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Pravilnik o obrazcih za informacije o
pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem
počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o
zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb

Na podlagi šestega odstavka 60.a člena Zakona o varstvu
potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 46/06, 126/07, 86/09 in 78/11) izdaja minister za
gospodarstvo

PRAVILNIK
o obrazcih za informacije o pogodbah
o časovnem zakupu, o dolgoročnem
počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji
in o zamenjavi ter o obrazcu
za odstop od pogodb
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev, na katerih
mora podjetje zagotoviti potrošniku predpogodbene informacije
o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem
proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter vsebino in
obliko obrazca za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa
od pogodb, v skladu z Direktivo 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov
v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave
(UL L št. 33 z dne 3. februarja 2009, str. 10).
2. člen

− uradno prečiščeno besedilo, 46/06, 126/07, 86/09 in
78/11).
3. člen
(obrazci za predpogodbene informacije
in odstop od pogodbe)
(1) Predpogodbene informacije o pogodbah iz prvega
odstavka 1. člena tega pravilnika podjetje zagotovi potrošniku,
preden postane pogodba ali ponudba zavezujoča za potrošnika, na naslednjih obrazcih, ki so kot Priloge 1, 2, 3 in 4 sestavni
del tega pravilnika:
– obrazec za informacije o pogodbi o časovnem zakupu
(Obr. PČZ);
– obrazec za informacije o pogodbi dolgoročnem počitniškem proizvodu (Obr. PDPP);
– obrazec za informacije o pogodbi o nadaljnji prodaji
(Obr. PNP);
– obrazec za informacije o pogodbi o zamenjavi (Obr. PZ).
(2) Za odstop potrošnika od pogodb iz prvega odstavka
1. člena tega pravilnika se uporabi »Obrazec za uveljavljanje
pravice do odstopa od pogodbe (Obr. OP)«, ki je kot Priloga 5
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-418/2011/14
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2111-0088

(pomen izrazov)

v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo enak pomen
kot v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04
Priloga

Stran

13248 /

Št.

100 / 9. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1

OBRAZEC ZA INFORMACIJE O POGODBI O ČASOVNEM ZAKUPU (Obr. PČZ)
1. del

Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki so stranke pogodbe:
Opis proizvoda (na primer nepremičnine):
Narava in vsebina pravic(-e):
Točno obdobje, v katerem se lahko uveljavlja pravica, ki je predmet pogodbe, in če je
potrebno, trajanje tega obdobja:
Datum, ko sme potrošnik začeti uveljavljati pogodbeno pravico:
Če se pogodba nanaša na namestitev vnepremičnini/objektu, ki je šev gradnji, datum, ko bo
objekt dokončan in namestitev ter storitve na voljo za uporabo:
Cena, ki jo mora potrošnik plačati za pridobitev pravic(-e):
Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer letne
pristojbine, druge ponavljajoče se pristojbine, posebne dajatve, lokalne pristojbine in drugi
stroški):
Povzetek glavnih storitev, ki so na voljo potrošniku (na primer priključek na elektriko, vodo,
vzdrževanje objekta, komunalne storitve in drugo) in navedba zneska, ki ga mora zanje plačati
potrošnik:
Povzetek ugodnosti, ki so na voljo potrošniku (na primer uporaba skupnih objektov kot so
bazen, savna in podobno):
Ali so ugodnosti vključene v zgoraj navedene stroške?
Če niso, navesti, katere ugodnosti so vključene v stroške in katere je potrebno ločeno plačati:
Ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo?
Če je odgovor pritrdilen, naziv sistema za zamenjavo:
Navedba stroškov za članstvo/zamenjavo:
Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku?
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2. del

Splošne informacije:
– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemule-teh, če ju
prejme po njuni sklenitvi.
– Med odstopnim rokom so vsa predplačila s strani potrošnika prepovedana. Prepoved velja
za vsa plačila in nadomestila vključno z zagotavljanjem kakršnihkoli jamstev, rezervacije
sredstev na računih, izrecna priznavanja itd. Prepoved velja za plačila podjetju in tretjim
strankam.
– Potrošnik nima nobenih stroškov ali finančnih obveznosti razen tistih, ki so navedene
v pogodbi.
– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države
članice in ne le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, za
morebitne spore pa so lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice, v kateri
ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče.

Podpis potrošnika:___________________________

3. del
Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer
v katerem poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj:
INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH PRAVICAH:
– Pogoji za uveljavljanje pravice, ki je predmet pogodbe, na ozemlju držav(-e) članic(-e),
kjer je zadevna nepremičnina ali zadevne nepremičnine, informacije o tem, ali so vsi
pogoji izpolnjeni in, če niso, katere je potrebno še izpolniti.
– Kadar pogodba zagotavlja pravico do namestitve, ki se izbere iz vrste namestitev,
informacijo o morebitnih omejitvah potrošnikovih možnosti uporabe katere koli
namestitve v katerem koli trenutku.
INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH/OBJEKTIH:
– Kadar se pogodba nanaša na določeno nepremičnino/objekt, natančen in podroben opis
nepremičnine/objekta in njene lokacije, kadar pogodba zadeva več nepremičnin/objektov,
ustrezen opis nepremičnin/objektov in njihovih lokacij, kadar pogodba zadeva namestitev,
ki ninepremičnina/objekt, ustrezen opis namestitve in ugodnosti, ki so na voljo potrošniku.
– Storitve (na primer priključek na elektriko, vodo, komunalne storitve in podobno), do
katerih potrošnik ima ali bo imel dostop in pod katerimi pogoji.
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– Skupni objekti (če obstajajo), na primer bazen, savna itd., do katerih ima ali lahko ima
potrošnik dostop in pod katerimi pogoji.
DODATNE ZAHTEVE ZA NAMESTITVENI OBJEKT V GRADNJI:
– Faza gradnje namestitvenega objekta in priključkov, ki omogočajonormalno obratovanje
namestitvenega objekta (plin, elektrika, voda in telefonski priključki) ter skupni objekti, ki
jih bo lahko potrošnik uporabljal.
– Rok za dokončanje namestitvenega objekta in priključkov, ki omogočajo njegovo
normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključek) ter ocena roka
izgradnje vseh skupnih objektov, ki jih bo lahko potrošnik uporabljal.
– Številka gradbenega dovoljenja ter naziv in polni naslov(-i) pristojnega organa(-ov).
– Jamstvo za dokončanje namestitvenega objekta ali jamstvo za povrnitev že plačanega
plačila, če namestitveni objekt ni zgrajen v roku in,če je potrebno, pogoji, ki urejajo
veljavnost takih jamstev.
INFORMACIJE O STROŠKIH:
– Natančen opis vseh stroškov, povezanih s pogodbo o časovnem zakupu, kako bodo ti
stroški dodeljeni potrošniku in kako ter kdaj se lahko taki stroški zvišajo, način
izračunavanja zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski
stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer
upravljanje, vzdrževanje, popravila in podobno).
– Če je potrebno, informacije o tem, ali obstajajo kakršnekoli zaznambe stroškov, hipotek,
zastavnih pravic ali drugih pravic na nepremičnini, ki je predmet zavarovanja.
INFORMACIJE O ODPOVEDI POGODBE:
– Če je potrebno, informacije o postopkih za prenehanje veljavnosti pomožnih pogodb in
o posledicah takšnega prenehanja veljavnosti.
– Pogoji za odpoved pogodbe, posledice odpovedi in informacije o morebitnih obveznostih,
ki zaradi odpovedi nastanejo za potrošnika.
DODATNE INFORMACIJE:
– Informacije o načinu urejanja vzdrževanja in popravila nepremičnine, njenega upravljanja
in vodenja, vključno z navedbo, ali in kako lahko potrošniki vplivajo na odločitve glede
teh zadev in pri njih sodelujejo.
– Informacije o tem, ali se je mogoče pridružiti sistemu za nadaljnjo prodajo pogodbenih
pravic, informacije o ustreznem sistemu in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo
prodajo v okviru tega sistema.
– Navedba jezika(-ov), v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s pogodbo
(na primer v zvezi z upravljanjem nepremičnine, spremembo cene stroškov in
obravnavanjem vprašanj ali pritožb).
– Če obstaja, možnost zunajsodnega reševanja sporov.
Datum prejema informacij:_________________

Podpis potrošnika:______________________
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Priloga 2

OBRAZEC ZA INFORMACIJE O POGODBI O DOLGOROČNEM
POČITNIŠKEM PROIZVODU (Obr. PDPP)

1. del
Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki bodo stranke pogodbe:
Opis proizvoda:
Narava in vsebina pravic(-e):
Točno obdobje, v katerem se lahko uveljavlja pravica, ki je predmet pogodbe, in če je
potrebno, trajanje tega obdobja:
Datum, ko sme potrošnik začeti uveljavljati pogodbeno pravico:
Cena, ki jo plača potrošnik za pridobitev pravic(-e), vključno z vsemi ponavljajočimi se
stroški, za katere potrošnik lahko pričakuje, da bodo nastali in izvirajo iz njegove pravice do
uporabe namestitve, potovanja ali vseh povezanih proizvodov ali storitev, ki so navedeni:
Načrt obročnega odplačevanja, v katerem so za to ceno določeni enaki zneski za vsako leto
trajanja pogodbe in datumi zapadlosti plačil.
Po prvem letu se zneski lahko prilagodijo, da se zagotovi ohranitev dejanske vrednosti teh
obrokov, na primer zaradi inflacije.
Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer letne
članarine):
Povzetek glavnih storitev, ki so na voljo potrošniku (na primer popusti za nočitve v hotelih in
letalske prevoze):
Ali so te storitve vključene v zgoraj navedenih stroških?
Če niso, navesti, katere storitve so vključene v stroške in katere je potrebnoločeno plačati (na
primer tri nočitve so vključene v letno članarino, ostale nočitve se plačajo ločeno):
Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku?
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2. del
Splošne informacije:
– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemule-teh, če ju
prejme po njuni sklenitvi.
– Med odstopnim rokom so vsa predplačila s strani potrošnika prepovedana. Prepoved velja
za vsa plačila in nadomestila vključno z zagotavljanjem kakršnihkoli jamstev, rezervacije
sredstev na računih, izrecna priznavanja dolga itd. Prepoved velja za plačila podjetju in
tretjim strankam.
– Potrošnik ima pravico, da brez kazni odpove pogodbo z obvestilom podjetju v štirinajstih
dneh od prejema zahtevka za plačilo posameznega letnega obroka.
– Potrošnik nima nobenih stroškov ali finančnih obveznosti razen tistih, ki so navedene
v pogodbi.
– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države
članice in ne le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče,
za morebitne spore pa so lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice,
v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče.

Podpis potrošnika:___________________________

3. del
Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer
v katerem poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj:
1. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH PRAVICAH:
– Natančen opis popustov, ki so na voljo za prihodnje rezervacije, ponazorjenih z nizom
primerov nedavnih ponudb.
– Informacije o omejitvah potrošnikovih možnosti do uveljavljanja pravic, kot so omejena
razpoložljivost ali ponudbe po načelu »kdor prvi prispe, prvi dobi« ter časovne omejitve
v zvezi z določenimi oglaševanimi in posebnimi popusti.
2. INFORMACIJE O ODPOVEDI POGODBE:
– Če je potrebno, informacije o postopkih za prenehanje veljavnosti pomožnih pogodb in
o posledicah takšnega prenehanja.
– Pogoj za odpoved pogodbe, posledice odpovedi in informacije o morebitnih obveznostih,
ki zaradi odpovedi nastanejo za potrošnika.
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3. DODATNE INFORMACIJE:
– Navedba jezika(-ov), v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s pogodbo,
na primer v zvezi z obravnavanjem vprašanj ali pritožb.
– Če obstaja, možnost zunajsodnega reševanja sporov.

Datum prejema informacij:__________________

Podpis potrošnika:_________________________
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Priloga 3

OBRAZEC ZA INFORMACIJE ZA POGODBE O NADALJNJI PRODAJI (Obr. PNP)

1.del
Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki bodo stranke pogodbe:
Opis storitev (na primer trženje):
Trajanje pogodbe:
Cena, ki jo plača potrošnik za pridobitev storitev:
Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer davki,
notarski stroški, stroški oglaševanja in podobno):
Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku?

2. del

Splošne informacije:

– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemule-teh, če ju
prejme po njuni sklenitvi.
– Prepovedano je vsako predplačilo s strani potrošnika, dokler se ne izvrši dejanska prodaja
ali pogodba o nadaljnji prodaji ne prenehaveljati kako drugače. Prepoved velja za vsa
plačila in nadomestila vključno z zagotavljanjem kakršnihkoli jamstev, rezervacije
sredstev na računih, izrecna priznavanja dolga itd. Prepoved velja za plačila podjetju in
tretjim strankam.
– Potrošnik nima nobenih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedene v pogodbi.
– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države
članice in ne le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, za
morebitne spore pa so lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice, v
kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče.

Podpis potrošnika:___________________________
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3. del

Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer v
katerem poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj:
– Pogoji za odpoved pogodbe, posledice odpovedi in informacije o morebitnih obveznostih,
ki nastanejo za potrošnika zaradi takšne odpovedi.
– Navedba jezika(-ov), v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s pogodbo,
na primer v zvezi z obravnavanjem vprašanj ali pritožb.
– Če obstaja, možnost zunajsodnega reševanja sporov.

Datum prejema informacij:___________________

Podpis potrošnika:_________________________
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Priloga 4
OBRAZEC ZA INFORMACIJE ZA POGODBE O ZAMENJAVI (Obr. PZ)
1. del
Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki bodo stranke pogodbe:
Opis proizvoda:
Narava in vsebina pravic(-e):
Točno obdobje za uveljavljanje pravice, ki je predmet pogodbe:
Datum, ko sme potrošnik začeti uveljavljati pogodbeno pravico:
Cena, ki jo plača potrošnik za članarino v sistemu zamenjave:
Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer pristojbine
za podaljšanje, druge ponavljajoče se pristojbine, posebne dajatve, davki in podobno):
Povzetek glavnih storitev, ki so na voljo potrošniku:
Ali so te storitve vključene v zgoraj navedene stroške?
Če niso, navesti, katere storitve so vključene v stroške in katere je potrebno ločeno plačati
(vrsta stroškov in zneski, na primer: ocena cene, ki se plača za posamične transakcije za
zamenjavo, vključno z vsemi dodatnimi stroški):
Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja, in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku?
2. del
Splošne informacije:
– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemu le-teh, če ju
prejme po njuni sklenitvi. V primerih kadar se skupaj in istočasno s pogodbo o časovnem
zakupu ponudi pogodba o zamenjavi, za obe pogodbi velja en sam odstopni rok.
– Med odstopnim rokom so vsa predplačila potrošnika prepovedana. Prepoved velja za vsa
plačila in nadomestila vključno z zagotavljanjem kakršnihkoli jamstev, rezervacije
sredstev na računih, izrecna priznavanja dolga itd. Prepoved velja za plačila podjetju in
tretjim strankam.
– Potrošnik nima nobenih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedene v pogodbi.
– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države
članice in ne le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče,
za morebitne spore pa so lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice,
v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče.
Podpis potrošnika:___________________________
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3. del
Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer
v katerem poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj:
1. INFORMACIJE O PRIDOBLJENI PRAVICI
– Pojasnilo o načinu delovanja sistema zamenjave ter navedba možnosti in načinov
zamenjave; navedba vrednosti, ki je določena začasovni zakuppotrošnika v sistemu
zamenjave ter niz primerov konkretnih možnosti zamenjave.
– Navedba števila počitniških letovišč, ki so na voljo, in števila članov v sistemu
zamenjave, vključno z morebitnimi omejitvami razpoložljivosti določene namestitve,
ki jo izbere potrošnik (na primer v obdobjupovečanega povpraševanja) in/ali je
potrebna rezervacija precej vnaprej, ter navedbe kakršnihkoli omejitev izbire, ki
nastanejo zaradi sodelovanja potrošnika v sistemu zamenjave pravic časovnega
zakupa.
2. INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH/OBJEKTIH:
– Ustrezen opis nepremičnin/objektov in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva
namestitev, ki ni nepremičnina, ustrezen opis namestitve in storitev; ustrezen opis, kje
lahko potrošnik pridobi nadaljnje informacije.
3. INFORMACIJE O STROŠKIH:
– Informacije o obveznosti podjetja, da pred izvedbo zamenjave pri vsaki predlagani
zamenjavi zagotovi podrobnosti o morebitnih dodatnih stroških, ki bodo nastali za
potrošnika v zvezi z zamenjavo.
4. INFORMACIJE O ODPOVEDI POGODBE:
– Če je potrebno, informacije o postopkih za prenehanje veljavnosti pomožnih pogodb
in o posledicah takšnega prenehanja veljavnosti.
– Pogoj za odpoved pogodbe, posledice odpovedi in informacije o morebitnih stroških,
ki zaradi odpovedi lahko nastanejo za potrošnika.
5. DODATNE INFORMACIJE:
– Navedba jezika(-ov), v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s
pogodbo, na primer v zvezi z obravnavanjem vprašanj ali pritožb.
– Če obstaja, možnost zunajsodnega reševanja sporov.

Datum prejema informacij:_______________________

Podpis potrošnika:_______________________

Stran
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Priloga 5
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)
Pravica do odstopa
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih koledarskih dneh odstopi od
pogodbe.
Pravica do odstopa začne veljati…………….. (vpiše podjetje, preden potrošniku predloži
obrazec).
Če potrošnik tega obrazca ni prejel, odstopni rok začne teči, ko potrošnik prejme obrazec in
v vsakem primeru poteče eno leto po sklenitvi pogodbe ali predpogodbe.
Če potrošnik ni prejel vseh zahtevanih informacij, odstopni rok začne teči, ko potrošnik
prejme te informacije, v vsakem primeru pa poteče tri mesece po sklenitvi pogodbe ali
predpogodbe.
Če želi potrošnik uveljavljati pravico do odstopa, na papirju ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov (na primer obvestilo, poslano po klasični ali elektronski pošti itd.) o tem obvesti
podjetje. Potrošnik lahko za odstop od pogodbe uporabi ta obrazec.
Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa, ni dolžan plačati nobenih stroškov.
Prepoved predplačila
Med odstopnim rokom so vsa predplačila potrošnika prepovedana. Prepoved velja za vsa
plačila, nadomestila, zagotavljanja jamstev, rezervacije sredstev na računih, izrecna
priznavanja itd. Prepoved velja za plačila podjetju in tretjim strankam.
Obvestilo o odstopu
– Za (firma in sedež ali ime in naslov podjetja):*
– Spodaj podpisani potrjujem/potrjujemo,** da odstopam/odstopamo** od pogodbe.
– Datum sklenitve pogodbe:*
– Ime(-na) potrošnika/potrošnikov:***
– Naslov(-i) potrošnikov:***
– Podpis(-i) potrošnika/potrošnikov (samo, v primeru, da se obrazec posreduje na papirju):
– Datum:***
*

Izpolni podjetje, preden predloži obrazec potrošniku.

**

Neustrezno črtati.

