9. 2010 dalje in velja do 31. 8.
2011.
Št. 900-1/2009
Zavrč, dne 4. avgusta 2010

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k
sistemizaciji delovnih mest

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine
Zavrč na 38. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje
k sistemizaciji delovnih mest
1. člen
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 1. 9.
2010 dalje mesečno na otroka:
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine
(od enega do treh let)
– druge starostne skupine
(od treh let do vstopa v šolo)

EUR
454,69 €
287,12 €.

2. člen
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06,
79/08 in 119/08) in ga določi občinska uprava v upravnem
postopku.
3. člen
Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k sistemizaciji delovnim mest v VVZ Zavrč, in sicer za 2 vzgojiteljici, 2 pomočnici vzgojiteljic, 0,033 deleža delovnega mesta svetovalna
delavka, pomočnica ravnateljice v deležu 0,15, in za tehnično
osebje v skladu z normativi: 0,54 kuharica, 0,11 hišnika, 0,266
administrativno-računovodski delavec.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave preneha
veljati sklep št. 602-10/2009-003 z dne 16. 9. 2009. Sklep se
uporablja od 1.9. 2010.
Št. 900-1/2009
Zavrč, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Poročilo o izidu volitev za župana v Občini
Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) je, po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010,
Volilna komisija Občine Zavrč, na seji dne 13. oktobra 2010
sprejela

POROČILO
o izidu volitev za župana v Občini Zavrč
na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010

Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

4631.

4632.

I. VOLILNA UDELEŽBA
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti
1244 volivcev, od tega jih je glasovalo 691 volivcev oziroma
55,55%.
Na predčasnih volitvah od 5. oktobra do 7. oktobra 2010
je glasovalo 7 volivcev.
II. VOLILNI IZID VOLITEV ZA ŽUPANA
Na volitvah za župana je bilo oddanih 691 glasovnic, od
tega so bile 3 neveljavne in 688 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Slavko PRAVDIČ
2. Miran VUK
2. Ivan KOPŠA
Skupaj

Glasovi
167
469
52
688

% glasov
24,27
68,17
7,56
100,00%

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Zavrč izvoljen naslednji kandidat:
1. MIRAN VUK, rojen 20. 7. 1961, stanujoč Hrastovec 130,
ekonomski tehnik, direktor.
Št. 041-18/2010-001
Zavrč, dne 13. oktobra 2010
Člani
Irena Kokot l.r.
Dušan Kokot l.r.
Marjana Logar Kelc l.r.
Slavko Kokot l.r.

4633.

Predsednik OVK
Metod Grah l.r.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah
10. oktobra 2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) je, po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010,
Volilna komisija Občine Zavrč, na seji dne 13. oktobra 2010
sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini
Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
I. VOLILNA UDELEŽBA
Na volitvah je 10. oktobra 2010 imelo pravico voliti 1244
volivcev, od tega je glasovalo 691 volivcev oziroma 55,55%.
Na predčasnih volitvah od 5. oktobra do 7. oktobra 2010
je glasovalo 7 volivcev.
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II. VOLILNI IZIDI VOLITEV ZA OBČINSKI SVET
Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih
691 glasovnic, od tega je bilo 7 neveljavnih in 684 veljavnih
glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Glasovi
% glasov
1. Gordana KUMER
47
6,87
2. Damjana ARNEJČIČ
68
9,94
3. Mateja KELC
176
25,73
4. Dušan BRATUŠA
344
50,29
5. Robert ŽNIDARIČ
92
13,45
6. Maks GOLC
98
14,33
7. Andrej FAJFAR
53
7,75
8. Robert VUZEM
196
28,65
9. Valerija SPEVAN
133
19,44
10. Liljana VESENJAK
88
12,87
11. Dušan ROJKO
381
55,70
12. Stanislav MAJCENOVIČ
48
7,02
13. Slavko PRAVDIČ
300
43,86
14. Janko LORBEK
294
42,98
15. Stanislav IVANČIČ
110
16,08
16. Franc KELC
319
46,64
17. Maja POHOREC
73
10,67
18. Vida MILUNIČ
147
21,49
19. Peter VESENJAK
186
27,19
20. Nataša POŠTRAK
87
12,72
21. Boris BORAK
171
25,00
22. Marta BOSILJ
261
38,16
23. Franc POHOREC
87
12,72
24. Viljem BELŠAK
83
12,13
25. Mojca KOKOT RADEKA
75
10,96
26. Nataša VIDOVIČ
65
9,50
Volilo se je sedem (7) članov občinskega sveta po večinskem sistemu. Po 11. členu zakona o lokalnih volitvah so
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov.
Izvoljenih je bilo naslednjih sedem članov, ki so dobili
največ glasov:
1. Dušan ROJKO, roj. 20. 2. 1970, stanujoč Zavrč 7a,
magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije
2. Dušan BRATUŠA, roj. 15. 11. 1959, stanujoč Korenjak
3, kovinar, kmet
3. Franc KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31,
voznik, upokojenec
4. Slavko PRAVDIČ, roj. 20. 3. 1968, stanujoč Hrastovec
1a, strojni tehnik, tehnični direktor
5. Janko LORBEK, roj. 2. 5. 1956, stanujoč Pestike 1b,
policist, upokojenec
6. Marta BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8,
učiteljica, upokojenka
7. Robert VUZEM, roj. 30. 7. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč.
Št 041-17/2010-001
Zavrč, dne 13. oktobra 2010
Člani
Irena Kokot l.r.
Dušan Kokot l.r.
Marjana Logar Kelc l.r.
Slavko Kokot l.r.

Predsednik OVK
mag. Metod Grah l.r.

ZREČE
4634.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče

Občinska volilna komisija Občine Zreče je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnikov volilnih odborov o
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ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana, z dne 10. oktobra
2010 ter zapisnika Občinske volilne komisije Občine Zreče o
ugotovitvi uradnega izida glasovanja na lokalnih volitvah 2010,
z dne 14. 10. 2010, sprejela

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Zreče
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj
5.231 volivcev, od tega je bilo 5.231 volivcev vpisanih v volilne
imenike.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je skupno glasovalo
2.596 volivcev (49,62%).
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2.596 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne, ker je bilo obkroženih več
kandidatov, kot se jih je lahko volilo, oziroma ker ni bilo mogoče
ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 44 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.552.
Kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
1
2

BORIS PODVRŠNIK
DOMEN VOGELSANG

2.135 glasov
417 glasov

(83.66%)
(16.34%).

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi določb prvega
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08),
ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino
veljavnih glasovnic, ugotovila, da je za župana Občine Zreče
izvoljen: BORIS PODVRŠNIK, roj. 7. 2. 1963, stanujoč Cesta
talcev 6, 3214 Zreče.
Št. 041-0025/2010
Zreče, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne
komisije Občine Zreče
Zdenka Košir l.r.
Člani/namestniki članov OVK
namestnica predsednice
Marjeta Hedl-Škrinjar l.r.
Članica
Tatjana Orlačnik l.r.
Namestnik članice
Jožef Koželnik l.r.
Članica
Majda Oplotnik l.r.

4635.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Zreče

Občinska volilna komisija Občine Zreče je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnikov volilnih odborov
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov občinskega
sveta, z dne 10. oktobra 2010, ter zapisnika Občinske volilne
komisije Občine Zreče o ugotovitvi uradnega izida glasovanja
na lokalnih volitvah 2010, z dne 14. 10. 2010, sprejela

Stran
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POROČILO
o izidu volitev članov
Občinskega sveta Občine Zreče

Kandidati

I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj
5.231 volivcev, od tega je bilo 5.231 volivcev vpisanih v volilne
imenike.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je skupno glasovalo
2.596 volivcev (49,62%).
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2.596
glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, in ker je bilo obkroženih več kandidatov, je
bilo neveljavnih 109 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.487.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Št. liste
Ime liste
1.
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
2.
DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
3.
SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
4.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
5.
N.Si – NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
6.
ZARES – NOVA POLITIKA
7.
LDS – LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Št. glasov
275 (11,06%)
438 (17,61%)
959 (38,56%)
306 (12,30%)
91 (3,66%)
195
223

(7,84%)
(8,97%)

III.
Posamezni kandidati na posamezni listi so dobili naslednje število preferenčnih glasov:
1. Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BERNARD SADEK
JOLANDA LAUBIČ
VILI POTOČNIK
SIMON TAJHAR
KARMENKA LESKOVAR
TOMO IRŠIČ
MARJAN KOTNIK
JOŽICA SLATINEK
TOMAŽ MERNIK
IVAN BORNŠEK
ANDREJA KOTNIK
KONRAD ARBAJTER
TEREZIJA OVČAR
MARTIN MRZDOVNIK

Št. preferenčnih
glasov
8
13
10
3
5
3
2
0
4
0
1
1
2
3

2. Ime liste: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidati
1.
2.
3.
4.

JOŽEF KOŠIR
IVAN UMNIK
MARIJA JEVŠENAK
ALOJZ ROŠAR

Št. preferenčnih
glasov
17
11
4
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MIRAN KRAJNC
FRANČIŠKA KOVAČEC
JOŽEF BOČEK
ANTON OŠLAK
ELIZABETA PODGRAJŠEK
MILAN ZIEBARTH
ANAMARIJA PREŠIČEK
ALOJZIJA FIJAVŽ
BOGOMIR LAMUT
MARIJA KUČAN
ANTON RAVNJAK
ANTON GAČNIKAR