*** Izpolni potrošnik, v primeru, da za odstop od pogodbeuporabi ta obrazec.
Datum prejema informacij:_________________________
Podpis potrošnika:________________________
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Št.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode
na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj
Evropske unije

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o biocidnih
proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za
zdravje naslednji

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode
na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj
Evropske unije
1. člen
V Pravilniku o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni
list RS, št. 62/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
''3. člen
(1) Vloga za medsebojno priznavanje dovoljenja, izdanega po popolnem postopku, mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec iz standardiziranega informacijskega
sistema – R4BP v slovenskem jeziku;
– povzetek dokumentacije iz predpisa, ki ureja redna
dovoljenja za biocidne proizvode in dokumentacija iz razdelka
X Priloge IIB Direktive 98/8/ES;
– prvo dovoljenje s poročilom o oceni tveganja in povzetkom lastnosti biocidnega proizvoda;
– overjen prevod prvega dovoljenja v slovenski ali angleški jezik, če prvo dovoljenje ni v angleškem jeziku;
– predlog etikete, navodila za uporabo in varnostni list,
vse v slovenskem jeziku.
(2) Vloga za medsebojno priznavanje dovoljenja, izdanega po skrajšanem postopku, mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec iz standardiziranega informacijskega
sistema – R4BP v slovenskem jeziku;
– podatke iz predpisa, ki ureja redna dovoljenja za biocidne proizvode, razen podatkov o učinkovitosti, za katere
zadošča povzetek;
– prvo dovoljenje s poročilom o oceni tveganja in povzetkom lastnosti biocidnega proizvoda;
– overjen prevod prvega dovoljenja v slovenski ali angleški jezik, če prvo dovoljenje ni v angleškem jeziku;
– predlog etikete, navodila za uporabo in varnostni list,
vse v slovenskem jeziku.".
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
"5. člen
Biocidni proizvod, priglašen v skladu s 37. členom zakona, je lahko v prometu do datuma vključitve aktivne snovi, ki
jo vsebuje, na seznam snovi I, IA ali IB. Če biocidni proizvod
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3. člen
Črta se 6. člen.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35-2711
Ljubljana, dne 23. novembra 2011
EVA 2011-2711-0064
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

4256.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa srednjega poklicnega izobraževanja
Voznik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.
in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa srednjega
poklicnega izobraževanja Voznik
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 132. seji
dne 23. 9. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Voznik za
pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe voznik motornih
vozil/voznica motornih vozil (samo za izobraževanje odraslih).
2. člen
(1) Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe se začne izvajati s šolskim letom 2011/2012 tako, da postopoma
nadomešča dosedanji izobraževalni program, kot je razvidno
iz preglednice:

Naziv
strokovne izobrazbe

Voznik

voznik motornih
KLASIUS-SRV 14001
vozil/voznica motornih
vozil
KLASIUS-P 8401

SPI – srednje poklicno izobraževanje.

Stran

vsebuje več aktivnih snovi, se za datum vključitve aktivne snovi
na seznam šteje datum vključitve aktivne snovi, ki je bila na
seznam vključena zadnja. Priglasitelj, ki želi nadaljevati z dajanjem takega biocidnega proizvoda v promet po tem datumu,
mora zanj, za pridobitev dovoljenja na podlagi medsebojnega
priznavanja znotraj Evropske unije, do datuma vključitve aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB pri Uradu vložiti vlogo z
dokumentacijo iz prvega oziroma drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika.".

Prenovljeni
Vrsta
izobraževalni i. p.
program
(i. p.)
SPI

100 / 9. 12. 2011 /

KLASIUS-SRV
KLASIUS-P

Seja Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje (SSPSI), na kateri
je bil program sprejet

Dosedanji izobraževalni program
(objava sprejema),
ki bo postopoma
nadomeščen

132. seja, SSPSI, dne
23. 9. 2011

Voznik (Ur. l. RS,
št. 51/98, 85/08,
46/10)

Stran
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3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-80/2011
Ljubljana, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-3311-0071
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

4257.

Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe
o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za
zdravje objavlja

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti Odredbe o seznamu
nujno potrebnih zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 24/10).
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-100/2011
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
EVA 2011-2711-0046
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

4258.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Seznama snovi I, IA in IB

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za zdravje

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09,
8/10, 75/10 in 32/11) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Direktivo Komisije 2011/13/EU z dne 8. februarja 2011 o spremembi
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev

Uradni list Republike Slovenije
nonanojske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL
L št. 34 z dne 9. 2. 2011, str. 52; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/13/EU)« nadomesti z besedilom "Direktivo Komisije
2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243
z dne 21. 9. 2011, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2011/81/EU)";
– v prvi alinei prvega odstavka za besedilom "(UL L št. 288
z dne 5. 11. 2010, str. 20)," doda besedilo "Direktivo Komisije
2010/74/EU z dne 9. novembra 2010 o spremembi Direktive
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne
snovi ogljikovega dioksida med pripravke vrste 18 v Prilogo I
k Direktivi (UL L št. 292 z dne 10. 11. 2010, str. 36)", na koncu
besedila prve alinee prvega odstavka pa namesto besedila »in
Direktivo 2011/13/EU;« doda naslednje besedilo: " Direktivo
Komisije 2011/13/EU z dne 8. februarja 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev
nonanojske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L
št. 34 z dne 9. 2. 2011, str. 52), Direktivo Komisije 2011/66/EU
z dne 1. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega
parlamenta in Sveta za vključitev 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 175
z dne 2. 7. 2011, str. 10), Direktivo Komisije 2011/67/EU z
dne 1. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega
parlamenta in Sveta za vključitev abamektina kot aktivne snovi
v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 13),
Direktivo Komisije 2011/69/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev imidakloprida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L
št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 24), Direktivo Komisije 2011/71/EU
z dne 26. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kreozota kot aktivne
snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2011,
str. 46), Direktivo Komisije 2011/78/EU z dne 20. septembra
2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta
in Sveta za vključitev bakterije Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, sev AM65-52, kot aktivne snovi v Prilogo
I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 7), Direktivo
Komisije 2011/79/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev
fipronila kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z
dne 21. 9. 2011, str. 10), Direktivo Komisije 2011/80/EU z dne
20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev lambda-cihalotrina kot
aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9.
2011, str. 13) in Direktivo 2011/81/EU.".
2. člen
V Prilogi se v Seznamu snovi I – Seznam aktivnih snovi
z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v
biocidnih proizvodih, za zaporedno številko 41 dodajo nove
zaporedne številke 42 do 49, kakor je določeno v Prilogi te
odredbe.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-123-2011
Ljubljana, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2711-0059
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
Priloga

42

Št.

imidakloprid

SEZNAM SNOVI I

(2E)-1-[(6kloropiridin-3-il)
metil]-N-nitroimidazolidin-2-imin
EC št.: 428-040-8
CAS št.: 13826141-3

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

970 g/kg

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

1. julij
2013

Datum
vključitve

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)
30. junij 2015
30. junij
2023

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

18

Vrsta
izdelka

(1)

Št.

Pri izdaji dovoljenja se sprejmejo ustrezni ukrepi
za zmanjševanje tveganja. Zlasti se sprejmejo
primerni ukrepi za zmanjšanje tveganja, s
katerimi se zmanjša morebitna izpostavitev

Proizvodi se ne smejo uporabljati za objekte za
namestitev živali, kjer se izpustov v napravo za
čiščenje odplak ali neposrednih izpustov v
površinske vode ne da preprečiti, razen če se
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo proizvod
izpolnjeval zahteve iz člena 5 in Priloge VI, če je
potrebno z izvajanjem ustreznih ukrepov za
zmanjševanje tveganja.

Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

Posebne določbe

Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih

Splošno ime

PRILOGA
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Stran
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Abamektin je zmes
avermektina B1a in
avermektina B1b
Abamektin:
ime po IUPAC: ni
podatka
EC št.: ni podatka
CAS št.: 71751-412
Avermektin B1a:
Ime po IUPAC:
(10E,14E,16E,22Z)
-(1R,4S,5'S,6S,
6'R,8R,12S,13S,20
R,21R,24S)-6'-[(S)sekbutil]-21,24dihidroksi-5',11,13,
22-tetrametil-2okso-3,7,19Avermektin
B1b:

1. julij
2013

30. junij 2015

30. junij
2023

18

Vrsta
izdelka

Tisti proizvodi, ki se uporabljajo na tak način,
da ni mogoče preprečiti izpustov v napravo za
obdelavo odpadne vode, se ne dovolijo za tiste
odmerke, za katere je ocena tveganja na ravni
Skupnosti pokazala nesprejemljiva tveganja,
razen če se predložijo podatki, ki kažejo, da bo
proizvod izpolnjeval zahteve člena 5 in Priloge
VI, po potrebi ob uporabi ustreznih ukrepov za
zmanjševanje tveganja.

Za proizvode, ki vsebujejo imidakloprid in lahko
puščajo ostanke v živilih ali krmi, se mora
preveriti potreba po določitvi novih ali spremembi
že obstoječih najvišjih mejnih vrednosti ostankov
v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 ali Uredbo
(ES) št. 396/2005 in sprejeti vse primerne ukrepe
za zmanjšanje tveganja, s čimer se zagotovi, da
veljavne najvišje mejne vrednosti niso
presežene.
Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

dojenčkov in otrok.

(1)

Posebne določbe

100 / 9. 12. 2011

Avermektin
B1a:
najmanj 830
g/kg;

Abamektin:
najmanj 900
g/kg;

Aktivna snov
mora biti v
skladu z
vsemi
naslednjimi
ravnmi
čistosti:

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

Št.

abamektin

Splošno ime

Datum
vključitve

13262 /

43

Št.

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)

Stran
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Št.

Splošno ime

trioksatetraciklo[15.
6.1.14,8.020,24]pe
ntakoza-10,14,16,
22-tetraen-6-spiro2'-(5',6'-dihidro-2'Hpiran)-12-il 2,6dideoksi-4-O-(2,6dideoksi-3-O-metilα-L-arabinoheksopiranozil)-3O-metil-α-Larabinoheksopirano
zid
EC št.: 265-610-3
CAS št.: 65195-553
Avermektin B1b:
ime po IUPAC:
(10E,14E,16E,22Z)
-(1R,4S,5'S,6S,
6'R,8R,12S,13S,20
R,21R,24S)-21,24dihidroksi-6'izopropil-5',11,13,
22-tetrametil-2okso-3,7,19trioksatetraciklo[15.
4,8 20,24
]
6.1.1 .0
pentakoza10,14,16,22-

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

največ 80
g/kg

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet
Datum
vključitve

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)
Datum
izteka
veljavnosti
vključitve
Vrsta
izdelka

Pri izdaji dovoljenja se sprejmejo ustrezni ukrepi
za zmanjševanje tveganja. Zlasti se sprejmejo
primerni ukrepi za zmanjšanje tveganja, s
katerimi se zmanjša morebitna izpostavitev
dojenčkov in otrok.

(1)

Posebne določbe

Uradni list Republike Slovenije
Št.

100 / 9. 12. 2011 /
Stran

13263

Splošno ime

4,5-dikloro-2oktil-2Hizotiazol-3-on

Št.

44

1. julij
2013

30. junij 2015

30. junij
2023

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

8

Vrsta
izdelka

100 / 9. 12. 2011
Uporaba proizvodov se ne dovoli za obdelavo
lesa, ki bo trajno izpostavljen vremenskim
pojavom oziroma zaščiten pred vremenskimi
pojavi, vendar izpostavljen vlagi, razen če se
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo proizvod
izpolnjeval zahteve iz člena 5 in Priloge VI, če je
potrebno z izvajanjem ustreznih ukrepov za
zmanjšanje tveganja.

Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

(1)

Posebne določbe

Št.

950 g/kg

Datum
vključitve

13264 /

tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihidro-2'Hpiran)-12-il2,6dideoksi-4-O-(2,6dideoksi-3-O-metilα-L-arabinoheksopiranozil)-3O-metil-α-Larabinoheksopirano
zid
EC št.: 265-611-9
CAS št.: 65195-564
4,5-dikloro-2-oktil
izotiazol-3(2H)-on
EC št.: 264-843-8
CAS št.: 64359-815

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

kreozot

Splošno ime

kreozot
EC št.: 232-287-5
CAS št.: 8001-58-9

Razred B ali
razred C v
skladu z
evropskim
standardom
EN
13991:2003

1. maj
2013

Datum
vključitve

30. april 2015

30. april
2018

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

8

Vrsta
izdelka

Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to
prilogo se bo izvedla primerjalna ocena tveganja
v skladu z drugim pododstavkom člena 10(5)(i).

(2) na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih
listih dovoljenih proizvodov se navede, da se
sveže obdelani les po obdelavi hrani pod streho
in/ali na pokriti neprepustni trdni podlagi, da se
prepreči neposredno spiranje proizvodov v tla ali
vodo, ter da se ostanki proizvodov zbirajo za
ponovno uporabo ali odstranitev.
Biocidni proizvodi, ki vsebujejo kreozot, se lahko
dovolijo le za tiste uporabe, za katere na podlagi
analize izvedljivosti nadomestitve s tehničnega in
ekonomskega vidika ter na podlagi vseh drugih
informacij, ki so na voljo, ni na voljo nobenih
ustreznih nadomestnih možnosti.

(1) proizvode z dovoljenjem za industrijsko ali
poklicno uporabo je treba uporabljati v skladu s
postopki za varno ravnanje. Proizvodi se morajo
uporabljati z ustrezno osebno zaščitno opremo,
razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja
dokazano, da se tveganja za industrijske in/ali
poklicne uporabnike lahko zmanjšajo na
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi;

Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:

(1)

Posebne določbe

Št.

45

Št.

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)
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13265

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet
Datum
vključitve

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)
Datum
izteka
veljavnosti
vključitve
Vrsta
izdelka

(3) sprejmejo se primerni ukrepi za zmanjševanje

(2) kreozot se ne uporablja za obdelavo lesa za
uporabe iz točke 3 drugega stolpca vnosa št. 31
v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

100 / 9. 12. 2011

(1) kreozot se lahko uporablja le pod pogoji iz
točke 2 drugega stolpca vnosa št. 31 v Prilogi
XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske
agencije za kemikalije ter spremembi Direktive
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS)
št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94
ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in
2000/21/ES;

Št.

Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:

13266 /

Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

(1)

Posebne določbe

Stran
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Splošno ime

Bacillus
thuringiensis
subsp.
israelensis,
serotip H14,
sev AM65-52

Št.

46

Relevantnih
nečistot ni.

1. oktober
2013

Datum
vključitve

30. september
2015

30.
september
2023

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

18

Vrsta
izdelka

(4) sprejmejo se primerni ukrepi za zmanjševanje
tveganja za varovanje tal in vodnih ekosistemov.
Zlasti se na etiketah in, če je primerno,
varnostnih listih proizvodov, katerih uporaba je
dovoljena, navede, da je treba sveže obdelan les
po obdelavi hraniti pod streho in/ali na
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči
neposredno spiranje proizvodov v tla ali vodo in
da se omogoči njihovo zbiranje za ponovno
uporabo ali odstranjevanje.
Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

tveganja za zaščito delavcev, vključno s
končnimi uporabniki, pred izpostavljenostjo med
obdelavo lesa in ravnanjem z obdelanim lesom v
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in Direktivo
2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z
dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim
ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta
89/391/EGS);

(1)

Posebne določbe

Št.

Se ne uporablja.

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)
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(±)-5-amino-1-(2,6dikloro-α,α,αtrifluoro-p-tolil)-4trifluorometilsulfinil
pirazol-3-karbonitril
(1:1)
EC št.: 424-610-5
CAS št.: 12006837-3

950 g/kg

1. oktober
2013

30. september
2015

30.
september
2023

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

18

Vrsta
izdelka

100 / 9. 12. 2011

Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na

Za proizvode, ki vsebujejo Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis, serotip H14, sev AM65-52, in
lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se mora
preveriti potreba po določitvi novih ali spremembi
obstoječih najvišjih mejnih vrednosti ostankov v
skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 ali Uredbo
(ES) št. 396/2005 in sprejeti vse primerne ukrepe
za zmanjšanje tveganja, s čimer se zagotovi, da
veljavne najvišje mejne vrednosti niso
presežene.
V oceni tveganja na ravni Skupnosti so bile
obravnavane samo poklicne uporabe v zaprtih
prostorih na mestih, ki po uporabi navadno niso
dostopni ljudem in domačim živalim.

Proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za
poklicno uporabo, se uporabljajo z ustrezno
osebno zaščitno opremo, razen če se lahko v
vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod dokaže, da
je tveganje za poklicne uporabnike mogoče
zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi
sredstvi.

(1)

Posebne določbe

Št.

fipronil

Splošno ime

Datum
vključitve

13268 /

47

Št.

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)

Stran
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48

Št.

lambdacihalotrin

Splošno ime

Reakcijska zmes
(R)-α-ciano-3fenoksibenzil
(1S,3S)-3-[(Z)-2kloro-3,3,3trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboksilata
in (S)-α-ciano-3fenoksibenzil
(1R,3R)-3-[(Z)-2kloro-3,3,3trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboksilata
(1:1)
CAS št.: 91465-086
EC št.: 415-130-7

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

900 g/kg

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

1. oktober
2013

Datum
vključitve

30. september
2015

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)

30.
september
2023

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

18

Vrsta
izdelka

Za proizvode, ki vsebujejo lambda-cihalotrin in
lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se mora
preveriti potreba po določitvi novih ali spremembi
obstoječih najvišjih mejnih vrednosti ostankov v

Št.

Proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za
poklicno uporabo, se uporabljajo z ustrezno
osebno zaščitno opremo, razen če se v vlogi za
izdajo dovoljenja dokaže, da je tveganja za
poklicne uporabnike mogoče zmanjšati na
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.

Za proizvode, ki se uporabljajo tako, da ni
mogoče preprečiti izpusta v napravo za čiščenje
odplak, se dovoljenje ne sme izdati, razen če se
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo proizvod
izpolnjeval zahteve iz člena 5 in Priloge VI, po
potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za
zmanjševanje tveganja.

Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

ravni Skupnosti.

(1)

Posebne določbe

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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985 g/kg

1. oktober
2013

30. september
2015

30.
september
2023

18

Vrsta
izdelka

Uporaba proizvodov za obdelavo odplak v
zaprtem prostoru, posledica katere so izpusti v
čistilno napravo v obsegu, za katerega je po
oceni tveganja na ravni Skupnosti tveganje
nesprejemljivo, se ne dovoli, razen če se
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo proizvod
izpolnjeval zahteve člena 5 in Priloge VI, po
potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za
zmanjševanje tveganja.

skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 ali Uredbo
(ES) št. 396/2005 in sprejeti vse primerne ukrepe
za zmanjšanje tveganja, s čimer se zagotovi, da
veljavne najvišje mejne vrednosti niso
presežene.
Kadar je za določen proizvod to potrebno, se
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja
za proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije
izpostavljenosti ter tista tveganja za skupine
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na
ravni Skupnosti.

(1)

Posebne določbe

100 / 9. 12. 2011

(1) Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na spletni strani Komisije:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
(2) Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih proizvodov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1)

(S)-α-ciano-3fenoksibenzil
(1R,3R)-3-(2,2dibromovinil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilat
CAS št.: 52918-635
EC št.: 258-256-6

Datum
izteka
veljavnosti
vključitve

Št.

deltametrin

Splošno ime

Datum
vključitve

13270 /

49

Št.

Ime po IUPAC
Identifikacijske
številke

Minimalna
čistota
aktivne snovi
v biocidnem
proizvodu,
kakor se
daje v
promet

Rok za uskladitev s
členom 16(3)
(razen za
proizvode, ki
vsebujejo več kot
eno aktivno snov,
za katere je rok za
uskladitev s členom
16(3) enak roku,
določenem v zadnji
odločbi o vključitvi
njegove aktivne
snovi)

Stran
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USTAVNO SODIŠČE
4259.