Št. preferenčnih
glasov
0
1
0
3
1
4
0
0
0
0
1
0

3. Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Kandidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BORIS PODVRŠNIK
DRAGO ŠEŠERKO
ALEKSANDRA KOSEVSKI
KOLAR
EMILIJAN FIJAVŽ
BORIS PODGRAJŠEK
MATEJA PUČNIK
ŠTEFAN KRONEKER
MARIJA KOVAČAIČ
MANFRED ANTON HREN
DRAGO VRHOVŠEK
DRAGO PADEŽNIK
MARIJA MARJANA KOVŠE
ERNEST MIKEK
ALBINA GORENAK
ANDREJ LAMUT
CARMEN MERČNIK

Št. preferenčnih
glasov
21
14
11
18
7
8
14
8
5
7
4
1
5
10
2
14

4. Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DOMEN VOGELSANG
MAKSIMILIJAN BREČKO
JOLANDA POTOČNIK
VOJKO KOROŠEC
ROBERT ŠPILE
ANJA PLANCUTIĆ
VASJA HREN
VALTER PODGRAJŠEK
BARBARA POTNIK
PETER PEC
MARJAN GROSMAN
SONJA KOŽUH
FRANC OČKO
MIRKO PAVLIČ
STAŠA FIJAVŽ
ZMAGOSLAV TINTA

Št. preferenčnih
glasov
5
6
19
10
0
1
1
1
5
1
2
1
0
0
2
2

5. Ime liste: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
Kandidati
1.
2.
3.
4.

FRANC ŠTAVBE
DAMJAN STRELC
BENJAMINA TRTNIK
SIMONA OČKO

Št. preferenčnih
glasov
0
7
6
3
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Kandidati
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Št.

Št. preferenčnih
glasov
ALOJZ ML. RAVNJAK
0
DARINKA ORLAČNIK
0
ŠTEFAN ČREŠNAR
1
JOŽE POVH
0
LJUDMILA MILICA JEVŠE0
NAK
PAVEL GRM
0
DOMEN FIJAVŽ
3

6. Ime liste: ZARES – NOVA POLITIKA
Kandidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MILAN POTOČNIK
ANDREJA ZALOŽNIK
SEBASTIJAN PAVLIČ
ANDREJA HOHLER
DUŠAN KVAC
MILENA OROŽ ČREŠNAR
DEJAN SODIN
ERNEST VOK
BARBARA RAVNAK
LADISLAV ml. BURJAN
MARKO POTOČNIK
MARJETKA FINK
SLAVKO DRAKSLER
GREGOR ČREŠNAR
NATAŠA POTOČNIK
BRANKO ZALOŽNIK

Št. preferenčnih
glasov
18
4
3
4
3
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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7. Ime liste: LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Kandidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZDENKO KOVAČEC
DAVORIN HARTMAN
ZDENKA KEJŽAR
ALEKSANDER BUKOVŠEK
BOJAN HROVAT
MARJANA POTNIK
AVGUST SKAZA
FILIP GORJUP
SIMONA KRANČAN
STANKO ŠROT
JOŽEF FELICIJAN
BARBARA HARTMAN
JOŽE SADEK
MIRAN CVELFER
DRAGICA CVELFER
ANŽE KOVAČEC

Št. preferenčnih
glasov
9
2
12
4
3
4
6
0
4
15
3
3
3
4
0
1

IV.
V skladu z določbami 2. člena Zakona o ustanovitvi občin
ter določitvi njihovih območij (UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06
– uradno prečiščeno besedilo) šteje Občinski svet Občine
Zreče 16 članov, zato je vsem listam kandidatov na razpolago
16 mandatov.
Po določbah 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3;
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08)
in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 16 (D'Hondtov sistem) je zaporedje
najvišjih količnikov naslednje:

Zap. št

Količnik

Št.

Ime liste

1

959.00

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

479.50

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

438.00

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4

319.67

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5

306.00

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

6

275.00

1

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7

239.75

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

8

223.00

7

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

9

219.00

2

DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

10

195.00

6

ZARES – NOVA POLITIKA

11

191.80

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

159.83

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

13

153.00

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

14

146.00

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

15

137.50

1

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

16

137.00

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim
listam kandidatov naslednje število mandatov:
Število
mandatov

Številka Ime liste
liste

2

1

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

3

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

7

3

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

0

5

N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1

6

ZARES – NOVA POLITIKA

1

7

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor
mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da nihče izmed kandidatov ni dobil zadostnega
števila preferenčnih glasov v skladu z določbo drugega odstavka
18. člena Zakona o lokalnih volitvah (če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne
glasove, so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število
preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih
glasov, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata
presega 10% števila vseh glasov oddanih za listo), so v občinski
svet izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi:
Ime in priimek, rojstni podatki in naslov
1.
BERNARD SADEK
2.
JOLANDA LAUBIČ
3.
JOŽEF KOŠIR
4.
IVAN UMNIK
5.
MARIJA JEVŠENAK
6.
BORIS PODVRŠNIK
7.
DRAGO ŠEŠERKO
8.
ALEKSANDRA KOSEVSKI KOLAR
9.
EMILIJAN FIJAVŽ
10.
BORIS PODGRAJŠEK
11.
MATEJA PUČNIK
12.
ŠTEFAN KRONEKER
13.
DOMEN VOGELSANG
14.
MAKSIMILIJAN BREČKO
15.
MILAN POTOČNIK
16.
ZDENKO KOVAČEC
Št. 041-0025/2010

roj. 7. 10. 1974
roj. 8. 3. 1968
roj. 20. 10. 1946
roj. 24. 6. 1929
roj. 12. 12. 1944
roj. 7. 2. 1963
roj. 7. 6. 1956
roj. 5. 9. 1957
roj. 22. 4. 1956
roj. 1. 10. 1961
roj. 4. 5. 1974
roj. 31. 8. 1959
roj. 8. 5. 1968
roj. 30. 8. 1938
roj. 29. 9. 1976
roj. 30. 3. 1962

Bezovje nad Zrečami 5, Zreče
Bork 7, Zreče
Brinjeva gora 3a, Zreče
Ulica Borisa Vinterja 11, Zreče
Cesta na Roglo 27, Zreče
Cesta talcev 6, Zreče
Dobrava 73a, Zreče
Dobroveljska cesta 1, Zreče
Bukovlje 15, Stranice
Gorenje pri Zrečah 25, Zreče
Ob gozdu 24, Zreče
Prešernova ulica 10, Zreče
Cesta na Roglo 11k, Zreče
Bukovlje 27, Stranice
Jamniška cesta 1, Zreče
Loška gora pri Zrečah 6a, Zreče

Zreče, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne
komisije Občine Zreče
Zdenka Košir l.r.
Člani/namestniki članov OVK
Namestnica predsednice
Marjeta Hedl-Škrinjar l.r.
Članica
Tatjana Orlačnik l.r.
Namestnik članice
Jožef Koželnik l.r.
Članica
Majda Oplotnik l.r.

Ime liste
SLS
SLS
DeSUS
DeSUS
DeSUS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SD
SD
ZARES
LDS
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ŽALEC
4636.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
II. Osnovna šola Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
II. Osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08)
se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0006/2008
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Prebold, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
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Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
II. Osnovna šola Žalec

Na podlagi 46. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in
statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 25. seji
dne 23. junija 2010, Občinski svet Občine Polzela na 22. seji
dne 17. junija 2010, Občinski svet Občine Prebold na 31. seji
dne 3. junija 2010, Občinski svet Občine Tabor na 27. seji dne
24. maja 2010, Občinski svet Občine Vransko na 24. seji dne
22. junija 2010, Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne
19. aprila 2010 sprejel

Stran

Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4637.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
glasbena šola »Risto Savin« Žalec

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPBS5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06)
in statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 25. seji
dne 23. junija 2010, Občinski svet Občine Polzela na 22. seji
dne 17. junija 2010, Občinski svet Občine Prebold na 31. seji
dne 3. junija 2010, Občinski svet Občine Tabor na svoji 27. seji
dne 24. maja 2010, Občinski svet Občine Vransko na 24. seji
dne 22. junija 2010, Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne
19. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
glasbena šola »Risto Savin« Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
glasbena šola »Risto Savin« Žalec (Uradni list RS, št. 6/97,
63/01, 112/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0007/2008
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

Stran
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Prebold, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

8

ZELENI SLOVENIJE

228

2.73

99

1.19

9

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

1725

20.67

10 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,
SNS

298

3.57

1133

13.58

315

3.77

11

NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

12 ZVEZA ZA PRIHODNOST

Vransko, dne 22. junija 2010

III.
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni
enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako
listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov
občinskega sveta (d'Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada
listam kandidatov naslednje število mandatov (d'Hondtov sistem):

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Št.
Št.
mandatov

Ime liste

7

1

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

1

2

ZARES – NOVA POLITIKA

1

3

STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

2

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

1

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

Občinska volilna komisija je na seji dne 14. oktobra 2010
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah
dne 10. oktobra 2010 ugotovila:

5

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

0

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

0

8

ZELENI SLOVENIJE

I.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovanja skupaj 17.758 volivcev od tega:
a) 17.758 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 8.603 volivcev ali 48,45%. Od vseh
volivcev, ki so imeli volilno pravico je 8.603 volivcev glasovalo
po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.

6

9

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

1

10

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

4

11

NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

1

12

ZVEZA ZA PRIHODNOST

4638.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta v Občini Žalec

POROČILO
o izidu volitev članov
Občinskega sveta v Občini Žalec

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 8.602
glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč
ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je
bilo 256 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 8.346.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Zap. Ime liste
št.

Št.
glasov

%
glasov

29

SKUPAJ

IV.
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili od
1 do 34 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov
naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 29
Zap.
št

Količnik Št. Ime liste

1

1759.00

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

2

1725.00

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

3

1373.00

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

1759

21.08

2

ZARES – NOVA POLITIKA

277

3.32

3

STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

266

3.19

4

1133.00

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

619

7.42

5

879.50

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

254

3.04

6

862.50

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1373

16.45

7

686.50

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

11 NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC
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Zap.
št

Količnik Št. Ime liste

8

619.00

4 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
LDS

9

586.33

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

10

575.00

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

11

566.50

11 NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

12

457.67

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

13

439.75

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

14

431.25

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

15

377.67

11 NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

16

351.80

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

17

345.00

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

18

343.25

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

19

315.00 12 ZVEZA ZA PRIHODNOST

20

309.50

21

298.00 10 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,
SNS

22

293.17

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

23

287.50

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

24

283.25

11 NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

25

277.00

2 ZARES – NOVA POLITIKA

26

274.60

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

27

266.00

3 STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

28

254.00

5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

29

251.29

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

30

246.43

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS

31

228.83

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

32

228.00

7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

33

226.60

11 NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN
RAZVOJ OBČINE ŽALEC

34

219.88

4 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
LDS

1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

V.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih
preferenčnih glasov ugotovila, da je:
a) kandidat Jože Krulec z liste DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto
liste DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet,

Št.
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b) kandidat Jurij Blatnik z liste SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS prejel z zakonom predpisano število
preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto liste SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS ter pridobil mandat
za izvolitev v občinski svet.
Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda,
ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.
VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 10. oktobra 2010 so:
Lista: 1 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 1759 % glasov: 21.08%
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Janko Kos
Roman Virant
Tatjana Razboršek Rehar
Ivan Krašovc
Marko Laznik
Anica Krčmar
Viktor Mitov

Lista: 2 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 277 % glasov: 3.32%
Zap.
št.
1

Št. izvoljenih: 7

Kandidat

Št. izvoljenih: 1

Kandidat
Vojko Zupanc

Lista: 3 – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
Skupno št. glasov: 266 % glasov: 3.19%
Št. izvoljenih: 1
Zap.
št.
1

Kandidat
Robert Smodej

Lista: 4 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Skupno št. glasov: 619 % glasov: 7.42%
Št. izvoljenih: 2
Zap.
št.
1
2

Kandidat
Gregor Vovk Petrovski
Jožef Meh

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 254 % glasov: 3.04%
Št. izvoljenih: 1
Zap.
št.
1

Kandidat
Zdravko Pečarič

Lista: 6 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 1373 % glasov: 16.45% Št. izvoljenih: 5
Zap.
št.
7
1
2
3
4

Kandidat
Jože Krulec
Ivan Jelen
Ivan Glušič
Olga Markovič
Stanislav Jerman

Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
Skupno št. glasov: 1725 % glasov: 20.67% Št. izvoljenih: 6
Zap.
št.
1
2

Kandidat
Robert Čehovin
Matjaž Krk
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Kandidat
Jasna Seražin
Bogdan Zagoričnik
Ivan Povše
Alenka Lesjak

Lista: 10 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
Skupno št. glasov: 298 % glasov: 3.57%
Št. izvoljenih: 1
Zap.
št.
4

Kandidat
Jurij Blatnik

Lista: 11 – NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN RAZVOJ
OBČINE ŽALEC
Skupno št. glasov: 1133 % glasov: 13.58% Št. izvoljenih: 4
Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidat
Alojz Posedel
Ivan Podpečan
Breda Vizovišek
Silvester Marič

Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

1

Jože Krulec

204

100.00

2

Peter Vipavc

204

100.00

3

Simona Arnšek

204

100.00

Mesto Kandidat

Št. izvoljenih: 1

Kandidat
Gvido Hribar

Št. 006-08/0002/2010
Žalec, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Predsednik
Slavko Košenina l.r.

4639.

Zap.
št.

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili zvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednji kandidati:

Lista: 12 – ZVEZA ZA PRIHODNOST
Skupno št. glasov: 315 % glasov: 3.77%
Zap.
št.
1

SKUPAJ VELJAVNIH 608 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 226 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 22 GLASOVNIC
VELJAVNIH 204 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Žalec

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Žalec
Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Žalec dne 14. oktobra 2010 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni
skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida
glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je
imelo 1572 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 661 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 661 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 53 GLASOVNIC

1
2
3

Jože Krulec
Peter Vipavc
Simona Arnšek

Št.
glasov
204
204
204

%
glasov
100.00
100.00
100.00

Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 46 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 43 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Stanislava Lešnik
43 100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Stanislava Lešnik

Št.
glasov
43

%
glasov
100.00

Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 110 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 100 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Edvard Doler
62
62.00
Marjan Mohorič
73
73.00
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednja kandidata:
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Št.

Št.
%
glasov glasov
1
Marjan Mohorič
73
73.00
2
Edvard Doler
62
62.00
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 142 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 132 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Daniel Štefančič
102
77.27
2
Milena Vinder
74
56.06
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 58 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNIC
VELJAVNIH 57 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Marjan Krivec
57 100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Marjan Krivec
57 100.00
Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 79 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 72 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Jurij Krulec
72 100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Jurij Krulec

Št.
glasov
72

%
glasov
100.00
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Mesto Kandidat

Zap. Kandidat
Št.
%
št.
glasov glasov
1
Milena Vinder
74
56.06
2
Daniel Štefančič
102
77.27
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Galicija naslednja kandidata:
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Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni
skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida
glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje
je imelo 1284 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 659 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 659 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 31 GLASOVNIC
VELJAVNIH 628 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin
h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117,
118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145,
146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Aleš Krajnc
222
35.35
Marjeta Ženko
193
30.73
Slavica Čehovin
175
27.87
Marko Požin
114
18.15
Janez Vipotnik
277
44.11
Ivan Bizjak
218
34.71
Gašper Pižorn
262
41.72
Lidija Florjančič
177
28.18
Bernardka Sopčič
83
13.22
Henrik Krajnc
282
44.90
Matej Golhleb
161
25.64
Tanja Trobiš
159
25.32
Hainz Peter Janič
185
29.46
Dušan Puntar
211
33.60
Katarina Hauptman
121
19.27
Aleksander Trobiš
132
21.02
Angela Mulej
69
10.99
Miroslav Rotovnik
179
28.50
Jasmina Rzeničnik
79
12.58
Bernard Gojzdnik
227
36.15
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2
3
4
5
6
7

Henrik Krajnc
Janez Vipotnik
Gašper Pižorn
Bernard Gojzdnik
Aleš Krajnc
Ivan Bizjak
Dušan Puntar

Št.
glasov
282
277
262
227
222
218
211

%
glasov
44.90
44.11
41.72
36.15
35.35
34.71
33.60

KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni
skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
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Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je
imelo 2541 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1234 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1234 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1207 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 255 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 252 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Marko Dolinar
64
25.40
Vera Hlačar
42
16.67
Lidija Tamše
26
10.32
Branko Pavlič
14
5.56
Karl Kolar
34
13.49
Darja Šalej
66
26.19
Božidar Trnovšek
94
37.30
Olga Markovič
80
31.75
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Božidar Trnovšek
94
37.30
2
Olga Markovič
80
31.75
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 294 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 287 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Danilo Basle
74
25.78
Magdalena Ježovnik
66
23.00
Matej Krušnik
145
50.52
Jožef Cestnik
18
6.27
Milan Zupanc
34
11.85
Mateja Cafuta
40
13.94
Marjan Holobar
102
35.54
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2

Matej Krušnik
Marjan Holobar

Št.
glasov
145
102

%
glasov
50.52
35.54

Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 327 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 324 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Franc Britovšek
115
35.49
Frida Kuder
68
20.99
Andreja Izgoršek
59
18.21
Brigita Udovič
97
29.94
Marjan Veler
70
21.60
Friderika Izgoršek
10
3.09
Branko Ovčjak
74
22.84
Peter Knez
50
15.43
Ivan Krašovc
101
31.17
Marjan Vodeb
172
53.09
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Marjan Vodeb
172
53.09
2
Franc Britovšek
115
35.49
3
Ivan Krašovc
101
31.17
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen
h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 358 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 344 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Barbara Burjan
74 21.51
Zmago Oblak
121 35.17
Aleš Zapušek
58 16.86
Danica Vončina Veligošek
59 17.15
Drago Tomažič
109 31.69
Zdenka Leber
50 14.53
Petra Župevc
128 37.21
Janko Grobeljnik
63 18.31
Stanislav Gračner
25
7.27
Ludovik Ramšak
15
4.36
Vojko Turnšek
69 20.06
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2
3

Petra Župevc
Zmago Oblak
Drago Tomažič

Št.
glasov
128
121
109

%
glasov
37.21
35.17
31.69
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Št.

KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni
skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je
imelo 368 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 243 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 243 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 238 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kandidat
Vladimila Dobnik
Iztok Lesjak
Tanja Pilih
Jožef Podmiljšak
Nena Felicijan Divjak
Jernej Repinšek
Gregor Zidanšek
Anton Javornik
Anton Kuder
Damjan Lupše
Zvonka Ferjan
Rafael Hrustel
Diana Kotnik Lavtižar
Anton Jelenko

Št.
glasov
114
103
104
79
68
110
109
77
69
125
95
143
85
76

%
glasov
47.90
43.28
43.70
33.19
28.57
46.22
45.80
32.35
28.99
52.52
39.92
60.08
35.71
31.93

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Levec naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2
3
4
5
6
7

Rafael Hrustel
Damjan Lupše
Vladimila Dobnik
Jernej Repinšek
Gregor Zidanšek
Tanja Pilih
Iztok Lesjak

Št.
glasov
143
125
114
110
109
104
103

%
glasov
60.08
52.52
47.90
46.22
45.80
43.70
43.28

KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni
skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje
ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je
imelo 1367 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 551 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 551 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 22 GLASOVNIC
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SKUPAJ VELJAVNIH 529 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič)
h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94, in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 141 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 138 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Bernard Martinovič
20
14.49
Ana Feldin
10
7.25
Anton Kanič
15
10.87
Jože Baloh
65
47.10
Vlasta Dolenc
16
11.59
Uroš Feldin
100
72.46
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Liboje naslednja kandidata:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Uroš Feldin
100
72.46
2
Jože Baloh
65
47.10
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81
in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 163 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 17 GLASOVNIC
VELJAVNIH 146 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Silvo Zorko
62
42.47
Sabina Srebot
56
38.36
Mojca Kolšek Bedrač
45
30.82
Stanislav Vipotnik
49
33.56
Janez Črešnovar
22
15.07
Jožef Goleš
11
7.53
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Liboje naslednja kandidata:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Silvo Zorko
62
42.47
2
Sabina Srebot
56
38.36
Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje,
Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
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Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Štefan Frece
143
58.37
Alenka Polšak
74
30.20
Srečko Čater
81
33.06
Bojan Dosedla
49
20.00
Bojan Salamun
39
15.92
Suzana Pere
46
18.78
Marko Gabrovšek
102
41.63
Alojzij Zeme
30
12.24
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2
3

Štefan Frece
Marko Gabrovšek
Srečko Čater

Št.
glasov
143
102
81

%
glasov
58.37
41.63
33.06

KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Andrej Cvetko
55
24.12
Janez Razboršek
56
24.56
Branko Dosedla
86
37.72
Tatjana Blagotinšek
18
7.89
Iztok Uranjek
50
21.93
Stana Tilinger
56
24.56
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati, ki so
prejeli največ glasov volivcev dva z enakim številom glasov,
zato je bil izveden žreb. Po izvedenem žrebu med kandidatoma
Janez Razboršek in Stana Tilinger, sta bila izvoljena za člana
sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
Mesto Kandidat
1
2

Branko Dosedla
Stana Tilinger

Št.
glasov
86
56

Zap.
št.
1
2
3
4
5

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Sara Medvešček
46 23.47
Sergeja Roter
27 13.78
Peter Kavčič
141 71.94
Lučka Ščurek
52 26.53
Zvonko Čonč
41 20.92
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
Mesto Kandidat

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni
skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče
je imelo 2032 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 992 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
SKUPAJ ODDANIH 991 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 40 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 951 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 234 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 228 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in
Novo Celje.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 211 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 15 GLASOVNIC
VELJAVNIH 196 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

%
glasov
37.72
24.56

Št.
%
glasov glasov
1
Peter Kavčič
141 71.94
2
Lučka Ščurek
52 26.53
Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 104 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 102 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Gregor Košec
58 56.86
Franc Zavašnik
44 43.14
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Gregor Košec
58 56.86
Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 389 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 375 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Andreja Rak Ribič
Ivan Mazzoni
Jelka Ogrizek
Sergej Zupanc
Milan Gostečnik

Št.
glasov
101
105
142
106
112

%
glasov
26.93
28.00
37.87
28.27
29.87

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Kandidat

6

Martina Jurjovec

7
8
9

Št.

Št.
glasov

%
glasov

80

Violeta Šket
Marjan Volpe
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Št.
glasov

%
glasov

Zap.
št.

Kandidat

21.33

3

Stanislav Dražnik

41

53.25

59

15.73

1

Marija Verdev

32

41.56

112

29.87

2

Ivanka Repinc

28

36.36

20.27

4

Danilo Grobelnik

12

15.58

Marjan Kekec

76

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne
skupnosti Petrovče naslednji kandidati:

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Ponikva naslednja kandidata:

Mesto Kandidat

Mesto Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

1

Jelka Ogrizek

142

37.87

2

Marjan Volpe

112

29.87

3

Milan Gostečnik

112

29.87

Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in
Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 53 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNIC
VELJAVNIH 50 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.

Kandidat

1

Iztok Kučer

Št.
glasov

%
glasov

50

100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Št.
glasov

%
glasov

50

100.00

Iztok Kučer
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov V Krajevni
skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva
963 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 503 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta krajevne skupnosti Ponikva:
SKUPAJ ODDANIH 503 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 497 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 81 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:

1
2
cu.

Št.
%
glasov glasov
Stanislav Dražnik
41
53.25
Marija Verdev
32
41.56
Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva pri Žal-

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 175 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
VELJAVNIH 175 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
6
1
5
2
3
4

Kandidat
Marjan Žibret
Franc Dušak ml.
Elizabeta Kos
Ivan Jelen
Ivan Vasle
Zdenka Žager

Št.
glasov
112
100
90
57
44
30

%
glasov
64.00
57.14
51.43
32.57
25.14
17.14

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Marjan Žibret
112
64.00
2
Franc Dušak ml.
100
57.14
3
Elizabeta Kos
90
51.43
Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidat
Štefanija Kos Zidar
Drago Dobočnik
Slavko Drofelnik
Ljudmila Volk
Karel Borovnik
Srečko Lednik

Št.
glasov
75
30
83
77
169
108

%
glasov
30.61
12.24
33.88
31.43
68.98
44.08

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
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Mesto Kandidat
1
2
3

Karel Borovnik
Srečko Lednik
Slavko Drofelnik

Uradni list Republike Slovenije
Št.
glasov
169
108
83

%
glasov
68.98
44.08
33.88

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni
skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter
je imelo 2603 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1283 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
SKUPAJ ODDANIH 1283 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 57 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1226 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 89 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 88 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Claudia Hočevar
34
38.64
Jože Poljanšek
54
61.36
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Jože Poljanšek
54
61.36
Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski
dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 148 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 145 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Marjan Lednik
40
27.59
Branko Kert
48
33.10
Bojan Štorman
57
39.31
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Bojan Štorman

Št.
glasov
57

%
glasov
39.31

Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 50 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Zdenka Jan
50 100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Zdenka Jan
50 100.00
Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in
Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 72 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 64 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Jožef Dobravc
22
34.38
Metka Dobravc
42
65.63
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Metka Dobravc
42
65.63
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v
Savinjski dolini: Juhartova ulica; Kratka ulica h. št. 2, 3; Na
travniku; Ob strugi; Pod bregom; Pod smrekami; Rimska cesta h. št. 100, 102, 104, 105, 106, 106a, 107, 108, 110, 112,
114,116, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130,132, 134, 135,
138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
156, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178,
180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; Savinjska ulica h. št. 39, 42;
Šolska ulica; Tovarniška cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 323 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 311 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidat
Franc Divjak
Sebastjan Cilenšek
Rudolf Verbovšek
Jožica Flis

Št.
glasov
163
90
55
69

%
glasov
52.41
28.94
17.68
22.19

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
5
6

Št.

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Tadej Ferme
72
23.15
Robert Smodej
71
22.83
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednja kandidata:
Mesto Kandidat
1
2

Franc Divjak
Sebastjan Cilenšek

Št.
glasov
163
90

%
glasov
52.41
28.94

Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v
Savinjski dolini: Cesta na Roje; Cesta na žago; Hmeljarska
ulica; Kratka ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Lepa ulica; Na trati;
Na zelenici; Ob rimski nekropoli; Petelinjek; Petrov trg; Pot na
mlinarico; Prečna ulica; Rimska cesta h. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98;
Rožna ulica; Savinjska ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17,
19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40; Sončna
ulica; Soseska; Starovaška ulica; Vrtna ulica; Zelena ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 470 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 26 GLASOVNIC
VELJAVNIH 444 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidat
Stanislav Valant
Vojko Zupanc
Kristian Pesko
Silvester Udrih
Franc Železnik
Jožica Likar
Cvetka Eržen
Tatjana Kupec
Polona Rotar

Št.
glasov
124
222
66
237
78
86
127
100
64

%
glasov
27.93
50.00
14.86
53.38
17.57
19.37
28.60
22.52
14.41

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Silvester Udrih
237
53.38
2
Vojko Zupanc
222
50.00
3
Cvetka Eržen
127
28.60
Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 79 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1

Kandidat
Gregor Ušen

Št.
glasov
77

%
glasov
100.00
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Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Gregor Ušen
77 100.00
Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 50 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 47 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Martin Vrbnjak
36
76.60
Gregor Lipuš
11
23.40
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Martin Vrbnjak

Št.
glasov
36

%
glasov
76.60

KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju
Krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju
izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno
glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje 526
volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 300 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Krajevne skupnosti Vrbje:
SKUPAJ ODDANIH 300 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
SKUPAJ VELJAVNIH 299 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti
so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Andrej Šepec
115
38.46
Milena Štravs
105
35.12
Zdenka Cokan
94
31.44
Denis Herle
105
35.12
Dušan Pungartnik
143
47.83
Nataša Čater
109
36.45
Jožef Meh
154
51.51
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne
skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
Mesto Kandidat
1
2
3

Jožef Meh
Dušan Pungartnik
Andrej Šepec

Št.
glasov
154
143
115

%
glasov
51.51
47.83
38.46
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Mesto Kandidat
4
5
6
7