Odločba o ugotovitvi, da je bil peti odstavek
55. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-210/10-10
Datum: 1. 12. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega delovnega in socialnega sodišča, na
seji 1. decembra 2011

o d l o č i l o:
Peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) je bil v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljevanju predlagatelj) zahteva oceno ustavnosti petega odstavka 55. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK). Pojasnjuje, da je na podlagi 156. člena Ustave in
prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) prekinilo postopek odločanja o pritožbi tožnice,
zaposlene v javnem zavodu na področju kulture, zaradi plačila
odpravnine zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Po mnenju predlagatelja naj bi izpodbijana
določba na ustavno nedopusten način neenako obravnavala
zaposlene v javnih zavodih na področju kulture glede pravice
do odpravnine v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz poslovnega razloga z javnimi uslužbenci, za katere velja
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU), oziroma z
delavci, za katere velja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02 in 103/07 – v nadaljevanju ZDR). Predlagatelj navaja, da niti ZDR niti ZJU ne omejujeta pravice do odpravnine
zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga z možnostjo delavca do upokojitve. Za takšno razlikovanje naj ne bi bilo stvarnih in razumnih razlogov, zato naj bi bila
izpodbijana ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena
Ustave. Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje izpodbijane določbe z 12. členom Konvencije Mednarodne organizacije dela
št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca (Uradni list SFRJ, MP, št. 4/84, Akt o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Unesca, mednarodnih večstranskih pogodb
o zračnem prometu, konvencij MOD, konvencij mednarodne
pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih
mednarodnih večstranskih pogodb, Uradni list RS, št. 54/92,
MP, št. 15/92 – v nadaljevanju Konvencija MOD št. 158), ki
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot oblike
varstva dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja ne
pogojuje z izpolnjevanjem pogojev za upokojitev. Izpodbijana
določba naj bi zato zmanjševala obseg pravic, ki jih delavcem
priznava ratificirani mednarodni sporazum. Ustavnemu sodišču
predlaga, naj izpodbijano določbo razveljavi.
2. Državni zbor Republike Slovenije je v odgovoru pritrdil
navedbam predlagatelja. Strinjal se je tudi z mnenjem Vlade
Republike Slovenije, da je izpodbijano določbo treba spremeniti
oziroma črtati. Vlada je v mnenju dodatno pojasnila, da je bil
namen izpodbijane določbe ob sprejemu zakona usmerjen v
preprečitev podvajanja izplačevanj odpravnin iz naslova redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in

Št.

100 / 9. 12. 2011 /

Stran

13271

odpravnin zaradi upokojitev. Glede na stanje zaposlovanja na
področju kulture pa naj bi tako podpirali upokojevanje kadrov.
3. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril.
B. – I.
4. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 20/11 – v nadaljevanju ZUJIK-D) je peti odstavek
55. člena ZUJIK prenehal veljati (1. člen ZUJIK-D). Če je predpis med postopkom pred Ustavnim sodiščem v izpodbijanem
delu prenehal veljati ali je bil spremenjen ali dopolnjen, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma zakonitosti,
če predlagatelj ali pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene
posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti (drugi odstavek 47. člena ZUstS). V obravnavanem primeru je zahtevo za
oceno ustavnosti vložilo Višje delovno in socialno sodišče. Ker
bo po odločitvi Ustavnega sodišča Višje delovno in socialno sodišče moralo v postopku odločanja o pravnem sredstvu odločiti
o pravilnosti in zakonitosti stališč nižjega sodišča, sprejetih na
podlagi izpodbijane zakonske določbe, ki sicer ne velja več, je
pogoj iz 47. člena ZUstS izpolnjen.
B. – II.
5. Peti odstavek 55. člena ZUJIK se je glasil: »Delavec,
ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, nima pravice do odpravnine
iz prejšnjega odstavka.«
6. Predlagatelj zatrjuje, da je bila izpodbijana določba
v neskladju z načelom enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave, ker zaposlene v javnih zavodih
na področju kulture, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, glede
pravice do odpravnine, če jim je redno odpovedana pogodba
o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v primerjavi z zaposlenimi,
za katere velja ZDR oziroma ZJU, obravnava neenako oziroma
arbitrarno, ne da bi za takšno razlikovanje obstajal razumen
razlog, ki bi izhajal iz narave stvari.
7. Po ustaljeni ustavnosodni presoji splošno načelo enakosti pred zakonom terja, da zakonodajalec bistveno enake
položaje ureja enako. Če zakonodajalec takšne položaje ureja
različno, pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki
izhaja iz narave stvari.1 Načelo enakosti pred zakonom torej
ne pomeni, da predpisi ne bi smeli različno urejati enakih
položajev pravnih subjektov, ampak da tega ne smejo početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga.
8. Zaposleni v javnih zavodih na področju kulture so javni
uslužbenci (druga alineja drugega odstavka 1. člena ZJU). Za
njihova delovna razmerja ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in
kolektivne pogodbe, če ZJU ali drug poseben zakon ne določa
drugače (prvi odstavek 5. člena ZJU). ZJU ureja le pravico do
odpravnine javnim uslužbencem v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti (šesti odstavek 158. člena ZJU).2 Posebne
določbe, ki bi urejala odpravnino3 zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga javnim uslužbencem,
zaposlenih v javnih zavodih, ZJU nima.
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006
(Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26).
2 Ta določa, da ima javni uslužbenec v primeru odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pravico do odpravnine
in druge pravice v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
in kolektivno pogodbo.
3 Odpravnina je oblika varstva dohodka v primeru prenehanja
delovnega razmerja. Odpravnino ureja v 12. členu Konvencija MOD
št. 158. Po navedeni določbi ima delavec v primeru prenehanja delovnega razmerja na pobudo delodajalca ali pravico do odpravnine
ali pravico do kakšnega drugega podobnega nadomestila, katerega
znesek bo med drugim odvisen tudi od delovne dobe in višine plače
ter katerega izplačilo gre v breme delodajalca, ali pravico do prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti ali do kombinacije
obeh prejemkov. Možno izgubo navedene pravice do odpravnine
ali drugih ustreznih prejemkov določa Konvencija MOD št. 158 za
primer hujše kršitve delovne obveznosti.
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9. Glede odpravnine delavcev v javnih zavodih na področju
kulture torej velja ZDR, vendar posebnosti delovnih razmerij zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture ureja tudi ZUJIK.
ZUJIK določa, da ima delavec, ki se mu redno odpove pogodba
o zaposlitvi, pravico do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi iz
poslovnega razloga v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
(četrti odstavek 55. člena ZUJIK). Skladno z napotilno normo
(prvi odstavek 45. člena ZUJIK) bi torej pripadala delavcu, zaposlenemu v javnem zavodu na področju kulture, odpravnina po
109. členu ZDR,4 če je ZUJIK v izpodbijanem delu za delavca, ki
je hkrati izpolnil pogoje za upokojitev, ne bi izključeval.
10. Delavci na področju kulture, ki jim je bila odpovedana
pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga in so hkrati izpolnjevali
pogoje za upokojitev, so bili ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v
bistveno enakih položajih kot delavci vseh drugih poklicev oziroma
dejavnosti, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz istega
razloga in so prav tako izpolnjevali pogoje za upokojitev. Zato bi za
različno ureditev teh enakih položajev glede pravice do odpravnine zakonodajalec moral imeti razumen razlog.
11. Razlog za tako razlikovanje glede pravice do odpravnine
med delavci na področju kulture in delavci drugih dejavnosti iz
zakonodajnega gradiva ni razviden.5 Da ni bilo razumnega razloga za tako razlikovanje, priznavata tako Vlada kot Državni zbor,
izpodbijana zakonska določba pa je bila z ZUJIK-D tudi že razveljavljena. To dokazuje, da razumen razlog za tovrstno razlikovanje
ni bil podan niti ob uveljavitvi izpodbijane zakonske ureditve.
12. Glede na navedeno je bil peti odstavek 55. člena ZUJIK
v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ker je Ustavno
sodišče ugotovilo že to protiustavnost izpodbijane ureditve, ni
ocenjevalo drugih očitkov predlagatelja.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice
in sodnik dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar in mag. Jadranka Sovdat. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje
50. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se
nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena
tega zakona

Številka: U-I-311/11-5
Datum: 8. 12. 2011

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem
z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 8. decembra 2011

s k l e n i l o:
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona
4 Po navedeni določbi je delodajalec, ki odpove pogodbo o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov, dolžan izplačati delavcu odpravnino najmanj v višini, določeni v drugem odstavku 109. člena ZDR.
Višina odpravnine je odvisna od določenega deleža delavčeve
povprečne mesečne plače, ki jo je prejel ali bi prejel, če bi delal
v zadnjih treh mesecih, ter od dolžine njegove zaposlitve pri delodajalcu.
5 Poročevalec DZ, št. 27/02 in 83/02.

Uradni list Republike Slovenije
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša
na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona.

Obrazložitev
A.
1. Predlagateljica zahteva oceno ustavnosti 10.a in
10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v delu, v katerem se nanaša
na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona. Meni, da so
izpodbijane določbe ZGD-1, ki določajo omejitve ustanavljanja,
vodenja in nadziranja gospodarskih družb s smiselno uporabo
tudi za podjetnike, v neskladju z 2., 22., 33., 49. in 74. členom
Ustave.
2. Predlagateljica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne
odločitve začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb ZGD-1.
Meni, da bodo z izvrševanjem 10.a in 10.b člena ZGD-1 članom
poslovodstev in nadzornih organov insolventnih družb nastale
hujše posledice od morebitnih hipotetičnih koristi uveljavitve
izpodbijane ureditve, ki naj bi bile v zaščiti pred ravnanjem
majhnega števila nepoštenih članov poslovodstev in organov
nadzora. Navaja, da izpodbijana ureditev določa domnevo, da
je družba postala insolventna zaradi protipravnih ravnanj članov
poslovodstva in organov nadzora, čeprav naj bi bil v praksi glavni
razlog za insolventnost družbe objektivne narave (kot na primer
gospodarska kriza). Meni, da bodo z uveljavitvijo take ureditve
nastale težko popravljive škodljive posledice, ki bodo prizadele
predvsem posameznike, ki niso odgovorni za nastanek insolventnosti družbe, saj ti v teku nepravdnih postopkov ne bodo
mogli več opravljati funkcij upravljanja in nadzora družb oziroma
ustanoviti družbe ali postati njen družbenik. Člani poslovodstev
in organov nadzora naj namreč ne bi imeli pravnega sredstva,
s katerim bi preprečili nastanek posledic po 10.a in 10.b členu
ZGD-1, saj naj bi omejitve prenehale šele, če bi ti v nepravdnih
postopkih dokazali svoje skrbno in odgovorno ravnanje. Pri tem
predlagateljica meni, da bi glede na nedorečenosti nepravdnega
postopka ti postopki lahko trajali več mesecev ali celo let. Poleg
tega predlagateljica navaja, da bodo zaradi izvrševanja izpodbijanih določb nastale hujše posledice tudi celotnemu gospodarstvu Republike Slovenije, ker nihče ne bo hotel upravljati oziroma
nadzirati družb v težavah. Meni, da je ogrožena funkcija kriznega
managerja, ki naj bi bila ključna pri nadaljnjem prestrukturiranju
slovenskega gospodarstva. Predlagateljica še navaja, da bo
nemožnost izvrševanja izpodbijane ureditve v praksi (zlasti glede
postopkov registracije gospodarskih družb in podjetnikov) povzročila tudi nepopravljive škodljive posledice celotni podjetniški
pobudi in razvoju slovenskega gospodarstva.
3. Državni zbor Republike Slovenije na navedbe v delu
zahteve, ki se nanaša na predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb ZGD-1, ni odgovoril.
B.
4. Po 39. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali
deloma zadrži izvršitev zakona, če presodi, da bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive
posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju
izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi
posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijane zakonske določbe zaradi zadržanja ne bi izvrševale,
pozneje pa bi se ugotovilo, da niso bile v neskladju z Ustavo.
5. Izpodbijana ureditev vzpostavlja domnevo, da osebe,
ki so opravljale funkcijo poslovodstva ali nadzornega organa
v družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti
ali prisilnega prenehanja, niso ravnale s skrbnostjo vestnega in
poštenega gospodarstvenika. Takšnim osebam Zakon prepoveduje za deset let ustanavljati gospodarske družbe, biti njihov
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družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora (prvi, drugi in
sedmi odstavek 10.a člena ZGD-1). Te domneve se lahko razbremenijo le na podlagi sprožitve posebnega nepravdnega postopka, v katerem nosijo breme nasprotnega dokaza (tretji odstavek
10.a člena ZGD-1). Poleg tega pa Zakon zahteva, da sodišča po
uradni dolžnosti takšnim osebam takoj vzamejo pooblastila za
vodenje poslov oziroma jih odpokličejo z mest članov organov
nadzora (prvi odstavek 10.b člena ZGD-1). Tudi pred tem posegom se te osebe lahko zavarujejo le na podlagi sprožitve posebnega postopka, v katerem nosijo breme nasprotnega dokaza
glede skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika (drugi
odstavek 10.b člena ZGD-1). Pritrditi je treba predlagateljici, da
bi izvrševanje teh zakonskih določb, če bi se kasneje izkazale
za protiustavne, lahko povzročilo nepopravljive škodljive posledice tistim članom poslovodstev in organov nadzora insolventnih
družb, ki bi sicer lahko v nepravdnih postopkih dokazali, da so
ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, ker
v času teka teh postopkov teh funkcij, ki običajno pomenijo tudi
njihov poklic oziroma zaposlitev, ne bi mogli več opravljati, kakor
tudi ne bi mogli ustanoviti gospodarske družbe ali se registrirati
kot samostojni podjetnik posameznik ali zgolj postati družbenik
gospodarske družbe.
6. Ustavno sodišče poleg tega ugotavlja, da bi z odvzemi
pooblastil oziroma upravičenj za vodenje poslov in odpoklici z
mest članov nadzornih organov iz 10.b člena ZGD-1 lahko težko
popravljive škodljive posledice nastale tudi družbenikom tistih
gospodarskih družb, ki bi zaradi tega morali na novo imenovati člane poslovodstva oziroma nadzornih organov teh družb. Z
10.b členom ZGD-1 določene posledice zanje ne morejo vedno
pomeniti nepopravljivih škodljivih posledic, saj lahko na te funkcije
imenujejo druge primerne osebe. Vendar pa lahko odvzemi pooblastil oziroma upravičenj za vodenje poslov in z odpoklici z mest
članov nadzornih organov ob nepravem ali neprimernem času tudi
njim, ob kasnejši ugotovitvi, da je 10.b člen ZGD-1 protiustaven,
povzročijo težko popravljive škodljive posledice.
7. Razlog za zadržanje izvrševanja 10.a in 10.b člena ZGD-1
je po oceni Ustavnega sodišča tudi možen negativen vpliv izvrševanja izpodbijanih določb na opravljanje funkcije t. i. kriznega
managerja in s tem povezano reševanje gospodarskih družb iz
težav, v katere so zašla tudi zaradi nastale gospodarske krize.
Izpodbijani določbi lahko pomenita oviro v nadaljnjem prestrukturiranju posameznih družb oziroma slovenskega gospodarstva,
saj za člane poslovodstev in organov nadzora, ki bi gospodarsko
družbo začeli upravljati oziroma nadzirati že v času, ko obstajajo
potencialne možnosti, da bo nad družbo začet postopek zaradi
insolventnosti, ne predvidevata nobenih izjem. Ob tem Ustavno
sodišče tudi ugotavlja, da so razlog v prid zadržanja izvrševanja
10.a člena ZGD-1 tudi zatrjevane nejasnosti postopka registracije
novih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov glede na nove pogoje iz 10.a člena ZGD-1, pri čemer je
zakonodajalec za uveljavitev izpodbijanih določb določil le petnajstdnevni rok. Vsakršne dodatne formalnosti v postopkih registracije gospodarskih subjektov lahko v razmerah gospodarske krize
negativno vplivajo na razvoj podjetništva in gospodarstva nasploh,
pri čemer so take posledice v takih gospodarskih razmerah lahko
še toliko bolj nepopravljive.
8. Z začasnim zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb
je nastop navedenih nepopravljivih oziroma težko popravljivih posledic mogoče preprečiti. Začasno zadržanje izpodbijanih 10.a in
10.b člena ZGD-1 sicer pomeni podaljšanje stanja, ki ga skuša zakonodajalec spremeniti, in kot takšno tudi lahko povzroči nastanek
škodljivih posledic, če bi se izkazalo, da je zatrjevanje protiustavnosti neutemeljeno. Vendar Ustavno sodišče ocenjuje, da so te
škodljive posledice manjšega pomena od tistih, ki bi nastale, če bi
se izvrševanje izpodbijanih določb kljub morebitni protiustavnosti
nadaljevalo. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo, da v pravnem
sistemu že obstajajo številni pravni instituti, katerih namen je varstvo upnikov in zaposlenih v primeru insolventnosti gospodarske
družbe ter kaznovanje posameznikov, ki so gospodarske družbe
namenoma privedli v postopek zaradi insolventnosti (primerjaj na
primer 42. in 43. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS,
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št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11 – ZFPPIPP,
drugi odstavek 255. člena in 263. člen ZGD-1 ter 226. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09
– KZ-1), kar so bili temeljni cilji, ki jih je zasledoval zakonodajalec
z ZGD-1E.1 Če bi se kasneje izkazalo, da izpodbijana 10.a in
10.b člen ZGD-1 nista protiustavna, bo izpodbijana ureditev še
vedno lahko dosegla zastavljene cilje in ukrepe, le njihovo učinkovanje bo odloženo za čas odločanja Ustavnega sodišča.
9. Glede na navedeno je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 10.a in 10.b člena ZGD-1. Čeprav predlagateljica izrecno
ne predlaga zadržanja izvrševanja navedenih določb tudi za
podjetnike, je Ustavno sodišče zaradi enakega obravnavanja
podjetnikov ter članov poslovodstev in organov nadzora štelo,
da tudi glede podjetnikov veljajo enaki razlogi za začasno zadržanje. Ker je Ustavno sodišče zadržalo 10.b člen ZGD-1, je to
narekovalo tudi zadržanje izvrševanja dvanajste alineje 50. člena
ZGD-1 v delu, v katerem se nanaša prav na prvi in drugi odstavek 10.b člena ZGD-1. Zato je Ustavno sodišče zadržalo tudi
izvrševanje te določbe.
10. Ustavno sodišče bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. V skladu s petim odstavkom 39. člena ZUstS začne ta
sklep učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

4261.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
drugega do četrtega odstavka 1. člena
in 2. do 17. člena Zakona o postopkih
za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti
družbenikov izbrisanih družb

Številka: U-I-307/11-8
Datum: 1. 12. 2011

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 1. decembra 2011

s k l e n i l o:
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena
Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti
družbenikov za obveznosti izbrisanih družb (Uradni list RS,
št. 87/11).