Nataša Čater
Denis Herle
Milena Štravs
Zdenka Cokan

Uradni list Republike Slovenije
Št.
glasov
109
105
105
94

%
glasov
36.45
35.12
35.12
31.44

MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni
skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje
ugotovila:
Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je
imelo 4502 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 2151 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
SKUPAJ ODDANIH 2150 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 197 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1953 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15, Bilgerjeva
ulica; Cankarjeva ulica; Celjska cesta h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5,
5a; Efenkova ulica; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9; Ipavčeva ulica; Kvedrova ulica; Mestni trg h. št. 6,7;
Oničeva ulica; Pohorska ulica; Savinjska cesta h. št. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20; Stritarjeva ulica; Šarhova ulica; Šilihova
ulica; Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b,
35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43; Trubarjeva ulica; Ulica Nikole
Tesle; Velenjska cesta; Župančičeva ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 437 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 38 GLASOVNIC
VELJAVNIH 399 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Klavdija Tomažič
263
65.91
Danijel Telebar
179
44.86
Bogdan Zagoričnik
191
47.87
Samo Jurhar
115
28.82
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Klavdija Tomažič
263
65.91
2
Bogdan Zagoričnik
191
47.87
Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaževa ulica; Arničeva ulica; Bevkova ulica h. št. 1, 2, 3, 4; Čopova
ulica h. št. 1, 3; Gotoveljska cesta; Gubčeva ulica; Jurčičeva ulica; Kidričeva ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23; Maistrova ulica; Prežihova ulica; Roševa ulica;
Savinjska cesta h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114; Tomšičeva ulica; Ulica
heroja Staneta h. št. 1; Ulica Janka Kača; Vodnikova ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:

ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Viktor Mitov
161
42.48
Darko Tratnik
184
48.55
Bronislava Cerovac
106
27.97
Jelka Berglez
149
39.31
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto Kandidat
1
2

Darko Tratnik
Viktor Mitov

Št.
glasov
184
161

%
glasov
48.55
42.48

Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 3; Bevkova ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Čopova
ulica h. št. 2, 4, 5, 6; Kidričeva ulica 1; Mestni trg h. št. 1, 2,
3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulica heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3,
4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 428 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 34 GLASOVNIC
VELJAVNIH 394 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
3
5
2
6
4

Kandidat

Št.
%
glasov glasov
Anica Krčmar
250
63.45
Roman Virant
199
50.51
Julija Lukač
135
34.26
Stane Jager
106
26.90
Adrijana Despotović
99
25.13
Saša Zidanšek Obreza
61
15.48
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto Kandidat

Št.
%
glasov glasov
1
Anica Krčmar
250
63.45
2
Roman Virant
199
50.51
3
Julija Lukač
135
34.26
Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta
na Vrbje; Cesta žalskega tabora; Gregorčičeva ulica; Kajuhova
ulica; Levstikova ulica; Partizanska ulica; Prešernova ulica 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7; Savinjska cesta h. št. 69, 83, 87, 87a, 89, 99,
101, 109, 117, 119, 121, 123; Šprajčeva ulica; Triglavska ulica;
Ulica bratov Letonja; Ulica Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6;
Ulica Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 338 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 39 GLASOVNIC
VELJAVNIH 299 GLASOVNIC
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Št.

Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.

Kandidat

1
2

%
glasov

Samo Verstovšek

176

58.86

Alojz Vojko Rizmal

123

41.14

1

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednji kandidat:

2

1

Samo Verstovšek

Št.
glasov

%
glasov

176

58.86

Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjska
cesta h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9; Cesta na Lavo; Cesta ob železnici;
Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 10; Hmeljarska ulica; Pečnikova
ulica; Prešernova ulica h. št. 1a; Savinjska cesta h. št. 1, 9, 11,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81; Šlandrov trg
h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12,
12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28,
28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42; Ulica Florjana
Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica
Savinjske čete; Ulica talcev; Vrečerjeva ulica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 238 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 20 GLASOVNIC
VELJAVNIH 218 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.

Kandidat

1

Karmen Strenčan

2

Bojan Kavčič

Št.
glasov

%
glasov

97

44.50

121

55.50

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Mesto Kandidat
1

Bojan Kavčič

Št.
glasov

%
glasov

121

55.50

Volilna enota številka 6 obsega naselji Ložnica pri Žalcu
ter Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov
sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 283 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca
je bilo: NEVELJAVNIH 19 GLASOVNIC
VELJAVNIH 264 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so
prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

1

Marjan Starič

94

35.61

2
3

Mitja Lešnik

160

60.61

Ivana Zapušek Skubic

137

51.89
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Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec naslednja kandidata:

Št.
glasov

Mesto Kandidat
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Mesto Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

Mitja Lešnik

160

60.61

Ivana Zapušek Skubic

137

51.89

Št. 000608/0002/2010
Žalec, dne 14. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.

ŽIRI
4640.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri
o drugem krogu lokalnih volitev župana, ki so
bile 24. oktobra 2010

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Žiri o drugem
krogu lokalnih volitev župana, ki so bile
24. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žiri v sestavi:
1. Milan Mlinar – predsednik
2. Mojca Gantar – namestnica predsednika
3. član – namestnik: Jože Stanonik
4. član – namestnik: Anton Čadež
5. član – namestnik: Andrej Oblak
6. član – namestnik: Doroteja Velkavrh
7. član – namestnik: Jože Frelih
8. član – namestnik: Tanja Lazar
je uspešno izvedla drugi krog županskih volitev.
I. Volilni upravičenci in volilna udeležba:
1. V splošne volilne imenike za območje Občine Žiri je bilo
vpisanih 4017 volilcev.
2. Pravico do glasovanja so po dopolnitvi starosti 18 let
pridobili 4 (štirje) občani, ki niso vpisani v volilni imenik, vendar lahko glasujejo ob predložitvi potrdila iz evidence volilne
pravice.
3. S potrdilom je glasoval 1 volilec.
Skupaj evidentiranih volilcev za območje Občine Žiri:
4018 volilcev.
Glasovalo je 2161 volilcev, od tega 32 predčasno, 1 po
pošti.
Volilna udeležba je znašala 53,78%
II. Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2161
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 44
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. JANEZ ŽAKELJ
2. MILAN OBLAK
Skupaj 2117 veljavnih glasov (100%).

1414 glasov
703 glasove

Stran
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Ugotovi se, da je za župana izvoljen Janez ŽAKELJ,
Slovenska pot 3, Žiri, ker je prejel večino veljavnih glasov, to
je 1414 (66,79%).
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri
ugotavljanju volilnega izida.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da ni bilo ugovorov
zoper delo volilnih odborov.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti ali
posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Št. 041-6/2010
Žiri, dne 26. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Žiri
Milan Mlinar l.r.

4641.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Žiri o lokalnih volitvah občinskega sveta ter
prvega kroga volitev župana Občine Žiri, ki so
bile 10. oktobra 2010

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Žiri o lokalnih
volitvah občinskega sveta ter prvega kroga
volitev župana Občine Žiri,
ki so bile 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žiri v sestavi:
1. Milan Mlinar – predsednik
2. Mojca Gantar – namestnica predsednika
3. član – namestnik: Jože Stanonik
4. član – namestnik: Anton Čadež
5. član – namestnik: Andrej Oblak
6. član – namestnik: Doroteja Velkavrh
7. član – namestnik: Jože Frelih
8. član– namestnik: Tanja Lazar

4. Neodvisna lista za napredek Žirov

368 glasov

(14,06%)

88 glasov

(3,36%)

342 glasov

(13,07%)

7. Demokratična stranka
upok. Slovenije – DeSUS

209 glasov

(7,99%)

8. Anton Kavčič neodvisni
kandidat

93 glasov

(3,55%)

9. Liberalna demokracija
Slovenije – LDS

263 glasov

(10,05%)

5. Mitja Kozamernik neodvisni
kandidat
6. Socialni demokrati – SD

SKUPAJ 2617 veljavnih glasov (100%)
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 86. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da nihče ni dosegel
števila preferenčnih glasov za direktno izvolitev.
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število
mandatov v svetu Občine Žiri:
1. Nova Slovenija – krščanska ljudska
stranka N.Si
SDS

didat

2. Slovenska demokratska stranka –

1 mandat

4. Neodvisna lista za napredek Žirov

2 mandata

5. Mitja Kozamernik neodvisni kan-

7. Demokratična stranka upok. Slovenije – DeSUS
8. Anton Kavčič neodvisni kandidat

I. Volilni upravičenci in volilna udeležba:
1. V splošne volilne imenike za območje Občine Žiri je bilo
vpisanih 4021 volilcev.
2. S potrdilom je glasovalo 0 volilcev.
Skupaj evidentiranih volilcev za območje Občine Žiri:
4021 volilcev.
Glasovalo je 2723 volilcev, od tega 33 predčasno, 0 po
pošti.
Volilna udeležba je znašala 67,72%.
II. Za volitve članov občinskega sveta je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2723
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu list kandidatov oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 106
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
1. Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka N.Si

445 glasov

(17,00%)

2. Slovenska demokratska
stranka – SDS

585 glasov

(22,35%)

3. Slovenska ljudska stranka
– SLS

224 glasov

(8,56%)

LDS

4 mandate

3. Slovenska ljudska stranka – SLS

6. Socialni demokrati – SD

je uspešno izvedla volitve članov občinskega sveta in prvi krog
županskih volitev.

3 mandate

9. Liberalna demokracija Slovenije –

0 mandatov
2 mandata
1 mandat
0 mandatov
2 mandata

V Občinski svet Občine Žiri so bili izvoljeni naslednji
kandidati:
1. Marko Mrlak

N.Si Nova Slovenija – Krščanska
ljudska stranka

2. Vesna Kranjc

N.Si Nova Slovenija – Krščanska
ljudska stranka

3. Silvester Mlinar

N.Si Nova Slovenija – Krščanska
ljudska stranka

4. Milan Oblak

SDS – Slovenska demokratska
stranka

5. Matjaž Oblak

SDS – Slovenska demokratska
stranka

6. Silva Frelih

SDS – Slovenska demokratska
stranka

7. Peter Dolenc

SDS – Slovenska demokratska
stranka

8. Martin Oblak

SLS – Slovenska ljudska stranka

9. Aleš Dolenc

Neodvisna lista za napredek Žirov
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10. Ida Filipič Pečelin

Neodvisna lista za napredek Žirov

11. Branko Jesenovec

SD – Socialni demokrati

12. Milan Sovinc

SD – Socialni demokrati

13. Angela Jezeršek

DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

14. mag. Martin Kopač LDS – Liberalna demokracija Slovenije
15. Judita Oblak

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

III. Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2723
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 35
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ ŽAKELJ
947 glasov
2. ANTON BEOVIČ ml.
350 glasov
3. BOJAN STARMAN
329 glasov
4. GERMANA PIVK
205 glasov
5. MILAN OBLAK
355 glasov
6. BRANKO JESENOVEC
305 glasov
7. VIKTOR ŽAKELJ
197 glasov
SKUPAJ 2688 veljavnih glasov (100%)
V drugi krog sta se uvrstila Janez Žakelj in Milan Oblak.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri
ugotavljanju volilnega izida.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti ali
posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da ni bilo ugovorov
zoper delo volilnih odborov.
Št. 041-5/2010
Žiri, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Žiri
Milan Mlinar l.r.

ŽUŽEMBERK
4642.

Poročilo o izidu volitev za župana

POROČILO
o izidu volitev za župana
I.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk, je na seji
dne 11. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za župana občine na volitvah dne 10. 10. 2010
ugotovila
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je volilno pravico imelo
3764 volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik vpisanih 3764
volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče, po pošti ni glasoval
nihče.
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2. Glasovalo je 2335 volivcev, kar pomeni 62,04% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
3. Za volitve župana je bilo oddanih 2335 glasovnic, od
tega je bilo neveljavnih 31.
4. Veljavnih je bilo tako 2304 glasovnic.
5. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANC ŠKUFCA, 1134 glasov oziroma 49,22%
2. JOŽE ŠTEINGEL, 201 glas oziroma 8,72%
3. DARKO PUCELJ, 969 glasov oziroma 42,06%.
Glede na navedeno občinska volilna komisija ugotavlja,
da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta
dobila največ glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena
po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem
krogu volitev, in sicer Franc Škufca na prvem mestu in Darko
Pucelj na drugem.
II.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk je na seji
dne 25. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
župana na volitvah 24. 10. 2010 in glasovanja po pošti
ugotovila
1. Na volitvah župana v drugem krogu dne 24. 10. 2010
je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne
volilne pravice 3764 volivcev, pri čemer je bilo 3762 volivcev,
ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega
organa sta volila 2 volivca.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah
župana dne 24. 10. 2010 glasovalo skupaj 2461 volivcev ali
65,38% volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 2458 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku
b) 2 volivca s potrdilom
c) 1 volivec glasoval po pošti.
3. Oddanih je bilo 2461 glasovnic.
4. Neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker so bile prazne
ali volja volivca ni bila jasno izražena.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 2450.
6. Posamezna kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
1. FRANC ŠKUFCA, 1275 glasov oziroma 52,04%
2. DARKO PUCELJ, 1175 glasov oziroma 47,96%.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk je skladno
s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) ugotovila, da je za
župana Občine Žužemberk izvoljen:
FRANC ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5, Žužemberk, ki je na glasovanju 24. 10. 2010 prejel večino
veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
Št. 041-51/2010-1
Žužemberk, dne 25. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk
Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
Člani:
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.
Miro Papež l.r.
Irena Blatnik l.r.

Stran
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Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk, je na seji
dne 11. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za člane občinskega sveta na volitvah dne 10. 10. 2010
ugotovila
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je volilno pravico imelo 3764
volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik vpisanih 3764 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče, po pošti ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je 2335 volivcev, kar pomeni 62,04% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2335
glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 92 in veljavnih 2243.
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 157 glasov oziroma 7,00%
2. ŠMIHELSKA LISTA, 144 glasov oziroma 6,42%
3. NEODVISNA LISTA ZA SUHO KRAJINO, 261
glasov oziroma 11,64%
4. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, 242 glasov oziroma 10,79%
5. NEODVISNA LISTA AJDOVŠKE PLANOTE, 160
glasov oziroma 7,13%
6. MAG. JELKA MRVAR, 154 glasov oziroma
6,87%
7. LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE, 119 glasov
oziroma 5,31%
8. N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 195 glasov oziroma 8,69%
9. SD – SOCIALNI DEMOKRATI, 73 glasov oziroma 3,25%
10. ZUPANČIČ JOŽE, 174 glasov oziroma 7,76%
11. SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE,
243 glasov oziroma 10,83%
12. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 236 glasov oziroma 10,52%
13. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 85
glasov oziroma 3,79%.
5. Po določbah 14., 86. in 90. člena Zakona o lokalnih
volitvah in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, pripada posameznim listam naslednje število
mandatov:
1. NEODVISNA LISTA ZA SUHO KRAJINO, 2 mandata
2. SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE,
2 mandata
3. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, 2 mandata
4. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 2 mandata
5. N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 1 mandat
6. ZUPANČIČ JOŽE, 1 mandat
7. NEODVISNA LISTA AJDOVŠKE PLANOTE, 1
mandat
8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 1 mandat
9. MAG. JELKA MRVAR, 1 mandat
10. ŠMIHELSKA LISTA, 1 mandat
11. LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE, 1 mandat.
6. S posamezne liste kandidatov je v občinski svet
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista

Uradni list Republike Slovenije
oziroma stranka. Na podlagi preferenčnih glasov je mandat
v občinskem svetu v ŠMIHELSKI LISTI pripadel Rafaelu
Vidmarju, stranki LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE Marku Zajcu in stranki N.Si – NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA Mariji Breceljnik.
7. V Občinski svet Občine Žužemberk so tako izvoljeni
naslednji kandidati:
1. JOŽE JENKOLE, roj. 18. 3. 1978, Dvor 13,
Dvor
2. IZTOK MOŽE, roj. 3. 3. 1975, Dvor 7, Dvor
3. DARKO PUCELJ, roj. 13. 6. 1955, Trške njive
31, Žužemberk
4. FRANC JARC, roj. 11. 5. 1960, Grajski trg 30,
Žužemberk
5. MARKO ZAJEC, roj. 20. 8. 1963, Prapreče 20,
Žužemberk
6. FRANC ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje
5, Žužemberk
7. JOŽE ŠTEINGEL, roj. 19. 7. 1962, Sadinja vas
pri Dvoru 16, Dvor
8. MILAN IVKOVIČ, roj. 8. 8. 1952, Lopata 16,
Hinje
9. MARIJA BRECELJNIK, roj. 19. 9. 1956, Hinje
14, Hinje
10. JOŽE ZUPANČIČ, roj. 13. 11. 1947, Trške njive
39, Žužemberk
11. MATJAŽ ŽUPEVEC, roj. 1. 3. 1981, Boršt pri
Dvoru 15, Dvor
12. ALBIN LJUBO JARC, roj. 14. 5. 1946, Cvibelj
27, Žužemberk
13. JELKA MRVAR, roj. 8. 5. 1949, Vrti 4, Žužemberk
14. RAFAEL VIDMAR, roj. 10. 2. 1972, Šmihel pri
Žužemberku 16, Žužemberk
15. DUŠAN PAPEŽ, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah
9, Hinje.
Št. 041-47/2010-2
Žužemberk, dne 11. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk
Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
Člani:
Franci Šenica l.r.
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.

4644.

Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta
Krajevne skupnosti Hinje

POROČILO
o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne
skupnosti Hinje
Pri ugotavljanju izidov za člane sveta Krajevne skupnosti
Hinje je občinska volilna komisija
ugotovila
1. V volilni enoti št. 1 Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina in Pleš
je v volilni imenik vpisanih 108 volivcev, glasovnice je oddalo
67 volivcev, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.