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče v Ljubljani zahteva oceno ustavnosti
1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb (v nadaljevanju: ZPUOOD). Navaja, da je bila ureditev, primerljiva z
1 Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – prva obravnava, EPA 1676-V z dne 9. 3. 2011.
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ureditvijo v ZPUOOD, že predmet presoje Ustavnega sodišča,
ki je z odločbo št. U-I-117/07 z dne 21. 6. 2007 (Uradni list RS,
št. 58/07, in OdlUS XVI, 64) ugotovilo neskladje Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 31/07 – v nadaljevanju: ZFPPod-B) z Ustavo. Zato je iz
enakih razlogov, kot je bil v neskladju z Ustavo ZFPPod-B, tudi
ZPUOOD v neskladju z Ustavo. Predlagatelj tako zatrjuje neskladje izpodbijanih določb z 22., 33. in 155. členom Ustave.
2. Predlagatelj predlaga tudi, naj Ustavno sodišče do
končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb
ZPUOOD. Navaja, da ZPUOOD neposredno posega v nedoločeno število postopkov ter sodiščem nalaga, da v kratkem
roku izvršijo procesno dejanje izdaje sklepov o prekinitvi postopkov in omogočijo začetek novih, posebnih postopkov za
odpust obveznosti. Sodniki, ki se nahajajo v takem položaju, bi
morali prekiniti konkretne postopke in začeti postopek za oceno
ustavnosti, kar bi za Ustavno sodišče pomenilo veliko število
istovrstnih zahtev za oceno ustavnosti. Možnost prekinitve vseh
postopkov ima namreč v skladu z drugim odstavkom 23. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS) zgolj Vrhovno
sodišče. Enak učinek pa naj bi bilo mogoče doseči le z ukrepanjem Ustavnega sodišča. Če sodišča ne bi postopala na
naveden način in bi se izpodbijani zakon uporabljal še naprej,
bi v primeru ugotovitve njegove protiustavnosti vsi ti postopki
postali brezpredmetni in bi zgolj obremenili pravosodni sistem
ter poslabšali položaje strank z vidika pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja. Podobno pa velja tudi za upravne
organe, ki vodijo takšne postopke in ki poleg tega postopkov ne
morejo prekiniti ter začeti postopka za oceno ustavnosti. Težko
popravljiva škoda pa naj bi nastala tudi upnikom v primeru,
ko bi bili postopki zaradi nadaljnjega izvrševanja ZPUOOD
pravnomočno zaključeni in bi izgubili svoje pridobljene ali pričakovalne pravice. Predlagatelj se sklicuje tudi na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 z dne 20. 4. 2007 (Uradni list RS,
št. 38/07) in meni, da isti razlogi, ki so narekovali začasno
zadržanje izvrševanja ZFPPod-B, narekujejo tudi začasno zadržanje v obravnavanem primeru. Predlagatelj meni še, da bi
bilo mogoče morebitne škodljive posledice za dolžnike omejiti
tako, da bi Ustavno sodišče določilo primerljiv način izvršitve,
kot ga je določilo v sklepu št. U-I-117/07.
3. Državni zbor Republike Slovenije na navedbe o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja ZPUOOD ni odgovoril,
je pa svoje mnenje posredovala Vlada Republike Slovenije, ki
meni, da je predlog utemeljen. Strinja se s predlagateljem, da bi
nadaljnje izvrševanje ZPUOOD prizadelo večje število upnikov,
ki so nadaljevali postopke proti družbenikom izbrisanih družb
na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99, 110/99 in 31/07 – ZFPPod) ali Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10, 26/11 in 47/11 – ZFPPIPP). Ti upniki bi lahko bili neenako obravnavani, če sodišče v njihovem primeru ne bi prekinilo
postopka in vložilo zahteve za oceno ustavnosti, temveč bi postopalo po ZPUOOD. Zaradi tega bi ti upniki lahko izgubili svojo
pričakovano pravico ali celo pravico, ki jim je bila pravnomočno
priznana, če ne bi vložili ugovora zoper odpust obveznosti ali bi
bil ta neutemeljen, in to tudi v primeru, če bi Ustavno sodišče
kasneje ugotovilo, da je ZPUOOD protiustaven. Meni še, da
se predlagatelj utemeljeno sklicuje na 11. točko obrazložitve
sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-117/07.
B.
4. Po 39. členu ZUstS lahko Ustavno sodišče do končne
odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev zakona, če presodi,
da bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa,
vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi
posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske določbe
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zaradi zadržanja ne bi izvrševale, pozneje pa bi se ugotovilo,
da niso bile v neskladju z Ustavo.
5. Na podlagi vložene zahteve je razvidno, da bi izpodbijani zakon prizadel večje število upnikov izbrisanih gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije (v nadaljevanju
izbrisane družbe), ki so nadaljevali postopke proti družbenikom
takšnih gospodarskih družb. Nekaterim izmed teh upnikov je
bila že s pravnomočno odločbo priznana terjatev, ki jo sedaj
uveljavljajo v izvršilnem postopku. Če bi se izkazale trditve
predlagatelja za utemeljene, bi lahko za te upnike nastale
težko popravljive škodljive posledice že s tem, da bi na podlagi
izpodbijanih določb ZPUOOD morali (ponovno) začeti postopke
zoper družbenike izbrisanih družb z ugovorom proti odpustu
obveznosti (7. člen ZPUOOD), kljub temu, da že imajo izvršilne
naslove. Nekaterim upnikom pa bi lahko nastale celo nepopravljive posledice, če bi se nadaljevalo izvrševanje izpodbijanih
določb ZPUOOD. Ker ZPUOOD dolžnikom dovoljuje uveljavitev
odpusta obveznosti, razen v dveh izjemnih primerih (5. člen),
upniki svojih terjatev sploh ne bi mogli več uveljaviti, čeprav bi
kasneje Ustavno sodišče ugotovilo, da so izpodbijane določbe
ZPUOOD v neskladju z Ustavo.
6. Razlog, ki govori za zadržanje izvrševanja predpisa, je
po oceni Ustavnega sodišča tudi negativen vpliv izvrševanja
izpodbijanih določb na delovanje sodstva. V obravnavanem
primeru ne gre za to, da bi se sodstvo razbremenilo sodnih
postopkov, kot je zakonodajalec zatrjeval ob presoji ZFPPod-B
(odločba Ustavnega sodišča št. U-I-117/07), temveč gre za to,
da se bo na podlagi ZPUOOD začelo veliko novih postopkov,
med njimi tudi tisti o terjatvah, o katerih je že bilo pravnomočno odločeno. Takšni učinki izvrševanja izpodbijanih določb
ZPUOOD bi vplivali na uresničevanje pravice vsakogar do
sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja kot ustavno zavarovane človekove pravice (prvi odstavek 23. člena Ustave).
7. Če Ustavno sodišče začasno zadrži izpodbijane določbe ZPUOOD, to sicer pomeni podaljšanje stanja, ki ga skuša
zakonodajalec spremeniti, vendar Ustavno sodišče ocenjuje,
da so to manj škodljive posledice kot tiste, ki bi nastale, če bi
Ustavno sodišče kasneje ugotovilo, da izpodbijana ureditev ni
v neskladju z Ustavo. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo
tudi, da so pravdni, upravni in izvršilni postopki na podlagi
prvega odstavka 1. člena ZPUOOD prekinjeni po sili zakona
(ex lege) že od njegove uveljavitve dalje. S samo prekinitvijo
je tako varovan tudi položaj družbenikov izbrisanih družb. Če
bi se kasneje pokazalo, da ZPUOOD ni protiustaven, se bodo
postopki po tem zakonu nadaljevali in bodo družbeniki izbrisanih družb lahko vložili predloge za odpust obveznosti v skladu s
tem zakonom. Glede na navedeno je Ustavno sodišče do svoje
končne odločitve zadržalo izvrševanje drugega do četrtega
odstavka 1. člena in 2. do 17. člena ZPUOOD.
8. Pravdni, upravni in izvršilni postopki so bili prekinjeni po
prvem odstavku 1. člena ZPUOOD ex lege. Učinek prekinitve
je tako nastopil že ob uveljavitvi Zakona. Zato Ustavno sodišče izvrševanja navedene določbe ni zadržalo, zadržalo pa je
druge izpodbijane določbe ZPUOOD. Začasno zadržanje izvrševanja teh določb pomeni, da do končne odločitve Ustavnega
sodišča sodišča in upravni organi ne morejo izdati sklepov o
prekinitvi postopkov iz drugega odstavka 1. člena ZPUOOD,
da dolžniki ne morejo vložiti predloga za odpust obveznosti iz
4. člena ZPUOOD, upniki pa ne ugovora proti odpustu obveznosti (7. člen ZPUOOD). V primerih, ko so bili do začasnega
zadržanja izvrševanja ZPUOOD že izdani sklepi o prekinitvi postopka iz drugega odstavka 1. člena ZPUOOD, roki za pritožbo
zoper take sklepe ne tečejo. Začasno zadržanje pomeni tudi,
da ne teče rok za uveljavitev pravic do izplačila v breme Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Sklad) iz prvega odstavka 2. člena ZPUOOD
in da Sklad ne objavi javnega poziva iz drugega odstavka
2. člena ZPUOOD v Uradnem listu Republike Slovenije in vsaj
enem časopisu, ki je namenjen javnosti na območju celotne
Republike Slovenije. Če bo Sklad tak poziv objavil, pa zaradi
začasnega zadržanja izvrševanja navedene določbe ZPUOOD
poziv ne more ustvarjati pravnih učinkov.
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9. Ustavno sodišče bo zadevo obravnavalo absolutno
prednostno. V skladu s petim odstavkom 39. člena ZUstS
začne sklep učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar
in mag. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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vance, neprimerne za obtok, so oproščene plačila nadomestila
za stroške postopka.
Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije zaračuna
nadomestilo v višini 15 % nominalne vrednosti predloženih
eurokovancev v primeru preverjanja pristnosti v celotni vreči
ali kaseti eurokovancev, če so bile pri pregledu ugotovljene
nepravilnosti, in nadomestilo v višini 20 % nominalne vrednosti
predloženih eurokovancev v primeru, če so predloženi eurokovanci obdelani s kemičnimi ali drugimi nevarnimi snovmi do
takšne stopnje, da bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje
oseb, ki z njimi ravnajo.
Nadomestilo se odbije od nominalne vrednosti predloženih eurokovancev.
4. člen
(Poročanje)

BANKA SLOVENIJE
4262.

Sklep o pravilih poročanja v skladu z
Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za
stroške postopka povračil in nadomestitev
eurokovancev, neprimernih za obtok

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju
Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (Uradni
list RS, št. 77/11) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pravilih poročanja v skladu z Uredbo
1210/2010/EU in nadomestilu za stroške
postopka povračil in nadomestitev
eurokovancev, neprimernih za obtok
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta sklep določa podrobnejša pravila poročanja v skladu
z Uredbo 1210/2010/EU in višino nadomestil za povračila in
nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok.
Zavezanci za poročanje po tem sklepu so institucije, kot
jih določa prvi pododstavek prvega odstavka 6. člena Uredba
Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za
zaščito evra pred ponarejanjem (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2001,
str. 6), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o
določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem
(UL L št. 17 z dne 22. 1. 2009, str. 1), z izjemo drugih gospodarskih subjektov, kot so trgovci in igralnice, kadar priložnostno
sodelujejo pri obdelavi bankovcev ter njihovi distribuciji v javnosti prek bančnih avtomatov (bankomatov) v okviru njihove
stranske dejavnosti (v nadaljevanju: institucija).
2. člen
(Usposobljeni zaposleni)
Usposobljeni zaposleni v smislu 3. člena Uredbe
1210/2010/EU so tisti zaposleni, ki poznajo javne zaščitne
elemente eurokovancev, ki jih določi in objavi Evropska komisija, in so sposobni te elemente preverjati, ter poznajo izgled
eurokovancev, na podlagi katerih izločijo iz obtoka sumljive in
neprimerne eurokovance.
3. člen
(Nadomestilo)
Institucije oziroma pravne in fizične osebe, ki Banki Slovenije v postopku povračila in nadomestitve predložijo euroko-

Institucije morajo poročati Banki Slovenije podatke, določene v drugem odstavku 12. člena Uredbe (EU) št. 1210/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o
preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci,
neprimernimi za obtok.
Glavni podatki obsegajo informacije o:
– vrsti in številu uporabljenih naprav za razvrščanje eurokovancev,
– lokaciji namestitve vsake naprave za razvrščanje eurokovancev.
Operativni podatki so podatki, ki jih institucije zberejo med
razvrščanjem eurokovancev za posamezno napravo na leto in
po vrednosti, vsaj za tri najvišje apoene.
Institucije morajo Banki Slovenije poročati glavne podatke
na obrazcu A1 in operativne podatke na obrazcu A2 (priloga 1).
Vrednost transakcij se poroča v eurih na dve decimalni mesti
natančno.
Glavne in operativne podatke morajo institucije letno posredovati Banki Slovenije, in sicer do konca februarja (za stanje konec decembra preteklega leta oziroma za celotno preteklo leto).
Elektronski obrazci se nahajajo v datoteki POR-CRF.xls,
ki jo institucijam po elektronski pošti posreduje Banka Slovenije. Izpolnjeno datoteko POR-CRF.xls institucija posreduje po
elektronski pošti skladno s prilogo 2.
5. člen
(Prehodne določbe)
Institucije lahko v prehodnem obdobju do 31. decembra
2014 uporabljajo naprave za razvrščanje eurokovancev, ki so
jih uporabljale 11. januarja 2011 in pri katerih je bila dokazana sposobnost odkrivanja ponarejenih eurokovancev, eurokovancev neprimernih za obtok in drugih predmetov podobnih
eurokovancem, ki ne izpolnjujejo specifikacij za pristne eurokovance, čeprav te naprave niso vključene v seznam iz člena
5(2) Uredbe 1210/2010/EU, če predhodno pridobijo soglasje
Banke Slovenije.
Glavne podatke morajo institucije prvič posredovati Banki
Slovenije najkasneje do konca leta 2011, operativne podatke
pa najkasneje do konca februarja 2013.
6. člen
(končne določbe)
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev (Uradni list RS, št. 81/02).
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Priloga 2: Tehnično navodilo za pošiljanje poročil po elektronski pošti
1. Naslov za dostavljanje poročil
Obvezniki poročanja pošljejo poročilo na elektronski naslov:
BS-OGP-poročila@bsi.si
2. Definicija "Zadeva" elektronskega sporočila
“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
CRF
NNNNNNN
DATUM1
STATUS
(SMIME)
(CP)

oznaka aplikacije v BS
7 mestna šifra obveznika poročanja iz registra poslovnih subjektov v RS
zadnji dan poročanih podatkov, na katerega se nanaša poročilo
(LLLLMMDD)
status poročila (N-novo, P-popravki)
oznaka, da gre za uporabo SMIME z uporabo X.509 infrastrukture
kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne
vrednosti CP : CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1,
CPLATIN2)

3. Zaščita poročil
Pri kriptiranju sporočil je za obveznike poročanja obvezna uporaba digitalnih potrdil
(certifikatov).
Pri uporabi elektronske pošte, kjer boste uporabljali digitalna potrdila je potrebno upoštevati splošna
tehnična navodila za poročanje Banki Slovenije, ki so opisana v dokumentih Navodilo poslovnim
subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije in Navodilo za izmenjavo podatkov med
Banko Slovenije in poslovnimi subjekti. Dokumenta sta objavljena na spletni strani
http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1096. Pomembno je, da se vaša digitalna potrdila pošljejo
na naslov: e-prijava@bsi.si. Digitalno potrdilo za naša poročila se nahaja
na
http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=4025, ostala digitalna potrdila pa se
nahajajo na naslovu http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1098.
4. Informacije
Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema, lahko obvezniki poročanja pošljejo na
elektronski naslov:
Help desk (SMTP):

bsnethelpdesk@bsi.si

ali administratorja (SMTP):

bsnetadmin@bsi.si

Uradni list Republike Slovenije
4263.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob
Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012
v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena Zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev
ob Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012
v prodajo in obtok
1. člen
Banka Slovenije bo 16. januarja 2012 dala v prodajo in
obtok zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenija
ob Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012. Izdani bodo
zlatniki z nominalno vrednostjo 100 eurov in srebrniki z nominalno vrednostjo 30 eurov. Znamenja zbirateljskih kovancev
so določena z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012 (Uradni list RS, št. 59/11).
2. člen
Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov bo višja od njihove nominalne vrednosti in jo bo Banka Slovenije objavila na svoji spletni
strani preden bodo zbirateljski kovanci dani v prodajo in obtok.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-448/11
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

4264.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitala bank in hranilnic

Na podlagi 2. točke 129. člena in 194. člena Zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in
85/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitala bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 85/10 in 97/10) se v 2. členu besedilo »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)« nadomesti z besedilom »Direktivo
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
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organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120).«.
2. člen
V šestem odstavku 16. člena se točka (d) spremeni tako,
da se glasi:
»(d) banka izdajateljica hibridnega instrumenta lahko kadarkoli konvertira hibridne instrumente v navadne delnice iz
10. člena tega sklepa.«.
3. člen
V 20. členu se v točki (c) črta besedilo pododstavka.
V točki (d) se črta prva alineja.
Doda se nova točka (e), ki se glasi:
»(e) ocena prilagoditev za finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti;
Upošteva se:
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na postavke
trgovalne knjige, izdelan v skladu s 13. členom Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja (Uradni list RS,
št. 135/06, 104/07, 85/10 in 100/11; v nadaljevanju: sklep o
tržnih tveganjih), ob upoštevanju katerega bi bila vrednost
postavk trgovalne knjige nižja od knjigovodske vrednosti teh
postavk po MSRP, in
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na vsa ostala
finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, smiselno
izdelan v skladu s 13. členom sklepa o tržnih tveganjih, ob upoštevanju katerega bi bila vrednost ostalih finančnih sredstev,
merjenih po pošteni vrednosti, nižja od knjigovodske vrednosti
teh postavk po MSRP.
Za namen izdelave ocenjenega zneska potrebnih prilagoditev na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni
vrednosti, mora banka imeti ustrezne sisteme in kontrole za
vrednotenje ter postopke za oceno prilagoditev teh sredstev.
Pri tem smiselno upošteva določbe 12. in 13. člena sklepa o
tržnih tveganjih.«.
4. člen
V drugem odstavku 30. člena se točka (g) spremeni tako,
da se glasi:
»(g) zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo
1250 %;
Upoštevajo se:
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju, ki se jim v
skladu s sklepom o listinjenju dodeli utež tveganja 1250 %, in
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju v trgovalni
knjigi, ki bi jim bila dodeljena utež tveganja 1250 %, če bi jih
banka imela v bančni knjigi.
Zneski teh izpostavljenosti ne štejejo za odbitno postavko
po tej točki, če jih banka vključi v izračun tveganjem prilagojenih
izpostavljenosti za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje oziroma v izračun kapitalske zahteve za pozicijsko
tveganje z uporabo notranjih modelov.«.
Točka (i) se črta.
5. člen
V prvem odstavku 31. člena sklepa se črta besedilo »ter
zmanjšan za odbitno postavko iz 33. člena tega sklepa«.
6. člen
33. člen sklepa se črta.
7. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa 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. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11
– popravek), 9/11 – ZplaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri
listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank
in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
1. člen
V 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)
se v 2. členu besedilo »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)«
nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv
98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES,
2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V 3. členu se na koncu točke (u) beseda »in« nadomesti
z vejico.
Za točko (v), na koncu katere se pika nadomesti z vejico,
se dodata novi točki (w) in (x), ki se glasita:
»(w) relistinjenje v desetem odstavku 120. člena in
(x) pozicija v relistinjenju v enajstem odstavku 120 člena.«.
3. člen
V 4. členu se črta točka (19).
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka v vlogi sponzorja ali banka v vlogi originatorja, ki izračunava tveganjem prilagojene zneske izpostavlje-

nosti oziroma tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti
in zneske pričakovanih izgub v skladu s prvim odstavkom
tega člena, ali banka v vlogi originatorja ali sponzorja, ki
je prodala finančne instrumente iz svoje trgovalne knjige
SSPE-ju, tako da ji za tveganja v zvezi s temi finančnimi
instrumenti ni več potrebno izračunavati kapitalske zahteve,
ne sme zagotavljati večje podpore investitorjem v smislu
zmanjšanja potencialnih ali dejanskih izgub glede na pogodbeno določene.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu točke (a) beseda
»in« nadomesti s podpičjem in za točko (b), na koncu katere
se podpičje nadomesti z besedo »in«, doda nova točka (c), ki
se glasi:
»(c) bonitetna ocena ne sme temeljiti, niti delno niti v
celoti, na osebnem kreditnem zavarovanju in drugih zavezah,
katerih dajalec je banka sama. V tem primeru mora banka
obravnavati zadevno pozicijo v listinjenju kot neocenjeno in
skladno s postopki za obravnavo neocenjenih pozicij v okviru
določil 4. poglavja tega sklepa.«.
6. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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. Banka lahko upošteva prekrivanje
pozicij tudi med kapitalskimi zahtevami za posebno pozicijsko
tveganje pozicij v trgovalni knjigi in kapitalskimi zahtevami
pozicij v bančni knjigi, pod pogojem, da je banka sposobna
izračunati in primerjati kapitalske zahteve za zadevne pozicije.
Za namen tega odstavka »prekrivanje« nastopi, ko pozicije
v celoti ali delno predstavljajo izpostavljenost do istega tveganja, tako kot da v obsegu prekrivanja obstaja ena sama
izpostavljenost.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se točka (c) prvega odstavka 10. člena tega
sklepa nanaša na pozicije v programu ABCP, lahko banka, po
predhodni obvestitvi Banke Slovenije, pri izračunu tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti za te pozicije uporabi
utež tveganja, dodeljeno okvirnemu likvidnostnemu kreditu, če
je okvirni likvidnostni kredit uvrščen pari passu s programom
ABCP, tako da se poziciji prekrivata in je program ABCP 100 %
krit z okvirnim likvidnostnim kreditom.«.
7. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Ob upoštevanju 16. člena tega sklepa se ocenjenim
pozicijam v listinjenju ali relistinjenju dodeli utež tveganja v
skladu s tabelo 1.

Tabela 1
Stopnja kreditne kvalitete

1

2

3

Ostale stopnje kreditne
kvalitete

100

4
(le za bonitetne ocene brez
kratkoročnih bonitetnih ocen)
350

Pozicije v listinjenju
(utež tveganja v %)
Pozicije v relistinjenju
(utež tveganja v %)

20

50

40

100

225

650

1250

1250

«.
8. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti za ocenjene pozicije v listinjenju ali relistinjenju uporablja metodo bonitetnih ocen, izpostavljenostim dodeli
utež tveganja v skladu s tabelo 2. Ustrezna utež tveganja se
pomnoži z 1,06.
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Tabela 2
Pozicije v listinjenju
(utež tveganja v %)

Stopnja kreditne kvalitete
Bonitetne ocene brez
kratkoročnih
bonitetnih ocen

Pozicije v relistinjenju
(utež tveganja v %)

Kratkoročne bonitetne
ocene

A

B

C

D

E

1

7

12

20

20

30

8

15

25

25

40

10

18

35

50

12

20

40

65

5

20

35

6

35

1
2
3
4

7

2

3

60

35

60

100

50

100

150

75

150

225

8

100

200

350

9

250

300

500

10

425

500

650

650

750

850

11
Več kot 11 in
neocenjene pozicije

Več kot 3 in
neocenjene pozicije

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uteži tveganja iz stolpca C tabele 2 se uporabijo
za pozicijo v listinjenju, ki ni pozicija v relistinjenju, in kjer je
efektivno število listinjenih izpostavljenosti manjše od šest. Za
preostale pozicije v listinjenju, ki niso pozicije v relistinjenju,
se uporabijo uteži tveganja iz stolpca B, razen za pozicijo v
listinjenju v najbolj nadrejeni tranši, za katero se uporabijo uteži
tveganja iz stolpca A. Za pozicije v relistinjenju se uporabijo uteži tveganja iz stolpca E, razen za pozicijo v relistinjenju v najbolj
nadrejeni tranši relistinjenja in v kateri nobena od osnovnih izpostavljenosti ni že sama pozicija v relistinjenju. V tem primeru
se uporabijo uteži tveganja iz stolpca D. 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.«.
V tretjem odstavku se črtata prvi in četrti stavek.
Četrti odstavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 27. člena se točka (a) spremeni, tako
da se glasi:
»(a) 20 % za pozicije v relistinjenju in 7 % za vse preostale
pozicije v listinjenju; ali«.
V drugem odstavku se šesti pododstavek spremeni tako,
da se glasi:
»N je efektivno število izpostavljenosti, izračunano v skladu
s tretjim odstavkom 26. člena tega sklepa. 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.«.
10. člen
V petem odstavku 44. člena se spremeni naslov tabele
tako, da se glasi: »Tabela 3«.
11. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1250
«.

4266.

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. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11
– popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) ter prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) 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, 104/07 in
85/10) se besedilo 1.a člena spremeni tako, da se glasi:
»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) 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 spremenjeni z Direktivo
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120).«.
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,
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št. 99/11 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11
– ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11; v nadaljevanju: ZBan-1),
kot na primer:
(a) lokalno podjetje v drugem odstavku 14. člena,
(b) verjetnost neplačila (v nadaljevanju: PD) v prvem
odstavku 115. člena,
(c) neplačilo v drugem odstavku 115. člena,
(d) izguba ob neplačilu (v nadaljevanju: LGD) v četrtem
odstavku 115. člena,
(e) konverzijski količnik (v nadaljevanju: CF) v petem
odstavku 115. člena,
(f) pričakovana izguba (v nadaljevanju: EL) v šestem
odstavku 115. člena,
(g) posel začasne prodaje oziroma odkupa v 117. členu,
(h) posoja oziroma izposoja vrednostnih papirjev ali blaga
v 118. členu,
(i) denarju podoben instrument v 119. členu,
(j) listinjenje v prvem odstavku 120. člena,
(k) pozicija v listinjenju v petem odstavku 120. člena,
(l) originator v šestem odstavku 120. člena,
(m) sponzor v sedmem odstavku 120. člena,
(n) relistinjenje v desetem odstavku 120. člena,
(o) pozicija v relistinjenju v enajstem odstavku
120. člena,
(p) finančni instrument v prvem odstavku 121. člena,
(r) izvedeni finančni instrument v petem odstavku
121. člena,
(s) zamenljiv vrednostni papir v tretjem odstavku
121. člena,
(t) nakupni bon v četrtem odstavku 121. člena,
(u) organiziran trg v 122. členu.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se točki (a) in (b) spremenita
tako, da se glasita:
»(a) kapitalskih zahtev, ki se izračunajo za postavke trgovalne knjige, in sicer za:
– pozicijsko tveganje (v skladu s 15. do 42. členom tega
sklepa);
– kreditno tveganje nasprotne stranke (v skladu s 45. do
74. členom tega sklepa);
– tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja (v skladu s 93. členom tega sklepa);
(b) kapitalskih zahtev, ki se izračunajo za vse postavke
(postavke bančne in trgovalne knjige), in sicer za:
– tveganje poravnave (v skladu s 43. členom tega sklepa);
– valutno tveganje (v skladu s 75. in 76. členom tega
sklepa);
– tveganje spremembe cen blaga (v skladu s 77. do
80. členom tega sklepa).«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko Banka
Slovenije od banke, ki izpolnjuje pogoje iz navedenega odstavka, z odločbo zahteva, da se kapitalska zahteva za postavke
trgovalne knjige izračunava v skladu s 15. do 42., 43. do 74. in
93. členom tega sklepa ter za postavke bančne knjige v skladu
s 43. do 44. členom tega sklepa, če so posli trgovanja pomembni z vidika celotnega poslovanja banke.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če banka dlje časa presega eno ali obe omejitvi iz
točk (a) in (b) tretjega odstavka 7. člena tega sklepa ali če preseže eno ali obe omejitvi iz točke (c) tretjega odstavka 7. člena
tega sklepa, mora za postavke trgovalne knjige izračunavati kapitalsko zahtevo v skladu s 15. do 42., 43. do 74. in 93. členom
tega sklepa ter za postavke bančne knjige v skladu s 43. do
44. členom tega sklepa, in ne v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu oziroma v skladu s sklepom o pristopu IRB.
Banka mora o navedenih preseganjih omejitev nemudoma
obvestiti Banko Slovenije.«.
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5. člen
V drugem odstavku 12. člena se točka (a) spremeni tako,
da se glasi:
»(a) dokumentirane politike in postopke za proces vrednotenja postavk trgovalne knjige, ki vključujejo jasno opredeljene
odgovornosti različnih področij, vključenih v proces vrednotenja,
vire tržnih informacij in preverjanje njihove primernosti, smernice za uporabo teoretičnih (unobservable) vhodnih podatkov, ki
odražajo predvidevanja banke glede odločitev udeležencev na
trgu pri oblikovanju cene pozicije, pogostost neodvisnega vrednotenja, časovni okvir končnih cen, postopke za prilagajanje
vrednotenj, postopke potrjevanja vrednotenja ob koncu meseca
in izredne postopke potrjevanja vrednotenja;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka mora postavke trgovalne knjige vrednotiti po
tekočih tržnih cenah, kadarkoli je to mogoče. Vrednotenje na
podlagi tekočih tržnih cen pomeni vsaj dnevno vrednotenje
pozicij po dostopnih realiziranih cenah, pridobljenih od neodvisnih virov, kot so borzne cene, cene, pridobljene prek aktivnih
posrednikov ali kotacije več neodvisnih uglednih borznih posrednikov.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če vrednotenje na podlagi tekočih tržnih cen ni mogoče, mora banka pred izračunom kapitalske zahteve za tržna
tveganja za vrednotenje teh postavk konzervativno uporabiti
svoj notranji model.«.
V sedmem odstavku se točka (a) spremeni tako, da se
glasi:
»(a) višje vodstvo mora biti seznanjeno s postavkami trgovalne knjige ali z drugimi pozicijami, katerih poštena vrednost
se določa z notranjim modelom, in mora razumeti pomen negotovosti, ki zaradi tega nastane pri poročanju o tveganju/uspešnosti poslovanja;«.
6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede na to, da mora banka postavke iz trgovalne
knjige vrednotiti v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za namen finančnega poročanja, mora imeti
tudi ustrezne postopke za oceno prilagoditev na postavkah
trgovalne knjige.
(2) Banka mora izdelati ocene prilagoditev vrednotenja
na postavkah trgovalne knjige zaradi nerealiziranih kreditnih
razmikov, stroškov zapiranja pozicij, operativnih tveganj, predčasnega zapiranja pozicij, stroškov investiranja in financiranja,
prihodnjih administrativnih stroškov in tveganj, ki izhajajo zaradi
uporabe notranjega modela.
(3) Če je potrebno, mora banka izdelati oceno prilagoditev
tudi za manj likvidne pozicije trgovalne knjige. Pozicije lahko
postanejo manj likvidne zaradi dogodkov na trgu ali zaradi razmer pri banki (npr. koncentrirane in/ali zastarele pozicije).
(4) Banka mora vzpostaviti in vzdrževati postopke za izdelavo ocen prilagoditev za namen tekočega vrednotenja manj
likvidnih pozicij. Takšne ocene prilagoditev vrednotenja se, kjer
je to potrebno, dodajo spremembam vrednosti pozicije, potrebnih za namene finančnega poročanja, in morajo biti oblikovane
tako, da odražajo nelikvidnost pozicije. Pri teh postopkih mora
banka upoštevati več dejavnikov za namen ugotavljanja, ali je
za manj likvidne pozicije trgovalne knjige treba izdelati oceno
prilagoditve vrednotenja, in sicer časovno obdobje, potrebno za
vzpostavitev varovanja pozicije/tveganj znotraj pozicije, nestanovitnost in povprečje razponov prodajnega/nakupnega tečaja,
razpoložljivost tržnih kotacij (število in identiteta vzdrževalcev
trga), nestanovitnost in povprečje trgovalnih obsegov, koncentracije na trgu, staranje pozicij, obseg, v katerem se vrednotenje opira na uporabo notranjega modela in vpliv drugih tveganj
zaradi uporabe notranjega modela.
(5) Če banka za vrednotenje postavk trgovalne knjige
uporabi vrednotenje tretje osebe oziroma za vrednotenje uporabi notranji model, sama oceni, ali bo tudi zaradi tega izvedla
oceno prilagoditve vrednotenja. Poleg tega banka mora oceniti
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potrebo po izdelavi ocen prilagoditev vrednotenja za manj likvidne pozicije in redno preverjati njihovo ustreznost.
(6) Pri kompleksnih produktih, ki vključujejo najmanj pozicije v listinjenju in kreditne izvedene finančne instrumente na
podlagi n-tega neplačila, mora banka izrecno oceniti potrebo po
izdelavi ocen prilagoditev vrednotenja, ki bi odražale tveganje
uporabe notranjega modela zaradi morebitne napačne metodologije vrednotenja in zaradi uporabe teoretičnih (in morda napačnih) kalibracijskih parametrov v modelu za vrednotenje.«.
7. člen
V 21. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če ni drugače določeno, se za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje stranke, ki prevzame kreditno tveganje (»prodajalec zavarovanja«), uporablja nominalno vrednost kreditnega izvedenega finančnega instrumenta. Banka
se lahko odloči za uporabo nominalne vrednosti, zmanjšane
za spremembo tržne vrednosti instrumenta od začetnega dne
trgovanja, namesto same nominalne vrednosti kreditnega izvedenega finančnega instrumenta.«.
Tretji pododstavek točke (e) se spremeni tako, da se
glasi:
»če ima kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi
n-tega neplačila zunanjo bonitetno oceno, prodajalec zavarovanja pri izračunu kapitalske zahteve za posebno pozicijsko
tveganje upošteva bonitetno oceno samega instrumenta in
uporabi ustrezne uteži tveganja za listinjenje.«.
8. člen
Naslov 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »Posebno
pozicijsko tveganje za dolžniške finančne instrumente, ki niso
pozicije v listinjenju«.
V prvem odstavku se v prvem stavku za besedo »instrumentih« doda besedilo », ki niso pozicije v listinjenju«.
9. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(Posebno pozicijsko tveganje za dolžniške finančne
instrumente, ki so pozicije v listinjenju)
(1) Banka za dolžniške finančne instrumente, ki so pozicije
v listinjenju, izračunava kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo (correlation trading
portfolio) v skladu z določbami petega odstavka tega člena.
(2) Trgovalni portfelj s korelacijo sestavljajo pozicije v
listinjenju in kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi
n-tega neplačila, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– pozicije niso pozicije v relistinjenju, opcije na tranšo
listinjenja ali katerikoli izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki ne zagotavljajo sorazmernega deleža
(pro-rata share) pri donosu tranše listinjenja;
– vsi referenčni instrumenti so (bodisi) instrumenti za
eno samo izpostavljenost (single name), vključno s kreditnimi
izvedenimi finančnimi instrumenti za eno samo izpostavljenost,
za katere obstaja dvosmerni likvidni trg ali indeksi, ki se splošno uporabljajo pri trgovanju in se nanašajo na te referenčne
instrumente. Šteje se, da dvosmerni trg obstaja, če obstajajo
dobronamerne neodvisne ponudbe za nakup ali prodajo, tako
da se lahko cena, ki je razumno povezana z zadnjo prodajno
ceno ali s trenutno konkurenčno kotacijo na strani povpraševanja in ponudbe, določi v enem dnevu in po tej ceni tudi poravna
v razmeroma kratkem času v skladu s tržno prakso.
(3) V trgovalni portfelj s korelacijo ne smejo biti vključene
pozicije, ki se nanašajo na:
– osnovni instrument, ki ga je v bančni knjigi mogoče
razporediti v kategoriji izpostavljenosti iz naslova bančništva na
drobno oziroma izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, skladno s 4. členom sklepa o standardiziranem pristopu;
– izpostavljenosti do pravne osebe s posebnim namenom
listinjenja.
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(4) Banka lahko ne glede na drugi odstavek tega člena v
trgovalni portfelj s korelacijo vključi pozicije v finančnih instrumentih, ki niso pozicije v listinjenju ali kreditni izvedeni finančni
instrumenti na podlagi n-tega neplačila, vendar varujejo druge
pozicije tega portfelja, če za te finančne instrumente ali njihove
osnovne instrumente obstaja dvosmerni likvidni trg v skladu s
drugo alinejo drugega odstavka tega člena.
(5) Banka mora za dolžniške finančne instrumente v trgovalni knjigi, ki so pozicije v listinjenju, za namen izračuna
kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje pomnožiti
neto pozicije teh instrumentov, izračunane na podlagi 15. člena
tega sklepa, kot sledi:
(a) z 8 % utežjo tveganja pomnoži pozicije v listinjenju, ki
bi bile v bančni knjigi predmet standardiziranega pristopa, kot
je določeno v 15. do 22. členu 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 in 100/11; v nadaljevanju:
sklep o listinjenju);
(b) z 8 % utežjo tveganja pomnoži pozicije v listinjenju, ki
bi bile v bančni knjigi predmet pristopa IRB, kot je določeno v
23. do 38. členu sklepa o listinjenju.
(6) Za namen točk (a) in (b) petega odstavka tega člena
lahko banka, ki ni v vlogi originatorja, uporablja metodo nadzorniške formule iz 27. člena sklepa o listinjenju, če to metodo
uporablja tudi za tovrstne pozicije v listinjenju v bančni knjigi in
utemelji upravičenost uporabe te metode Banki Slovenije. Kjer
je primerno, se vrednosti ocen PD in LGD kot vhodni podatki k
metodi nadzorniške formule določijo v skladu s pristopom IRB.
Ne glede na to lahko banka uporablja tudi vrednosti ocen PD
in LGD, pridobljene na podlagi pristopa za zajetje presežnega
tveganja neplačila in migracije iz 89.a. člena tega sklepa, če
dokaže Banki Slovenije, da omenjen pristop izpolnjuje kvantitativne standarde pristopa IRB.
(7) Ne glede na točki (a) in (b) petega odstavka tega
člena, se za pozicije v listinjenju, ki bi jim v skladu s 45. do
52. členom sklepa o listinjenju dodelili utež 1250 %, če bi
banka imela te pozicije v svoji bančni knjigi, uporabi 8 % utež
tveganja.
(8) Kapitalska zahteva za posebno pozicijsko tveganje se
izračuna kot vsota vseh tehtanih pozicij iz petega do sedmega
odstavka tega člena, ne glede na to, ali so dolge ali kratke.
(9) Ne glede na osmi odstavek tega člena lahko banka kot
kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni
portfelj s korelacijo upošteva višjega izmed zneskov:
– skupne kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje, ki bi veljala samo za neto dolge pozicije za trgovalni
portfelj s korelacijo;
– skupne kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje, ki bi veljala samo za neto kratke pozicije za trgovalni
portfelj s korelacijo.
(10) Ne glede na osmi in deveti odstavek tega člena lahko
banka omeji kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje
v višini največje možne izgube zaradi tveganja neplačila. Za
kratko pozicijo se ta omejitev lahko izračuna kot sprememba
vrednosti zaradi takojšnega preoblikovanja osnovnih referenčnih subjektov v subjekte brez tveganja neplačila (default riskfree).«.
10. člen
V prvem odstavku 35. člena se številka »4« nadomesti s
številko »8«.
Drugi odstavek se črta.
11. člen
V drugem pododstavku točke (b) 48. člena se na koncu
tretje alineje doda besedilo »Če osnovni instrument kreditne
zamenjave ni v položaju neplačila, lahko banka za vrednost
potencialne bodoče kreditne izpostavljenosti upošteva znesek
premij, ki jih še ni prejela od osebe, ki je nasprotna stranka v
poslu.«.
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12. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka lahko za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe
cen blaga uporablja notranji model namesto ali v kombinaciji
z metodami, določenimi v 15. do 42., 75. in 76., ter 77. do
80. členu tega sklepa, vendar le, če je za to pridobila dovoljenje Banke Slovenije, oziroma na podlagi odločitve iz tretjega,
četrtega in šestega odstavka 291. člena ZBan-1.
(2) Banka, ki uporablja notranji model za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za lastne
potrebe in nima dovoljenja Banke Slovenije za njegovo uporabo v skladu s prvim odstavkom 89. člena tega sklepa,
mora izračunavati in izpolnjevati kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje z metodami, določenimi v 15. do
42. členu tega sklepa.«.
13. člen
V prvem odstavku 82. člena se točka (d) spremeni tako,
da se glasi:
»(d) dodatne pogoje za notranje modele za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje, če jih banka
uporablja, iz 89. do 89.g člena tega sklepa oziroma po potrebi
do 89.h člena tega sklepa.«.
V drugem odstavku se točka (e) spremeni tako, da se
glasi:
»(e) o izpolnjevanju dodatnih pogojev za odobritev notranjih modelov za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje iz 89. do 89.g člena tega sklepa oziroma po
potrebi do 89.h člena tega sklepa, če jih banka uporablja.«.
14. člen
V 84. členu se na koncu točke (g) doda besedilo:
»banka mora izvajati tudi povratno testiranje izjemnih
situacij (reverse stress tests);«.
15. člen
V 86. členu se prvi pododstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Notranji modeli za merjenje tveganj morajo zajemati zadostno število dejavnikov tveganj, odvisno od stopnje
aktivnosti banke na zadevnih trgih. Če je dejavnik tveganja
vgrajen v notranjem modelu banke za vrednotenje finančnih
instrumentov, ne pa tudi v notranjem modelu za merjenje
tveganj, mora banka odločitev o njegovi izpustitvi utemeljiti
Banki Slovenije. Poleg tega mora notranji model za merjenje
tveganj zajeti nelinearnost opcij in drugih produktov ter tveganje korelacije in bazično tveganje. Če banka uporablja približke (proxies) za dejavnike tveganja, morajo ti biti zanesljiv
pokazatelj za dejanske pozicije, ki jih banka ima v svojem
portfelju. Poleg tega za notranje modele za posamezne vrste
tveganj velja še naslednje:«.
16. člen
Točka (c) 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(c) pri izračunu tvegane vrednosti se uporabi faktor, ki
odraža nestanovitnost cen za obdobje posedovanja 10 dni
(banka lahko uporablja tvegano vrednost, izračunano na
podlagi krajšega obdobja posedovanja, ki jo potem poveča
na 10 dni, na primer s kvadratnim korenom časa). Banka, ki
uporablja takšen pristop, mora biti vedno sposobna dokazati
Banki Slovenije upravičenost uporabe tega pristopa;«.
V točki (e) se beseda »četrtletno« nadomesti z besedo
»mesečno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg izpolnjevanja standardov iz prvega odstavka tega člena, mora banka izračunavati tvegano vrednost
za izjemne situacije (stressed VaR), ki temelji na obdobju
posedovanja 10 dni in 99-odstotnem enostranskem intervalu
zaupanja, pri čemer so vhodni podatki notranjega modela
kalibrirani na pretekle podatke iz obdobja 12 mesecev večjih
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finančnih šokov, pomembnih za portfelj banke. Banka te
podatke pregleda enkrat letno, njihovo izbiro mora utemeljiti
Banki Slovenije. Banka mora izračunavati tvegano vrednost
za izjemne situacije vsaj tedensko.«.