Uradni list Republike Slovenije
V svet Krajevne skupnosti Hinje so bili iz volilne enote
št. 1 izvoljeni:
1. Dušan Papež, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah
9, Hinje
2. Marija Breceljnik, roj. 19. 9. 1956, Hinje 14,
Hinje
3. Ciril Papež, roj. 5. 5. 1953, Hinje 4, Hinje.
2. V volilni enoti št. 2 Lopata je vpisanih 71 volilnih
upravičencev. Glasovnice je oddalo 38 volivcev, 2 glasovnici
sta bili neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje je bil iz volilne enote
št. 2 izvoljen:
1. Domen Konte, roj. 5. 7. 1986, Lopata 15, Hinje
3. V volilni enoti št. 3 Prevole in Ratje je vpisanih 101
volivcev. Glasovnice je oddalo 67 volivcev, 4 glasovnice so
bile neveljavne.
V svet Krajevne skupnosti Hinje sta bila iz volilne enote
št. 3 izvoljena:
1. Francka Pečjak, roj. 24. 7. 1971, Prevole 22,
Hinje
2. Tomaž Papež, roj. 23. 4. 1973, Ratje 37, Hinje.
4. V volilni enoti št. 4 Sela pri Hinjah, Visejec in Vrh
pri Hinjah je vpisanih 142 volivcev. Glasovnice je oddalo 67
volivcev, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje so bili iz volilne enote
št. 4 izvoljeni:
1. Janez Boben, roj. 28. 5. 1968, Visejec 2, Hinje
2. Tomaž Obrstar, roj. 19. 5. 1980, Vrh pri Hinjah
11, Hinje
3. Boštjan Grm, roj. 22. 9. 1986, Vrh pri Hinjah
15, Hinje.
5. V volilni enoti št. 5 je vpisanih 119 volivcev. Glasovnice je oddalo 51 volivcev, od tega sta bili 2 glasovnici
neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje sta bila iz volilne enote
št. 5 izvoljena:
1. Robert Boben, roj. 27. 2. 1969, Žvirče 45,
Hinje
2. Mateja Papež, roj. 3. 4. 1985, Žvirče 27, Hinje.
Št. 041-47/2010-3
Žužemberk, dne 19. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk
Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
Člani:
Franci Šenica l.r.
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.

VLADA
4645.

Uredba o kriterijih za določitev višine
položajnega dodatka za javne uslužbence

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
– uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in
59/10, v nadaljnjem besedilu; ZSPJS) izdaja Vlada Repub
like Slovenije
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UREDBO
o kriterijih za določitev višine položajnega
dodatka za javne uslužbence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa kriterije za določitev višine položajnega
dodatka za javne uslužbence.
2. člen
(obseg veljavnosti)
(1) Subjekti, za katere veljajo določbe te uredbe in sestavljajo javni sektor, so vsi subjekti iz 1. in 2. točke 2. člena
ZSPJS in subjekti, ki so navedeni v Sklepu o subjektih, za
katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 115/02).
(2) Položajni dodatek po tej uredbi pripada javnim uslužbencem v plačnih skupinah C, D, E, F, G, H, I, J in K, kot so
opredeljene v 7. členu ZSPJS.
II. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE POLOŽAJNEGA
DODATKA
3. člen
(položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu
uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske
enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo
delovnega mesta ali naziva. V Slovenski vojski se za vodenje,
usklajevanje in izvajanje dela štejejo tudi naloge v zvezi s poveljevanjem. Do položajnega dodatka je upravičen tudi pomočnik
oziroma namestnik vodje notranje organizacijske enote ali drug
javni uslužbenec, za čas, ko izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske
enote v primeru celodnevne odsotnosti ali zadržanosti vodje
notranje organizacijske enote.
(2) Za potrebe te uredbe se kot notranja organizacijska
enota šteje enota, ki je kot taka določena z zakonom, podzakonskim aktom ali s splošnim ali drugim aktom delodajalca, v
kateri se izvršuje naloge v zaključenem procesu dela oziroma
na zaključenem delovnem področju. Kot notranja organizacijska enota se šteje tudi izmena, kadar je za vodenje izmene
določen vodja.
(3) Javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek v
primeru, ko je v posamezni notranji organizacijski enoti na
sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih
uslužbencev, vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela
v notranji organizacijski enoti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada
javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena položajni
dodatek tudi, če je v notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih manj kot pet javnih uslužbencev, vendar ne manj kot trije javni uslužbenci, vključno z
javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem,
usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti
v primerih, ko gre za:
– delovna mesta v plačni skupini J,
– zaposlene v Slovenski vojski, kadar se oblikujejo delovne, začasne, bojne in operativne skupine, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu
delodajalca, ali
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– zaposlene v Policiji, kadar se oblikujejo operativne
skupine v Specialni enoti in v Nacionalnem preiskovalnem
uradu, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem
ali drugem aktu delodajalca, ali
– zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, kadar se oblikujejo operativne skupine, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu
delodajalca.
4. člen
(višina položajnega dodatka)
Višina položajnega dodatka se določi glede na število
zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih in v nazivih v
notranji organizacijski enoti, in sicer:
število zaposlenih na
sistemiziranih delovnih
mestih in v nazivih v notranji
organizacijski enoti

odstotek položajnega
dodatka

41 ali več

12% osnovne plače

31 do 40

10% osnovne plače

11 do 30

8% osnovne plače

do 10

5% osnovne plače
5. člen

(sprememba števila zaposlenih)
V primeru spremembe števila zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih se sprememba upošteva pri izračunu višine položajnega dodatka s prvim dnem naslednjega meseca.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prehodno obdobje za plačno skupino J)
Javnim uslužbencem iz plačne skupine J, ki so do uveljavitve te uredbe prejemali položajni dodatek v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o kriterijih za določitev višine
položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št.
57/08), upoštevaje naloge iz aktov delodajalca, in ob uveljavitvi
te uredbe ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka 3. člena
te uredbe, pripada položajni dodatek v višini 5% osnovne plače
do uskladitve aktov iz drugega odstavka 3. člena te uredbe s to
uredbo, vendar ne dlje kot za mesec november.
7. člen
(razveljavitev uredbe)
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
4646.

Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi
formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski
vojski v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10) in tretjega
odstavka 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni
list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih
dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski
v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v
Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08 in
78/08) se v 5. členu besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina položajnega dodatka, ne glede na uredbo,
ki ureja kriterije za določitev višine položajnega dodatka za
javne uslužbence, za pripadnika Slovenske vojske, ki je razporejen na položajno dolžnost poveljnika oddelka ali njemu
primerljive enote, znaša 5 odstotkov, za poveljnika voda ali
njemu primerljive enote znaša 8 odstotkov ter za poveljnika
čete ali njej primerljive enote, za poveljnika bataljona ali
njemu primerljive enote oziroma poveljnika vojaško teritorialnega poveljstva, za poveljnika samostojnega bataljona ali
njemu primerljive enote, brigade ali njej primerljive enote oziroma poveljnika poveljstva sil ali njemu primerljivega poveljstva znaša 12 odstotkov osnovne plače. Položajni dodatek
pripadnika Slovenske vojske, ki je razporejen na formacijsko
dolžnost namestnika poveljnika čete, njej primerljive ali višje
enote ali poveljstva znaša 10 odstotkov osnovne plače.
(2) Pripadnikom Slovenske vojske, ki niso določeni
v prejšnjem odstavku in ki izvršujejo pooblastila v zvezi
z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji
organizacijski enoti poveljstva oziroma enote, vrednotenje
teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo, se višina položajnega dodatka določi v skladu z uredbo, ki ureja kriterije za
določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.
Pripadniki Slovenske vojske, ki opravljajo dela iz prejšnjega
stavka v delovni, začasni, bojni ali operativni skupini, ki
šteje najmanj tri pripadnike in je določena s formacijo na
taktični, operativni ali strateški ravni, vrednotenje teh nalog
pa ni vključeno v osnovno plačo, pripada položajni dodatek v
višini 5 odstotkov osnovne plače v skladu z uredbo, ki ureja
kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne
uslužbence.«.

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2010.
Št. 00714-28/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-3111-0052
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2010.
Št. 00718-6/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-1911-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
4647.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2010–2013
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MINISTRSTVA
4648.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o preiskovanju pomorskih nesreč

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 197. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o preiskovanju
pomorskih nesreč

1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v
letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10) se v 128. členu
za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki
se glasita:
»(4) Ne glede na točko c) 114. člena te uredbe se letni
izvedbeni načrt za leto 2011 vloži od 1. januarja do 31. marca 2011.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se za ukrepe iz XXVI. poglavja postopki, začeti na podlagi
javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o ukrepih 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbe o
ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08
in 17/09), dokončajo v skladu z določbami te uredbe, razen
določbe prvega odstavka 116. člena.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0195
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1. člen
V Pravilniku o preiskovanju pomorskih nesreč (Uradni
list RS, št. 108/05) se v prvem odstavku 1. člena za zaklepajem doda vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Direktivo
2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila
2009 o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema
spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 131 z dne
28. 5. 2009, str. 101)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova 13. točka, ki
se glasi:
»13. Smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov v primeru pomorskih nezgod« pomenijo smernice, priložene
k Resoluciji LEG 3(91) pravnega odbora IMO z dne 27. aprila
2006, kakor jih je odobril upravni odbor Mednarodne organizacije
dela na svojem 296. zasedanju od 12. do 16. junija 2006.«.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Inšpektor mora pri preiskovanju nesreč na morju v notranjih
morskih vodah in teritorialnem morju Republike Slovenije obravnavati pomorščake v skladu s Smernicami IMO o pravičnem
obravnavanju pomorščakov v primeru pomorskih nezgod.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-172/2010/22
Ljubljana, dne 21. oktobra 2010
EVA 2010-2411-0068
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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POPRAVKI
4649.

Popravek Pojasnila 1 k SRS 35 –
Računovodsko spremljanje namenskih
sredstev

Popravek
V pojasnila 1 k SRS 35 – Računovodsko spremljanje
namenskih sredstev – objavljenem v Uradnem listu RS, št.
33/10 z dne 23. aprila 2010, se v točki 1 besedilo »SRS 25.10«
nadomesti z besedilom »SRS 35.10«.