si:

17. člen
Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Banka mora z notranjim modelom konzervativno
oceniti tveganja, ki izhajajo iz manj likvidnih pozicij in pozicij
z omejeno preglednostjo cen na podlagi realnih tržnih scenarijev. Poleg tega mora notranji model izpolniti tudi minimalne
standarde, ki se nanašajo na podatke. Približki podatkov morajo biti ustrezno konzervativni in se lahko uporabijo samo, če
so razpoložljivi podatki nezadostni ali ne odražajo resnične
nestanovitnosti pozicije ali portfelja.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Banka se lahko odloči, da iz izračuna kapitalske
zahteve za posebno pozicijsko tveganje z uporabo notranjega modela izključi tiste pozicije v listinjenju ali kreditnih
izvedenih finančnih instrumentih na podlagi n-tega neplačila,
za katere izračunava kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje na podlagi 28.a člena tega sklepa, razen tistih
pozicij, za katere velja obravnava, določena v 89.h členu
tega sklepa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Banki ni treba zajeti tveganja neplačila in migracije
(default and migration risk) za dolžniške finančne instrumente
v svojem notranjem modelu, če izračunava ta tveganja skladno s podpoglavjem 8.4.1.«.
18. člen
Za 89. členom se dodata novi podpoglavji 8.4.1. in
8.4.2., ki se glasita:
»8.4.1. Presežno tveganje neplačila in migracije
89.a člen
(Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila
in migracije)
Banka, ki uporablja notranji model za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za dolžniške
finančne instrumente, mora vzpostaviti pristop, ki pri izračunu
upošteva tudi tveganje neplačila in migracije za pozicije v
trgovalni knjigi, ki preseže tveganje neplačila, zajeto v izračunu tvegane vrednosti (VaR), v skladu z 88. in 89. členom
tega sklepa. Banka mora dokazati, da njen pristop izpolnjuje
standarde zanesljivosti, primerljive s pristopom IRB, ob predpostavki, da je raven tveganja nespremenjena, in se po potrebi prilagaja tako, da odraža vpliv likvidnosti, koncentracije,
varovanja in tveganja iz opcij.
89.b člen
(Obseg pristopa)
Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije (incremental default and migration risk) mora zajeti
vse pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki so predmet
izračuna kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje
zaradi sprememb obrestnih mer, razen pozicij v listinjenju
in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi ntega neplačila. Banka lahko dosledno vključi vse lastniške
finančne instrumente in izvedene finančne instrumente, ki
se nanašajo na lastniške finančne instrumente, s katerimi
se trguje na borzi, če dokaže Banki Slovenije, da je takšna
vključitev skladna z internim načinom merjenja in upravljanja
s tveganji banke. Pristop mora odražati vpliv korelacij med
dogodki neplačila in dogodki migracije (default and migration
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events), vendar ne sme odražati učinkov diverzifikacije med
dogodki neplačila in dogodki migracije na eni strani ter drugimi dejavniki tržnega tveganja na drugi strani.
89.c člen
(Parametri)
(1) Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila
in migracije mora meriti izgubo zaradi neplačila in migracije
notranjih ali zunanjih bonitetnih ocen pri 99,9 odstotnem enostranskem intervalu zaupanja v enoletnem obdobju.
(2) Banka mora zagotoviti, da predpostavke o korelaciji temeljijo na analizi objektivnih podatkov v konceptualno
trdnem okviru. Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije mora ustrezno odražati koncentracije izdajateljev ter koncentracije, ki lahko nastanejo znotraj kategorij
produktov in med njimi v izjemnih tržnih pogojih.
(3) Pristop mora temeljiti na predpostavki o nespremenjeni ravni tveganja v enoletnem obdobju, pri čemer se tiste
posamezne pozicije ali skupine pozicij v trgovalni knjigi, ki
so v obdobju likvidnosti (liquidity horizon) prešle v položaj
neplačila ali migracije, ponovno uravnotežijo (re-balanced)
na koncu obdobja likvidnosti, da se doseže začetna raven
tveganja. Namesto tega lahko banka dosledno uporablja
predpostavko o enoletni nespremenjeni poziciji.
(4) Banka obdobje likvidnosti določi glede na čas, potreben za prodajo pozicije ali varovanje vseh bistveno pomembnih cenovnih tveganj (price risks) v izjemnih tržnih
pogojih, s posebnim poudarkom na velikosti pozicije. Obdobje likvidnosti mora odražati dejansko prakso in izkušnje
v obdobjih tako sistematičnih kot idiosinkratičnih izjemnih
situacij. Banka meri obdobje likvidnosti na podlagi konzervativnih predpostavk in mora biti dovolj dolgo, da prodaja ali
varovanje, sama po sebi, ne bi bistveno vplivala na ceno, po
kateri bi bila izvršena.
(5) Banka pri določitvi ustreznega obdobja likvidnosti
za pozicijo ali skupino pozicij upošteva najnižji prag treh
mesecev.
(6) Banka mora pri določitvi primernega obdobja likvidnosti za pozicijo ali skupino pozicij upoštevati politike, ki se
nanašajo na izdelavo ocene prilagoditev vrednotenja in na
upravljanje zastarelih pozicij. Če banka določi obdobje likvidnosti za skupino pozicij in ne za posamezne pozicije, morajo
biti kriteriji za določanje skupine pozicij vzpostavljeni tako, da
razumno odražajo razlike v likvidnosti teh pozicij. Obdobje
likvidnosti mora biti daljše za koncentrirane pozicije, kar odraža daljše obdobje, ki je potrebno za likvidacijo teh pozicij.
Obdobje likvidnosti za osnovne izpostavljenosti, ki jih banka
namerava listiniti (securitisation warehouse), mora odražati
čas za oblikovanje skupine osnovnih izpostavljenosti, prodajo
in listinjenje pozicij ali za varovanje pomembnih dejavnikov
tveganja v izjemnih tržnih pogojih.
(7) Banka lahko v svoj pristop za zajetje presežnega
tveganja neplačila in migracije vključi varovanja pred tveganji. Banka lahko pobota dolge in kratke pozicije samo, če se
nanašajo na isti finančni instrument. Banka učinke varovanja
pred tveganji ali razpršenosti, povezane z dolgimi in kratkimi
pozicijami, ki se nanašajo na različne finančne instrumente ali na različne vrednostne papirje istega izdajatelja, ter
dolgimi in kratkimi pozicijami različnih izdajateljev, prizna
šele po natančnem modeliranju bruto dolgih in bruto kratkih
pozicij v različnih instrumentih. Banka mora upoštevati učinke pomembnih tveganj, ki lahko nastanejo v intervalu med
zapadlostjo varovanja in obdobjem likvidnosti, pa tudi možnost pomembnih bazičnih tveganj pri strategijah varovanja
po produktu, stopnji nadrejenosti v strukturi kapitala, notranji
ali zunanji bonitetni oceni, datumu izdaje in drugih razlikah
v finančnih instrumentih. Banka mora upoštevati varovanje
samo do mere, ki ga je še naprej možno vzdrževati ne glede
na to, da se dolžnik približa položaju neplačila ali drugemu
dogodku.
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(8) Za pozicije trgovalne knjige, ki so varovane preko strategij dinamičnega varovanja pred tveganji (dynamic hedging
strategies), je mogoče ponovno uravnotežiti varovanje znotraj
obdobja likvidnosti varovane pozicije pod pogojem, da banka:
(i) dosledno modelira ponovno uravnoteženje varovanja
preko ustrezne skupine pozicij trgovalne knjige;
(ii) dokaže, da vključitev ponovnega uravnoteženja prinaša boljši način merjenja tveganja;
(iii) dokaže, da so trgi za finančne instrumente, ki služijo
kot varovanje, dovolj likvidni, da omogočajo ponovno uravnoteženje tudi v obdobjih izjemnih situacij. V izračunu kapitalske
zahteve morajo biti upoštevana vsa preostala tveganja, ki izhajajo iz dinamičnih strategij varovanja pred tveganji.
(9) Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in
migracije mora odražati nelinearni vpliv opcij, strukturiranih
kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in drugih pozicij s
pomembnim nelinearnim obnašanjem glede na spremembe
cen. Banka mora upoštevati tudi tveganje samega modela v
zvezi z vrednotenjem in oceno cenovnih tveganj, povezanih s
takšnimi produkti.
(10) Pristop za zajetje presežnih tveganj neplačila in
migracije mora temeljiti na objektivnih in posodobljenih podatkih.
89.d člen
(Ovrednotenje notranjega modela)
(1) Banka mora kot del neodvisnega pregleda svojega
sistema merjenja tveganja in ovrednotenja notranjih modelov
za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno
tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga, v povezavi s
pristopom za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije
zlasti:
(i) zagotoviti, da je njen pristop modeliranja korelacij in
sprememb cen primeren za njen portfelj, vključno z izbiro in
utežmi dejavnikov sistematičnega tveganja;
(ii) izvajati več različnih testov izjemnih situacij, vključno
z analizo občutljivosti in analizo scenarijev, za kvalitativno
in kvantitativno oceno sprejemljivosti pristopa, posebej glede
obravnave koncentracij. Takšni testi ne smejo biti omejeni na
niz preteklih dogodkov;
(iii) zagotoviti ustrezno kvantitativno ovrednotenje, ki
vključuje ustrezne primerjave z notranjim modelom.
(2) Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in
migracije mora biti skladen z metodologijami banke za upravljanje s tveganji glede ugotavljanja, merjenja in obvladovanja
tržnih tveganj.
89.e člen
(Dokumentacija)
Banka mora dokumentirati svoj pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije tako, da zagotovi
preglednost predpostavk o korelaciji in drugih predpostavk o
modeliranju.
89.f člen
(Notranji pristopi, ki temeljijo na različnih parametrih)
Če banka uporablja pristop za zajetje presežnih tveganj
neplačila in migracije, ki ni skladen z vsemi zahtevami določenih v 89.a do 89.e členu tega sklepa, vendar je skladen z
metodologijami banke za ugotavljanje, merjenje in obvladovanje tveganj, mora dokazati, da njen pristop zagotavlja kapitalsko zahtevo, ki je najmanj tako visoka, kot če bi temeljila
na pristopu, ki bi v celoti izpolnil zahteve 89.a do 89.e člena
tega sklepa.
89.g člen
(Pogostost izračuna)
Banka mora izračune za zajetje presežnega tveganja
neplačila in migracije izdelati najmanj enkrat tedensko.
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8.4.2. Cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo
89.h člen
(1) Banka lahko za izračun kapitalske zahteve za cenovna
tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo namesto uporabe
določb devetega odstavka 28.a člena tega sklepa uporablja
notranji pristop, če ima dovoljenje Banke Slovenije za uporabo notranjega modela za izračun kapitalske zahteve za
posebno pozicijsko tveganje.
(2) Notranji pristop mora ustrezno zajemati vsa cenovna tveganja pri 99,9 odstotnem enostranskem intervalu
zaupanja v enoletnem obdobju pod predpostavko nespremenjene ravni tveganja, in da se po potrebi prilagaja z
upoštevanjem vpliva likvidnosti, koncentracij, varovanja in
tveganja iz opcij. Banka lahko v notranji pristop vključi vse
pozicije, ki so upravljane skupaj s pozicijami trgovalnega
portfelja s korelacijo in jih lahko tudi izključi iz pristopa iz
89.a člena tega sklepa.
(3) Kapitalska zahteva za vsa cenovna tveganja, izračunana z notranjim pristopom, ne sme biti manjša od 8 %
kapitalske zahteve, ki bi bila izračunana na podlagi devetega
odstavka 28.a člena tega sklepa za vse pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo.
(4) Banka mora ustrezno zajeti zlasti naslednja tveganja:
(a) skupno tveganje, ki nastane zaradi večih neplačil,
vključno z določanjem vrstnega reda neplačil pri tranširanih
produktih (tranched products);
(b) tveganje spremembe kreditnega razmika, vključno
z učinki game in navzkrižne game;
(c) nestanovitnost impliciranih korelacij, vključno z navzkrižnim učinkom med razmiki in korelacijami;
(d) bazično tveganje, ki zajema:
– osnovo med razmikom indeksa in tistimi razmiki pozicij, ki izhajajo iz posamičnih izpostavljenosti, ki sestavljajo
(ta) indeks;
– osnovo med implicirano korelacijo indeksa in korelacijo posebej prilagojenih portfeljev (bespoke portfolios);
(e) nestanovitnost stopnje poplačljivosti (recovery rate
volatility) glede na to, da stopnja poplačljivosti vpliva na
ceno tranš;
(f) tveganje zaradi nastale razlike pri varovanju (the risk
of hedge slippage) in potencialnih stroškov zaradi ponovnega uravnoteženja varovanj do mere, da trden sistem merjenja tveganja zajema učinke iz dinamičnega varovanja.
(5) Za namene tega člena banka mora imeti na razpolago dovolj tržnih podatkov, da zagotovi, da s svojim pristopom
v celoti zajema najpomembnejša tveganja za te izpostavljenosti, v skladu z zahtevami iz četrtega odstavka tega člena.
Banka na podlagi testiranja za nazaj ali na kakšen drug
ustrezen način dokazuje, da njen način merjenja tveganj
ustrezno pojasnjuje pretekle spremembe cen teh produktov
in ločuje med pozicijami, ki so vključene v izračun kapitalske
zahteve za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo v skladu s tem členom, od tistih, za katere ne uporablja
pristopa iz prvega odstavka tega člena.
(6) Na portfeljih, vključenih v izračun kapitalske zahteve za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo,
mora banka redno izvajati vrsto posebnih in vnaprej določenih scenarijev izjemnih situacij. Banka na podlagi teh
scenarijev analizira vplive izjemnih situacij na stopnje neplačila, stopnje poplačljivosti, kreditne razmike in korelacije v
dnevnem stanju dobičkov in izgub (P/L) enote za trgovanje s
korelacijo (correlation trading desk). Banka uporablja takšne
scenarije vsaj enkrat tedensko in vsaj četrtletno poroča Banki Slovenije o rezultatih, vključno s primerjavami izračuna
kapitalske zahteve v skladu s tem členom. Če rezultati testiranja izjemnih situacij pokažejo pomembno višjo kapitalsko
zahtevo, mora banka nemudoma, vendar najpozneje v petih
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delovnih dneh, o teh rezultatih testiranja obvestiti Banko Slovenije. V tem primeru Banka Slovenije odloči, ali je potrebno
zahtevati dodatni kapital preko obsega minimalnega kapitala
iz 136. člena oziroma 248. člena ZBan-1.
(7) Banka mora izračunati kapitalsko zahtevo, ki zajema vsa cenovna tveganja, vsaj tedensko.«.
19. člen
V drugem odstavku 91. člena se drugi pododstavek
spremeni tako, da se na koncu črta besedilo »in na osnovi dejanskih dnevnih dobičkov in izgub iz trgovanja (brez
opravnin in čistih prihodkov iz obresti)«.
20. člen
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Banka mora dnevno izpolnjevati kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje
spremembe cen blaga, ki je seštevek točke (a) in (b) tega
odstavka. Poleg tega mora banka, ki izračunava kapitalske
zahteve za posebno pozicijsko tveganje na podlagi notranjega modela, za katerega ima dovoljenje Banke Slovenije,
izpolnjevati tudi kapitalsko zahtevo, ki je seštevek točke (c)
in (d) tega odstavka. Kapitalska zahteva je:
(a) višja izmed:
– tvegane vrednosti prejšnjega dne (VaRt-1), izračunane
na podlagi prvega odstavka 88. člena tega sklepa;
– povprečja dnevnih tveganih vrednosti preteklih 60 delovnih dni (VaRavg), izračunanega na podlagi prvega odstavka 88. člena tega sklepa, pomnoženega z multiplikatorjem
(mc), ki je najmanj 3;
(b) višja izmed:
– zadnje razpoložljive tvegane vrednosti za izjemne
situacije (SVaRt-1), izračunane na podlagi drugega odstavka
88. člena tega sklepa;
– povprečja tveganih vrednosti preteklih 60 delovnih
dni za izjemne situacije (SVaRavg), izračunanega na podlagi
drugega odstavka 88. člena tega sklepa, pomnoženega z
multiplikatorjem (ms), ki je najmanj 3;
(c) kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje za pozicije
v listinjenju (securitisation positions) in kreditne izvedene
finančne instrumente n-tega neplačila v trgovalni knjigi, izračunane na podlagi 28.a člena tega sklepa, razen za omenjene pozicije, ki so vključene v izračun kapitalske zahteve,
izračunane na podlagi 89.h člena tega sklepa;
(d) višja izmed zadnje vrednosti izračuna presežnega
tveganja neplačila in migracije ter povprečne vrednosti izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije za zadnjih
12 tednov v skladu s 89.a členom tega sklepa, in po potrebi
višja izmed zadnje vrednosti izračuna kapitalske zahteve
za vsa cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo
in povprečne vrednosti izračuna za vsa cenovna tveganja
v trgovalnem portfelju s korelacijo za zadnjih 12 tednov v
skladu s 89.h členom tega sklepa.«.
Prvi pododstavek drugega odstavka se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Za namene točke (a) in (b) prvega odstavka tega
člena se multiplikatorja (mc) in (ms) povečata za plus faktor
med 0 in 1 v skladu s Tabelo 14 tega odstavka, v odvisnosti
od števila preseganj za zadnjih 250 delovnih dni, ugotovljenih s testiranjem za nazaj notranjega modela za izračun
tvegane vrednosti v skladu s prvim odstavkom 88. člena
tega sklepa. Banka mora dosledno izračunati ta preseganja
na podlagi testiranja za nazaj na dejanskih in hipotetičnih
spremembah vrednosti portfelja. Preseganje pomeni enodnevno spremembo vrednosti portfelja, ki presega ustrezno
enodnevno mero tvegane vrednosti, izračunane z notranjim
modelom banke. Za določitev plus faktorja mora banka število preseganj ugotavljati oziroma ocenjevati dosledno vsaj
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četrtletno in je enako višjemu številu preseganj v primeru
hipotetičnih in dejanskih sprememb vrednosti portfelja.«.
21. člen
V Prilogi VIII v Oddelku C se točke C1., C2. in C3. spremenijo tako, da se glasijo:
»C1. Opišite, kako pogosto se izračunavata tvegana
vrednost (VaR) in tvegana vrednost za izjemne
situacije (stressed VaR) ter kako pogosto se
posodabljajo časovne vrste podatkov.
C2.
Opišite postopek za doseganje v skladu s tem
sklepom določene stopnje zaupanja in obdobja
posedovanja (faktor, ki odraža v skladu s tem
sklepom nestanovitnost cen za določeno obdobje
posedovanja) za tvegano vrednost (VaR) in tvegano
vrednost za izjemne situacije.
C3.
Navedite dolžino obdobja opazovanja podatkov
za tvegano vrednost (VaR) in tvegano vrednost za
izjemne situacije in jo obrazložite.«.
V oddelku E se črta točka E7.
Točki E9. in E10. se spremenita tako, da se glasita:
»E9. Opišite metodologijo za izračun dodatne kapitalske
zahteve po Pristopu za zajetje presežnega tveganja
neplačila in migracije pozicij trgovalne knjige, ki
presega tveganje neplačila, zajetega v izračunu
tvegane vrednosti (VaR) na podlagi notranjega
modela, ki vključuje obseg pristopa, parametre,
ovrednotenje notranjega modela, dokumentacijo,
pogostost izračuna ter po potrebi notranje pristope, ki
temeljijo na različnih parametrih.
E10. Opišite metodologijo za izračun dodatne kapitalske
zahteve po pristopu za cenovna tveganja v
trgovalnem portfelju s korelacijo za pozicije v
listinjenju in kreditnih izvedenih finančnih instrumentih
na podlagi n-tega neplačila.«.
22. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4267.