Uradni list Republike Slovenije
vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja pravilno glasi:
»Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih
dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za tlorisne gabarite v okviru do minus petih procentov (5%) oziroma za objekt
PO2, PO3 v okviru do minus desetih procentov (10%), vendar v
okviru določenih gradbenih parcel in pomembne gradbene linije
ter 5% za višinske gabarite razen za določeno koto pritličja.«
Št. 35000-0005/2005
Škofja Loka, dne 7. oktobra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Št. 12/10
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4650.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za regionalno
cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj
(Primskovo), pododsek Hotemaže-Britof

Tehnični popravek
V 3. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za
regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže-Britof (Uradni list RS, št. 27/08)
se del parcele 1955 k.o. Visoko (ki je po parcelaciji postala
parcela 1955/12 in 1955/14 k.o. Visoko) izvzame iz območja
OPPN.
Z navedenim se uskladi tudi grafični del OPPN.
Št. 35003-0008/2005-48/01
Kranj, Šenčur, dne 4. oktobra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

4651.

Popravek Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza

POPRAVEK
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Kapucinsko predmestje I – 1. faza
(Uradni list RS, št. 108/07, 14/09)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko
predmestje I (Uradni list RS, št. 108/07, 14/09) se prvi odstavek 4. člena – velikosti dopustnih odstopanj in obvezna

4652.

Popravek Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna
celota II

POPRAVEK
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
(Uradni list RS, št. 95/07)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko
predmestje – urejevalna celota II (Uradni list RS, št. 95/07,
19. 10. 2007) se tretji odstavek 4. člena – velikosti dopustnih
odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter peti odstavek točke 8. Etapnost izvedbe
pravilno glasita:
»Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, določenih s
tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega
ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Dopustna je uskladitev predvidene gradbene parcele Y z gradbenimi parcelami M, H, I, J ter gradbenih parcel H in I, v skladu
z dopustnimi tolerancami.«
Druga alinea drugega odstavka točke 3.2.5 Morfološka
enota S2 – Predvidene ureditve se pravilno glasi:
– »Dovoljene so spremembe namembnosti za okolje
nemoteče poslovne dejavnosti s tem, da mora najmanj 50%
koristnih površin objekta ostati stanovanjskih. Dovoljena je
sprememba namembnosti celotnega objekta na parc. št. 50/3,
k.o. Škofja Loka v objekt turistično nastanitvenih kapacitet. Na
posamezni gradbeni parceli je potrebno zagotoviti dovolj parkirnih mest za potrebe stanovanj in dejavnosti v objektu.«
Drugi odstavek točke 8. – Etapnost izvedbe se pravilno
glasi:
– »Na območju morfoloških enot S2 in S3 se pred pričetkom gradnje oziroma sočasno z gradnjo objektov zgradi dostopno cesto in vso komunalno infrastrukturo. Pred pričetkom
gradnje posameznih objektov na parcelah št. 50/2, 49/1, 49/3,
58/1 in 59/1 je potrebno urediti lastniška oziroma služnostna
razmerja z lastnikom parcele št. 50/3 glede dostopne ceste.«
Št. 35000-0002/2005
Škofja Loka, dne 22. septembra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje
»Pod Plevno«

POPRAVEK
Odloka o dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
(Uradni list RS, št. 74/06)
V Odloku o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
stanovanjsko naselje »Pod Plevno« (Uradni list RS, št. 74/06)
se v besedilu drugi odstavek točke 3. Določila glede vrste načrtovanih gradenj na območjih posameznih dopolnitev – območja
dopolnitve SE10/Se2 pravilno glasi:
»Na območju so dovoljene naslednje gradnje: odstranitve
obstoječih objektov, spremembe namenske rabe za potrebe
stanovanj, gradnja novih objektov za potrebe enodružinske stanovanjske gradnje na mestu odstranjenih objektov, prizidave,
dozidave in sprememba namembnosti za potrebe stanovanj
ali kmetije in dopolnilne dejavnosti, katerih vplivno območje ne
sega izven meje gradbene parcele.«
Peti odstavek točke 4. Lokacijski pogoji in usmeritve za
projektiranje in gradnjo na posameznih območjih dopolnitev –
območja dopolnitve SE10/Se2 se pravilno glasi:
»Dovoljene so prizidave k obstoječim objektom do 30%
velikosti tlorisa obstoječega objekta. Oblika streh v skladu z
osnovnim objektom, in sicer isti naklon, in barva kritine. Pri
gradnji novih objektov na mestu odstranjenih objektov je lahko velikost tlorisa novega objekta do 30% večja od velikosti
tlorisa odstranjenega objekta, ob upoštevanju drugih določil
odloka.«
Št. 30000-0006/2004
Škofja Loka, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Stran
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VSEBINA
4552.
4553.
4554.
4555.
4556.

4645.
4646.
4647.

4557.
4558.
4559.
4648.
4560.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
trošarinah (ZTro-K)
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)
Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (ZUTPG-B)
Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji
(ZDRad-A)

4571.
12917

4572.

12921

4573.

12921
12922
12923

VLADA

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega
dodatka za javne uslužbence
13117
Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v
plačne razrede
13118
Uredba o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
13119

MINISTRSTVA

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture
Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o preiskovanju
pomorskih nesreč
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2010

12924

12945

12945

USTAVNO SODIŠČE

4562.
4563.
4564.

Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic
Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu
tveganju
Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega
notranjega kapitala za banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
za banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za
banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za
banke in hranilnice

4566.
4567.

4568.
4569.
4570.

12949
12960

4576.

4577.

12994
12996
12998

BREZOVICA

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako
VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
13027
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1
v Kamniku pod Krimom
13027

DOBJE

4579.

Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova Polhov Gradec
13028
Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter
članom drugih občinskih organov in o povračilih
stroškov
13031

4580.

4581.
4582.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

DRAVOGRAD

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd
13032
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Dravograd
13033
Poročilo o izidu volitev članov svetov Krajevnih
skupnosti Občine Dravograd
13034

GORNJI PETROVCI

4584.

Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne
10. 10. 2010
13038

4585.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova
vas
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Ivančna
Gorica

4586.
12992

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona
o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
13025

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Dobje, izvedenih dne 10. 10. 2010
13028

4583.

12991

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4578.

12975
12988

SODNI SVET

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča
v Škofji Loki
13025

OBČINE

13119

Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti 44. člena Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah in Odločba o zavrnitvi ustavne
pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
12945

BANKA SLOVENIJE

4575.

12925

4561.

4565.

4574.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
12999
Sklep o spremembah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
13000
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
13025

4587.
4588.
4589.
4590.
4591.
4592.

IVANČNA GORICA

13039
13040
13040
13040
13041
13041
13041
13041

Uradni list Republike Slovenije
4593.
4594.

4595.

4596.
4597.
4598.

4599.
4600.
4601.

4602.
4603.

4604.

4605.

4606.

4607.
4608.

4609.
4610.

Št.

Poročilo o izidu volitev v občinski svet v Občini
Ivančna Gorica
13042
Poročilo o izidu volitev v Svete krajevne skupnosti
Občine Ivančna Gorica
13061

4616.

KRANJ

4618.

4617.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja
Br 1 – BRITOF JUG
13064

4619.

KUZMA

4620.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
13071
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
13072
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti 13072

4621.
4622.
4623.

MORAVSKE TOPLICE

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
13072
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice
13073
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah
dne 10. 10. 2010
13074

4624.
4625.
4626.
4627.

POLZELA

Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Polzela
13076
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev članov Občinskega sveta Občine Polzela
13076

4628.
4629.

POSTOJNA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela
naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim
redom Občine Postojna
13078
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Postojna
13078

SEŽANA

Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010 13079
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 10. oktobra
2010
13081

SODRAŽICA

Poročilo o izidu volitev

4632.
4633.

13089
13090
13091
13091
13092
13092
13093
13094
13094
13094
13095

Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k sistemizaciji delovnih mest
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč
na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra
2010

13095
13096
13096
13096

ŽALEC

4639.

4640.

4612.
4613.

Izid volitev za župana Občine Tolmin
13085
Izid volitev za člane Občinskega sveta Občine
Tolmin
13085

TOLMIN

4641.

4614.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vojnik

4615.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za
župana
13086

ZAGORJE OB SAVI

13089

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v
Občini Žalec
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Žalec

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta
13084

13086

13088

4637.

4611.

VOJNIK

13086

ZREČE

4638.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za
člane občinskega sveta
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Čemšenik
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Izlake
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Jože Marn
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Kotredež
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Podkum
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Ravenska vas
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Šentgotard
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Šentlambert
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet Krajevne skupnosti Tirna

Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče
13097
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Zreče
13097

13083

ŠKOFLJICA

13123

4634.
4635.

4636.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2011
13084

Stran

ZAVRČ
4630.
4631.

PREBOLD

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij
L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2
(Latkova vas 2)
13079
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13103
13101
13101
13104

ŽIRI

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o
drugem krogu lokalnih volitev župana, ki so bile
24. oktobra 2010
13113
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o lokalnih volitvah občinskega sveta ter prvega kroga
volitev župana Občine Žiri, ki so bile 10. oktobra
2010
13114

ŽUŽEMBERK
4642.
4643.
4644.

Poročilo o izidu volitev za župana
13115
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
13116
Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje
13116

Stran
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4651.
4652.
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Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI

Popravek Pojasnila 1 k SRS 35 – Računovodsko
spremljanje namenskih sredstev
Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev
skupnega pomena za regionalno cesto R1-210,
odsek 1107 Preddvor-Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže-Britof
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Kapucinsko predmestje I – 1. faza
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod
Plevno«

13120

13120
13120
13120
13121

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 85/10
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