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. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo
(52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11) ter
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) 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, 42/09, 85/10 in 62/11) se v 1.a členu
besedilo »Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv
2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami
za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorni-
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škim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra 2010, str. 3)« nadomesti z besedilom »Direktivo
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V 4. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrejena banka, ki ni določena kot pomembna
podrejena banka iz tretjega odstavka tega člena, mora razkriti
informacije iz 23.c in 23.d člena tega sklepa, in sicer:
(a) če ima položaj nadrejene družbe bančne podskupine
znotraj Republike Slovenije: na konsolidirani podlagi,
(b) v drugih primerih: na posamični podlagi.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomembna podrejena banka mora javno objaviti
informacije iz 12., 13., 23.c in 23.d člena tega sklepa. Podrejena banka, ki ni določena kot pomembna podrejena banka,
mora javno objaviti samo informacije iz 23.c in 23.d člena tega
sklepa.«.
V tretjem odstavku se besedilo »23. člena« nadomesti z
besedilom »23.b člena«.
4. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za tržna tveganja, mora višino kapitalske zahteve razkriti ločeno po posameznih vrstah tržnih tveganj. Poleg tega mora banka ločeno razkriti višino kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje
za trgovalni portfelj s korelacijo.«.
5. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Banka, ki izračunava kapitalske zahteve za pozicijsko
tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen
blaga z uporabo notranjih modelov, mora razkriti naslednje
informacije:
(a) za vsak zajeti podportfelj:
– značilnosti uporabljenih notranjih modelov;
– metodologijo za izračun kapitalskih zahtev in opis tveganj, zajetih z notranjim modelom, vključno z opisom pristopa
za določitev obdobij likvidnosti, za izpolnjevanje standardov
zanesljivosti, primerljivih s pristopom IRB ter za validacijo notranjih modelov, in sicer ločeno za kapitalske zahteve za presežno
tveganje neplačila in migracije ter za kapitalske zahteve za
cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo;
– opis testiranja izjemnih situacij, uporabljen za posamezne podportfelje;
– opis uporabljenih metod za testiranje za nazaj in za potrditev (validacijo) natančnosti in doslednosti notranjih modelov
ter opis postopkov modeliranja;
(b) obseg dovoljenj za uporabo notranjih modelov, izdanih
s strani Banke Slovenije;
(c) opis sistemov in kontrol za upravljanje – vrednotenje
trgovalne knjige v skladu z 12. in 13. členom sklepa o tržnih
tveganjih;
(d) najvišje, najnižje in povprečne:
– dnevne mere tvegane vrednosti (VaR) za poročevalsko
obdobje in mero tvegane vrednosti na zadnji dan poročevalskega obdobja;
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– mere tvegane vrednosti za izjemne situacije (stressed
VaR) za poročevalsko obdobje in mero tvegane vrednosti za
izjemne situacije na zadnji dan poročevalskega obdobja;
– kapitalske zahteve za presežno tveganje neplačila in
migracije ter kapitalske zahteve za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo v poročevalskem obdobju in na zadnji
dan poročevalskega obdobja;
(e) kapitalske zahteve ter povprečne vrednosti kapitalskih zahtev v obdobju likvidnosti za vsak podportfelj, in sicer
ločeno za kapitalske zahteve za presežno tveganje neplačila
ter kapitalske zahteve za cenovna tveganja v trgovalnem
portfelju s korelacijo;
(f) primerjavo med merami dnevne tvegane vrednosti
in enodnevno spremembo vrednosti portfelja ob koncu naslednjega delovnega dne, skupaj z analizo pomembnejših
prekoračitev tekom poročevalskega obdobja.«.
6. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V zvezi z listinjenjem mora banka razkriti naslednje
informacije, kjer je primerno, ločeno za bančno in trgovalno
knjigo:
(a) cilje, ki jih želi banka doseči z dejavnostjo listinjenja;
(b) naravo drugih tveganj v zvezi z listinjenimi izpostavljenostmi, vključno z likvidnostnim tveganjem;
(c) vrste tveganj z vidika nadrejenosti osnovnih pozicij
v listinjenju in osnovnih izpostavljenosti, ki oblikujejo pozicije
zadnjega v verigi listinjenj, pridobljenih in zadržanih z dejavnostjo relistinjenja;
(d) vloge, ki jih banka prevzema v procesu listinjenja;
(e) obseg aktivnosti banke v posamezni vlogi iz točke
(d) tega odstavka;
(f) opis postopkov za spremljanje sprememb kreditnega
in tržnega tveganja pozicij v listinjenju, vključno s spremljanjem vpliva sprememb kvalitete osnovnih izpostavljenosti na
pozicije v listinjenju, ter razlike v postopkih za pozicije v
relistinjenju;
(g) opis politik banke, ki urejajo uporabo varovanja in
osebnega kreditnega zavarovanja za zmanjšanje tveganj zadržanih pozicij v listinjenju in relistinjenju, vključno z opredelitvijo pomembnejših nasprotnih strank, s katerimi so sklenjeni
posli varovanja, ločeno po vrstah izpostavljenosti tveganju;
(h) pristope, ki jih uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti, vključno z navedbo vrst pozicij v listinjenju, za katere se uporablja posamezen pristop;
(i) vrste pravnih oseb s posebnim namenom listinjenja (v
nadaljevanju SSPE), s pomočjo katerih banka v vlogi sponzorja listini izpostavljenosti tretjih oseb, vključno z navedbami,
ali ima izpostavljenosti do teh SSPE, v kakšni obliki in v kolikšnem obsegu, ločeno za bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti, kot tudi seznam subjektov, ki jih banka upravlja ali
jim svetuje, in ki investirajo bodisi v izpostavljenosti, listinjene
s strani banke, bodisi v SSPE, v razmerju do katerih nastopa
banka v vlogi sponzorja;
(j) povzetek računovodskih politik za listinjenje, ki vključuje informacije o:
– tem, ali se posli obravnavajo kot prodaje ali financiranja,
– pripoznavanju dobičkov pri prodaji,
– metodologijah, ključnih predpostavkah in vhodnih podatkih za vrednotenje pozicij v listinjenju ter njihovih spremembah glede na predhodno obdobje,
– obravnavi sintetičnih listinjenj, če ta informacija ni
zajeta v drugih računovodskih politikah,
– tem, kako so vrednotene izpostavljenosti, ki jih namerava
banka listiniti, in ali so evidentirane v bančni ali trgovalni knjigi,
– politikah za pripoznavanje obveznosti v izkazu finančnega položaja v primerih, ki lahko zahtevajo od banke zagotavljanje finančne podpore za listinjene izpostavljenosti;
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(k) imena ECAI, ki se uporabljajo za ocenjevanje pozicij
v listinjenju, in vrste izpostavljenosti, za katere se uporablja
ocena posamezne agencije;
(l) kjer je primerno, opis metode notranjega ocenjevanja, vključno z informacijami o strukturi procesa notranjega
ocenjevanja in razmerju med notranjimi in zunanjimi bonitetnimi ocenami, uporabi notranjega ocenjevanja za druge namene kot za izračun kapitalskih zahtev, kontrolnih
mehanizmih pri procesu notranjega ocenjevanja, vključno
z oceno njihove neodvisnosti in odgovornosti ter informacijami o pregledu procesa notranjega ocenjevanja, vrstah
izpostavljenosti, za katere se uporablja metoda notranjega
ocenjevanja ter dejavnikih izjemnih situacij, ki so upoštevani
pri določitvi stopenj kreditne izboljšave, ločeno po vrstah
izpostavljenosti;
(m) pojasnila bistvenih sprememb glede kvantitativnih razkritij v točkah (n) do (r) glede na zadnje poročevalsko obdobje;
(n) naslednje informacije, razčlenjene po vrstah izpostavljenosti, ločeno za bančno in trgovalno knjigo:
– skupno stanje pozicij v listinjenju, ločeno za tradicionalno in sintetično listinjenje ter listinjenje, v katerem banka
prevzema le vlogo sponzorja,
– skupni znesek zadržanih ali kupljenih bilančnih pozicij
v listinjenju ter zunajbilančnih pozicij v listinjenju,
– skupni znesek izpostavljenosti, ki jih banka namerava
listiniti,
– za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila, celotno vrednost črpanih zneskov
iz skupine izpostavljenosti, pripisano udeležbi originatorja in
udeležbi investitorja, skupno kapitalsko zahtevo banke za
udeležbo originatorja in skupno kapitalsko zahtevo banke za
udeležbo investitorja, izračunano na osnovi investitorjevega
dela črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti in dela nečrpanih zneskov kreditnih linij,
– znesek pozicij v listinjenju, ki so bile odštete od kapitala ali tehtane s 1250 %,
– povzetek dejavnosti listinjenja v poročevalskem obdobju, vključno z zneskom listinjenih izpostavljenosti in pripoznanimi dobički ali izgubami iz prodaje;
(o) naslednje informacije, ločeno za bančno in trgovalno
knjigo:
– skupni znesek zadržanih ali kupljenih pozicij v listinjenju in z njimi povezani znesek kapitalskih zahtev, razčlenjen
na pozicije v listinjenju in relistinjenju in nadalje razčlenjen v
razumno število razredov uteži tveganja oziroma kapitalskih
zahtev za vsak pristop, ki ga banka uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti,
– skupni znesek zadržanih ali kupljenih pozicij v relistinjenju, razčlenjen na izpostavljenosti pred in po varovanju/zavarovanju in izpostavljenosti do dajalcev osebnega jamstva,
razčlenjene po stopnjah kreditne kvalitete ali nazivih dajalcev
osebnega jamstva;
(p) za listinjene izpostavljenosti v bančni knjigi, znesek
zapadlih postavk/postavk, ki jih je banka oslabila oziroma
oblikovala rezervacije in znesek izgub, ki jih je banka pripoznala v poročevalskem obdobju, oboje razčlenjeno po vrstah
izpostavljenosti;
(r) za listinjene izpostavljenosti v trgovalni knjigi, skupen
znesek izpostavljenosti, ki se upošteva pri izračunu kapitalske
zahteve za tržna tveganja, razčlenjen na tradicionalno in sintetično listinjenje in po vrstah izpostavljenosti.«.
7. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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4268.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij

Na podlagi tretje alineje 4. točke 129. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11)
in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
1. člen
V drugem odstavku 3. člena Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06 in 64/10)
se v prvi alineji točke (c) črta besedilo »pri Odboru evropskih
zakonodajalcev za vrednostne papirje (v nadaljevanju: CESR)«
in besedilo »pri CESR«.
V prvem stavku točke (f) se v tretji alineji za besedilom
»pristojni organ« doda besedilo »ali Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: ESMA)«.
V drugem stavku točke (f) se za besedilom »pristojnega
organa« doda besedilo »ali mnenje ESMA«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4270.

Na podlagi četrte alineje 4. točke 129. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11)
in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07,
85/10, 97/10 in 62/11) se na koncu 31. točke pika nadomesti
s podpičjem. Dodata se dve novi točki, ki se glasita:
»32. »Uredba o bonitetnih agencijah« je Uredba (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), zadnjič spremenjena z Direktivo
2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in
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2. člen
V 37.a členu se besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banka
bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah in za katero je
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 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 četrtem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih
agencijah.«.

Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

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

Stran

spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb
(ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne
1. julija 2011, str. 1);
33. »Evropski organ za vrednostne papirje in trge
(ESMA)« je Evropski nadzorni organ (Evropski organ za
vrednostne papirje in trge), ustanovljen z Uredbo (EU)
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/77/ES (UL l št. 331 z dne 15. decembra 2010, str.
84).«.

Ljubljana, dne 6. decembra 2011

4269.
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Sklep o spremembah Sklepa o opravljanju
menjalniških poslov

Na podlagi 8. člena in v zvezi s 13. členom Zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), v povezavi s 87. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09, Odl. US:
U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 19/10 in 77/11) ter na podlagi drugega odstavka 13. člena, prvega odstavka 31. člena, 42.a in
43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– UPB-1 in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o opravljanju
menjalniških poslov
1. člen
V Sklepu o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list
RS, št. 91/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Menjalec in banka morata opravljati menjalniške posle
s pomočjo programske opreme, ki zagotavlja izdajo potrdil in
vodenje blagajniškega dnevnika v skladu s tem sklepom in Navodilom, v katerem Banka Slovenije podrobneje določi obvezne
funkcije programske opreme in vgrajene kontrole.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalec in banka poročata Banki Slovenije o odkupu
tuje gotovine in potovalnih čekov ter o prodaji tuje gotovine po
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valutah in šifrah osnov. Poročilo mora biti rezultat knjiženj v
blagajniških dnevnikih.«
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

4271.

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje
Sklepa o opravljanju menjalniških poslov

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o deviznem
poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), drugega odstavka 10. člena Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni
list RS, št. 91/09 in 100/11) in tretjega odstavka 29. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in
59/11) izdajam

NAVODILO
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa
o opravljanju menjalniških poslov
1.
V 2. točki Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju
menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
Navodilo) se črta peta alineja.
2.
8. točka Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»8. Menjalec in banka sestavljata in pošiljata Banki Slovenije poročila o skupnem prometu vseh blagajn na vseh
menjalnih mestih. Vsebina, oblika in način pošiljanja poročil so
določeni v Prilogi št. 2.«
3.
9. točka Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»9. Menjalec in banka sestavljata poročila iz 8. točke tega
navodila za obdobje šestih mesecev (polletno), pri čemer se
prvo polletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Poročilo
morata poslati najkasneje petnajsti dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega polletja.«
4.
10. točka Navodila se črta, vse ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
5.
Priloga št. 2 Navodila se nadomesti s prilogo k temu navodilu. Priloga št. 3 Navodila se črta.
6.
To navodilo začne veljati 1. januarja 2012. Menjalec oziroma banka pošlje prvo poročilo v skladu z novo 8. in 9. točko
Navodila najkasneje 16. julija 2012 za obdobje od 1. januarja
do 30. junija 2012.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Guverner
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Priloga št. 2

Vsebina, oblika in način pošiljanja poročil
1. Menjalci in banke (v nadaljevanju: poročevalci) sporočajo podatke o odkupu in prodaji tuje
gotovine za vsa menjalna mesta skupaj v naslednji strukturi podatkov:

(Matična številka menjalca / banke )

(Ime in naslov menjalca / banke)

Od

do

(Obdobje poročanja (DD.MM.LLLL))

Valuta

1

Odkup tuje gotovine
Rezidenti
Nerezidenti
796
701
2
3

Odkup tujih čekov

4

Prodaja tuje gotovine
Rezidenti
Nerezidenti
700
701
5
6

2. V posamezna polja tabele iz 1. točke se vpisujejo naslednji podatki, ki se nanašajo na poslovanje v
obdobju, za katero se poroča:
v stolpec 1: trimestna »alfa šifra« valute iz šifranta valut ISO 4217; valute se vpisujejo po
abecednem vrstnem redu teh šifer;
v stolpec 2: skupni znesek odkupov tuje gotovine od rezidentov;
v stolpec 3: skupni znesek odkupov tuje gotovine od nerezidentov;
v stolpec 4: skupni znesek odkupov potovalnih čekov od rezidentov in nerezidentov;
v stolpec 5: skupni znesek prodaj tuje gotovine rezidentom;
v stolpec 6: skupni znesek prodaj tuje gotovine nerezidentom.
Vrednosti v stolpcih 2 do 6 morajo biti izraženi v valuti iz stolpca 1.
2. Poročevalci izpolnijo poročilo v programu Microsoft Office Excel, v formatu .xls ali .xlsx.
3. Poročevalci polletna poročila pošljejo Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov:
menjalnisko.poslovanje@bsi.si.
4. Poročevalci pri pošiljanju poročila v polju Zadeva navedejo naslednje podatke (brez presledkov):
1. oznaka aplikacije v Banki Slovenije (EKM);
2. šifra poročevalca iz registra poslovnih subjektov v RS (7 znakov);
3. obdobje poročanja (LLLL1 za prvo polletje oziroma LLLL2 za drugo polletje) in
4. (PGP) ali (SMIME) – oznaka, da gre za uporabo PGP ali S/MIME (X.509) infrastrukture
digitalnih potrdil.

Priloga
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5. Poročila morajo biti elektronsko podpisana s programom PGP ali z digitalnim potrdilom (S/MIME).
Za preverjanje podpisanega sporočila se uporablja javni PGP ključ ali digitalno potrdilo, ki ga je
poročevalec v ta namen poslal Banki Slovenije na elektronski naslov e-prijava@bsi.si. Sporočila
morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni PGP ključ ali digitalno potrdilo Banke Slovenije,
kot je navedeno v 6. in 7. točki.
6. Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila poročevalca s posebnim sporočilom – odgovorom. Vsi
odgovori so elektronsko podpisani z javnim PGP ključem "Banka Slovenije - Evidenca in kontrola
menjalnic - EKM" ali digitalnim potrdilom. Odgovori so tudi šifrirani. V primeru, da sporočilo ni bilo
sprejeto, poročevalec ne prejme odgovora.
7. Javni PGP ključ in digitalno potrdilo iz 6. točke ter podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim
poslovanjem z Banko Slovenije so dostopni na spletni strani Banke Slovenije na naslovu
http://www.bsi.si v rubriki Plačilni in poravnalni sistemi – Nadzor menjalniškega poslovanja.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4272.

Ugotovitveni sklep Državne volilne komisije

Na podlagi 22. in 24.f člena Zakona o volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS,
št. 40/04 – UPB1 in 109/09 ter 41/07 – ZVRK) je Državna volilna komisija na 76. seji dne 1. decembra 2011

U G O T O V I L A,
da glede na izid glasovanja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije, ki so bile 7. junija 2009, pripada
mandat osme poslanke Evropskega parlamenta iz Republike
Slovenije naslednji kandidatki po vrstnem redu na listi kandidatov Slovenska demokratska stranka – SDS, ki je bila določena
za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 7. junija 2009.
To je: ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ, roj. 14. 5. 1955, Ljubljana, Gasparijeva ulica 11.
Št. 18-4/00-01/11
Ljubljana, dne 1. decembra 2011

Št.

4274.

4273.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni
volilni komisiji V. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1.
2009, izdajam

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni
komisiji V. volilne enote
V 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote s sedežem
Šentjur pri Celju
se razreši:
– dolžnosti članice:
Alja Vrečko
in
se imenuje:
– za članico:
Vanja Hriberšek, roj. 28. 1. 1964, Grobelno 151, 3231
Grobelno.
Št. 1-1/00-5/1
Ljubljana, dne 2. decembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Stran
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Sklep o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni
volilni komisiji IV. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1.
2009, izdajam

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni volilni
komisiji IV. volilne enote
V 8. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote s sedežem
Ljubljana – Bežigrad
se razreši:
– dolžnosti namestnice članice:
Bernarda Počervina
in
se imenuje:
– za namestnika članice:
Miha Koprivšek, roj. 21. 5. 1975, Cesta v Zgornji log 38 f,
Ljubljana.
Št. 1-1/00-4/8
Ljubljana, dne 2. decembra 2011

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Člani:
Dušan Strnad l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Saša Zagorc l.r.
dr. Franc Grad l.r.
mag. Gorazd Kobler l.r.
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Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

4275.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni
volilni komisiji VII. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 75. seji 30. novembra
2011, sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni
komisiji VII. volilne enote
V 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote s sedežem
v Mariboru
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Natalija Kopčič
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Peter Kaloh, roj. 30. 7. 1983, stanujoč Robičeva 20, 2341
Limbuš.
Št. 1-1/00-08/7-11
Ljubljana, dne 30. novembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

4276.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni
volilni komisiji VII. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 75. seji 30. novembra
2011, sprejela
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SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni
komisiji VII. volilne enote
V 10. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote s sedežem
v Mariboru
se razreši:
– dolžnosti člana:
Blaž Vampl
in
se imenuje:
– za člana:
Uroš Vampl, roj. 2. 10. 1963, stanujoč Cesta Proletarskih
brigad 63, 2000 Maribor.
Št. 1-1/00-08/7-10
Ljubljana, dne 30. novembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4277.

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije –
GIZ, Ljubljana,
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrtnih delavcev Slovenije

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KOLEKTIVNE POGODBE
za obrt in podjetništvo
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS,
št. 73/08 in 55/10) se spremeni in dopolni:
1. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da glasi:
»(2) Pogodba je sklenjena za določen čas do 31. 12.
2012.«
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki glasi:
»5.a člen
(skupni razgovori)
Stranki kolektivne pogodbe lahko praviloma enkrat letno
opravita skupne razgovore z delavci in delodajalci posamezne
regije oziroma območja, ki jih ta kolektivna pogodba veže.«
3. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c, 9.č in 9.d člen,
ki glasijo:
»9.a člen
(reševanje sporov med pogodbenima strankama ter sporov
med uporabniki te kolektivne pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki in uporabniki te kolektivne pogodbe
lahko medsebojne individualne in kolektivne spore, ki izhajajo
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iz te kolektivne pogodbe in jih ni bilo mogoče rešiti s pogajanji,
rešujeta na miren način s posredovanjem ali arbitražo.
(2) Mirno reševanje sporov, dogovorjeno s to kolektivno
pogodbo v obligacijskem ali normativnem delu, ni procesna
predpostavka.
(3) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta
spor o pravicah in interesni spor, ki izvirata iz te kolektivne
pogodbe.
(4) Spori se rešujejo ob smiselni uporabi Zakona o kolektivnih pogodbah, Zakona o arbitraži in Zakona o mediaciji v
civilnih in gospodarskih sporih.
9.b člen
(mirno reševanje sporov s posredovanjem)
(1) Postopek mirnega reševanja sporov s posredovanjem
(v nadaljevanju: posredovanje) se začne na podlagi pisnega
predloga ene od pogodbenih strank ali uporabnika te kolektivne
pogodbe (v nadaljevanju: predlagatelj), v katerem je navedeno
sporno vprašanje ali razmerje ter sočasno predlagan priznan
delovno pravni strokovnjak za posredovanje.
(2) Nasprotni udeleženec se mora o predlogu izjasniti
v roku desetih delovnih dni, tako da nedvoumno izjavi, da
sprejema postopek posredovanja. Obenem nasprotni udeleženec sprejme predlaganega strokovnjaka za posredovanje
ali posreduje svoj predlog. Udeleženca spora o strokovnjaku
za posredovanje dosežeta soglasje v roku petih delovnih
dni od začetka postopka posredovanja. Če tak sporazum
ni dosežen, se šteje, da postopek posredovanja ni uspel in
se ustavi.
(3) Med postopkom posredovanja lahko katerakoli stranka
kadarkoli izjavi, da ne želi nadaljevati s postopkom. Postopek
se ustavi.
9.c člen
(postopek posredovanja)
(1) V postopku posredovanja se uporabljajo načela Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih.
(2) V primeru uspešnega zaključka posredovanja pogodbeni stranki skladno s svojimi pooblastili skleneta zavezujoč
pisni sporazum.
(3) Pisni sporazum strank, ki dopolnjuje ali spreminja
vsebino kolektivne pogodbe, se objavi na enak način kot ta
kolektivna pogodba.
9.č člen
(arbitraža)
Pogodbeni stranki ali uporabnika te kolektivne pogodbe
se lahko dogovorita za arbitražno reševanje spora po tem, ko
je spor že nastal. Postopek se praviloma vodi pred tričlanskim
arbitražnim senatom, v katerega vsaka stranka predlaga enega
člana, tretjega, ki je predsednik senata, pa imenujeta soglasno.
Sedež arbitraže je v Ljubljani in deluje v skladu s pravilnikom,
ki ga sprejmeta pogodbeni stranki.
9.d člen
(arbitražni postopek)
(1) Arbitražni postopek se začne na podlagi pisnega predloga ene od strank spora, v katerem je navedeno sporno
vprašanje ali razmerje in podan predlog za člana arbitražnega
senata in predsednika arbitraže.
(2) Nasprotna stranka se mora o predlogu izjasniti v roku
desetih delovnih dni od prejema predloga, tako da nedvoumno
izjavi, da sprejema postopek arbitraže. Obenem nasprotna
stranka imenuje svojega arbitra in sprejme predlaganega predsednika arbitraže oziroma posreduje svoj predlog za predsednika. Stranki spora o predsedniku arbitražnega senata dosežeta
soglasje v roku petih delovnih dni od sprejema izjave o začetku
arbitražnega postopka in skleneta arbitražni sporazum. Če tak
sporazum ni dosežen, se arbitražni postopek ustavi.
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(3) Za postopek pred arbitražnim senatom se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o arbitraži.
(4) Odločitev arbitražnega senata je v individualnem in
kolektivnem delovnem sporu dokončna. Odločitev arbitražnega
senata, ki dopolnjuje ali spreminja vsebino kolektivne pogodbe,
se objavi na enak način kot ta kolektivna pogodba.«
4. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi:
»(3) Delo po določbah prvega odstavka tega člena lahko
traja največ 4 mesece v koledarskem letu.«
5. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni, tako da glasi:
»(2) Delovni čas lahko delodajalec začasno prerazporedi
v primerih:
– ki so določeni z zakonom za uvedbo nadurnega dela,
– zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega
obsega dela,
– zaradi začasnega pomanjkanja surovin (kot npr.: reprodukcijskih materialov, sestavnih delov) in energije (kot npr.:
elektrika, para, plin),
– zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti delavcev z dela,
– zaradi neugodnih vremenskih pogojev.«
6. člen
Spremeni in dopolni se 27. člen, tako da glasi:
»V dejavnostih:
– kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
– kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev ali
– v primeru neenakomernega ali povečanega obsega dela,
se minimalno trajanje dnevnega in tedenskega počitka, kot je
določeno z zakonom, zagotavlja v obdobju 14 dni.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 37. člen, tako da glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se uporabljajo od prvega koledarskega dne v mesecu po objavi te kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS dalje in znašajo:
I. tarifni razred
537,48 EUR
II. tarifni razred
558,77 EUR
III. tarifni razred
603,47 EUR
IV. tarifni razred
617,31 EUR
V. tarifni razred
654,56 EUR
VI. tarifni razred
750,35 EUR
VII. tarifni razred
878,07 EUR
VIII. tarifni razred
984,50 EUR.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako,
da se zneski iz prejšnjega odstavka delijo s 174.
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2011 v primerjavi z obdobjem januar–december 2010
presegla 0,5 %, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni
pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2011, za mesec
januar 2012 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno
inflacijo (vir: SURS).«
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8. člen
Spremeni se 42. člen, tako da glasi:
»(1) Del plače na podlagi delovne uspešnosti se določi
upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela,
za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(2) V primeru, da delavec presega pričakovane rezultate
po kriterijih iz prejšnjega odstavka tega člena, mu pripada del
plače na podlagi delovne uspešnosti, ki ne more znašati manj
kot 1 %.«
9. člen
Spremeni in dopolni se 45. člen tako, da glasi:
»(1) Regres za letni dopust v letu 2012 se izplača najmanj v višini minimalne plače povečane za 1 %, kar na dan
podpisa sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe znaša
755,58 EUR.
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres
za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do
1. novembra tekočega koledarskega leta.«
10. člen
Drugi in četrti odstavek 49. člena se spremenita, tako da
glasita:
»(2) Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri
vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med
delom, ki dnevno ne sme biti nižje od 4,90 EUR.
(4) Do povračila stroškov za prehrano je upravičen delavec v višini 4,90 EUR na dan.«
11. člen
Spremeni se 58.a člen, tako da glasi:
»Z dnem, ko stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve
te kolektivne pogodbe, prenehajo veljati določbe Kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/08 in
55/10), ki se spreminjajo skladno s temi spremembami in
dopolnitvami.«
Ravne na Koroškem, dne 11. novembra 2011
Podpisnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana
Milan Škapin l.r.
Podpisnik delojemalcev:
Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Peter Jančar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
15. 11. 2011 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-6 o tem, da
so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in
podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) pod zaporedno število 42/2.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
4278.

Odlok o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 33. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 19/09), se
razveljavi 3. člen.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka stopi ponovno v veljavo
besedilo 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS,
št. 96/04, 92/05, 108/06 in 45/08), ki je veljalo pred uveljavitvijo
te spremembe.

dna zveza »V letih 2009, 2010 in 2011« zamenja z besedno
zvezo »V letu 2012«.
2. člen
Ta odlok se objavi v objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati 1. 1. 2012.
Št. 353-138/99-10
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

4280.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ajdovščina za leto 2012

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) v povezavi s členi 58 do 63 Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS,
št. 24/92), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo,
št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in 12. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 132/03, 139/04, 108/05, 120/05, 119/07, 116/08 in
100/09) je občinski svet na 12. seji dne 24. 11. 2011 sprejel

3. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena, se za dokončanje upravnih postopkov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
odloka, uporabljajo določbe 3. člena Odloka o spremembah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 19/09).

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ajdovščina za leto 2012

4. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
Mesečna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,000180 EUR tako, da letna
vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča znaša 0,00216 EUR.

Št. 352-08/04
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

4279.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 422-067/2011
Ajdovščina, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo
št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 12. seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05
– popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10)
se v začetku prvega stavka prvega odstavka 12.a člena bese-

4281.

Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih
cest

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejel

SKLEP
o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan cenik
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vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih občinskih prometnih
površin, objektov in naprav:
1. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO NORMATIVIH
– Redni, občasni in izredni pregledi stanja
cest
– Ročno čiščenje vozišča z odvozom
materiala
– Strojno čiščenje vozišč
– Čiščenje vozišč po nezgodi
– Čiščenje vzdolžnega odvodnjavanja pri
objektih
– Krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom –
velikost jame do 1 m2
– Krpanje udarnih jam z vročim asfaltom brez
priprave podlage – vel. jame do 2 m2
– Odrez asfalta z premazom spoja
– Rezkanje v debelini 4 cm
– Odkop in odvoz asfalta
– Odkop materiala, odvoz, priprava podlage
in uvaljanje
– Dobava in ročno vgrajevanje BB8 ali 11
deb. 6 cm
– Odrez asfalta, izkop jarka, odvoz materiala,
vgradnja tampona z oblikovanjem mulde, in
premaz spoja ter vgradnja asfalta
– Ročno krpanje makadamskih vozišč
– Odrez bankin z nakladanjem materiala in
odvozom na deponijo
– Ročno popravilo bankin z dosipavanjem
materiala
– Strojno čiščenje jarkov z odvozom
materiala na deponijo pri izkopu materiala do
0,3 m3/m
– Strojno čiščenje jarkov z odvozom
materiala na deponijo pri izkopu materiala od
0,3 do 0,5 m3/m
– Strojno čiščenje zasutih jarkov in izkop
novih, izkopan mat. od 0,5 do 0,75 m3/m in
odvoz na deponijo
– Strojni izkop jarka z nakladanjem in
odvozom materiala – nov jarek
– Ročno čiščenje jarkov z planiranjem
materiala ob jarku
– Ročno čiščenje koritnic, muld, kanalet
– Ročno čiščenje koritnic, muld, kanalet v
usekih
– Obsekavanje nad robniki in zidovi
– Ročno čiščenje jaškov in peskolovov
– Ročno čiščenje propustov – iztok, vtok
– Strojno čiščenje propustov – vtok, iztok ter
odvoz materiala
– Strojno izpiranje propustov in praznenje
peskolovov
– Zamenjava LTŽ rešetk ali pokrovov na
jaških – brez materiala
– Izkop jame, betoniranje droga in montaža
znaka
– Montaža znaka na obstoječ drog
– Odstranitev znaka
– Odstranitev znaka komplet z drogom
– Strojna košnja rastlinja ob cestah
– Košnja brežin z nahrbtno kosilko
– Obrezovanje in obsekavanje rastlinja

4,12 €/km
0,26 €/m2
0,03 €/m2
12,89 €/uro
2,20

€/m

59,50

€/m2

32,06
3,13
5,54
6,99

€/m2
€/m
€/m2
€/m2

7,94

€/m2

16,91

€/m2

31,38
0,20

€/m
€/m2

2,04

€/m2

4,49

€/m2

3,00

€/m

4,20

€/m

8,47

€/m3

12,00

€/m3

5,60
0,75

€/m
€/m

0,99 €/m
1,10 €/m
25,00 €/kom
9,20 €/m
12,30

€/m

54,67 €/uro
139,48 €/kom
55,84
20,06
14,61
20,06
0,07
0,30
1,20

€/kom
€/kom
€/kom
€/kom
€/m2
€/m2
€/m2
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– Obsekovanje rastlinja
– Postavitev snežnih kolov
– Odstranitev snežnih kolov
– Čiščenje prometnih znakov – zimski
– Odstranjevanje snega in poledice ročno
– Nadomestitev smernikov
– Popravilo varnostne ograje na bankini

13297

1,10
1,45
0,73
5,59
1,03
10,70
23,60

€/m2
€/kos
€/kos
€/kos
€/m2
€/kos
€/m

2. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO OPRAVLJENIH
URAH
2.1 OBRAČUNSKE URE DELAVCEV
– komunalni delavec
– komunalni delavec
– komunalni delavec
– komunalni delavec
– dežurstvo pripravljenost na domu
15 % režijske ure

NK
PK
KV
VKV

10,89
12,89
15,46
17,30

€/uro
€/uro
€/uro
€/uro

2,32 €/uro

OPOMBE:
Za izvajanje intervencijskih del se cene iz cenika po točko
2.1 povečajo:
– za delo ob delavnikih od 15–23 ure in ob sobotah
– za delo ob delavnikih od 23–7 ure in ob nedeljah ali
državnih praznikih

50 %
100 %

2.2 OBRAČUNSKE URE VOZIL
– poltovorna in kombinirana vozila:
v obratovanju
v uporabi brez delavca
– poltovorno vozilo z dvigalom in šoferjem
– tovorna vozila – kiper s šoferjem
delovna ura
zimska služba samo s posipalcem
zimska služba komplet s plugom in posipalcem
– tovorno vozilo z dvigalom

17,75 €/uro
9,25 €/uro
25,00 €/uro
33,54
42,46
50,31
35,30

€/uro
€/uro
€/uro
€/uro

2.3 OBRAČUNSKE URE DELOVNIH STROJEV IN
ORODJA
– rovokopač
– traktor

– rotacijski posipalec
soli – za poltovorno
vozilo
– pometalni stroj
– motokultivator s
plugom
– nahrbtna kosilka
– motorna žaga
– črpalka vodna
– razbijalno kladivo –
hidravlično in električno
z delavcem
– agregat 7 kW

– z rotacijsko metlo
– s prikolico
– s koso
– moči nad 64 KW
s plugom
– moči nad 64 KW
s posipalcem

25,04
35,81
23,75
32,60

€/uro
€/uro
€/uro
€/uro

34,00 €/uro
34,00 €/uro
3,29 €/uro
47,41 €/uro

brez strojnika
brez strojnika
brez strojnika
brez strojnika

6,07
4,05
4,96
3,47

€/uro
€/uro
€/uro
€/uro

25,52 €/uro
18,32 €/uro

2.4 NAJEM CESTNE SIGNALIZACIJE
– uporaba cestnih zapor in raznih
prometnih znakov

1,25 €/kos/dan
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3. CENIK MATERIALA IN STORITEV PODIZVAJALCEV
– na porabljen material in storitve podizvajalcev za redna
vzdrževalna dela se obračuna 3 % manipulativnih stroškov
Cene iz cenika so brez DDV-ja.
4. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2012.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejel

SKLEP
o cenah urejanja in čiščenja javnih površin
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan cenik
urejanja in čiščenja občinskih javnih površin – javna snaga ter
vzdrževanje parkov in zelenic:
1. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO NORMATIVIH
1.1. VZDRŽEVANJE ZELENIC
0,039
0,16

€/m2
€/m2

0,06

€/m2

2. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO OPRAVLJENIH
URAH
2.1 OBRAČUNSKE URE DELAVCEV
– komunalni delavec

NK

10,89

€/uro

– komunalni delavec

PK

12,89

€/uro

– komunalni delavec

KV

15,46

€/uro

– komunalni delavec

VKV

17,30

€/uro

2,32

€/uro

– dežurstvo pripravljenost na domu
15 % režijske ure

OPOMBE:
Za izvajanje intervencijskih del se cene iz cenika po točko
2.1 povečajo:
– za delo ob delavnikih od 15–23 ure in ob sobotah
– za delo ob delavnikih od 23–7 ure in ob nedeljah ali
državnih praznikih

50 %
100 %

2.2 OBRAČUNSKE URE VOZIL
– poltovorna in kombinirana vozila:
v obratovanju

17,75

€/uro

9,25

€/uro

– poltovorno vozilo z dvigalom in šoferjem

25,00

€/uro

– tovorna vozila – kiper s šoferjem

33,54

€/uro

– tovorno vozilo z dvigalom

35,30

€/uro

v uporabi brez delavca

25,04 €/uro
– z rotacijsko
metlo
– s prikolico
– s koso

35,81
23,75
32,60
47,41
4,05
4,96
3,47

€/uro
€/uro
€/uro
€/uro
€/uro
€/uro
€/uro

25,52 €/uro
18,32 €/uro
2,37 €/uro

2.4 NAJEM CESTNE SIGNALIZACIJE

Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih
površin

– kombinirana košnja v ravnini
– košnja v strmini
– kombinirana košnja z odstranjevanjem in
odvozom trave

– rovokopač
– traktor

– pometalni stroj
– nahrbtna kosilka
brez strojnika
– motorna žaga
brez strojnika
– črpalka vodna
brez strojnika
– razbijalno kladivo – hidravlično in električno z delavcem
– agregat 7 kw
– baromat

Št. 371-29/2011
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
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2.3 OBRAČUNSKE URE DELOVNIH STROJEV IN
ORODJA

– uporaba cestnih zapor in raznih
prometnih znakov

1,25

€/kos/dan

3. CENIK MATERIALA IN STORITEV PODIZVAJALCEV
– na porabljen material in storitve podizvajalcev za redna
vzdrževalna dela se obračuna 3 % manipulativnih stroškov
Cene iz cenika so brez DDV-ja.
4. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 354-53/2011
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

4283.

Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne
razsvetljave

Na podlagi 18. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 91/11) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni
seji dne 24. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan cenik
vzdrževanja javne razsvetljave:
1. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL
Elektro vzdrževalec VKV
Vozilo z dvižno košaro
Dvižna košara – obratovanje
Za izvajanje intervencijskih del se cena po
ceniku poveča:
– ob delavnikih od 15–23 ure in ob sobotah
– ob delavnikih od 23–7 ure in ob nedeljah ali
državnih praznikih

19,50 €/uro
0,80 €/km
17,00 €/uro

za 50 %
za 100 %

2. CENIK MATERIALA IN STORITEV PODIZVAJALCEV
Na porabljen material in storitve podizvajalcev za redna
vzdrževalna dela se obračuna 3 % manipulativnih stroškov.
Cene iz cenika so brez DDV-ja.

Uradni list Republike Slovenije
3. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3545-2/2011
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BELTINCI
4284.

Odlok o oglaševanju in plakatiranju
v Občini Beltinci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi,
12. in 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP-1UPB8, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 43/11), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11), 7. in 16. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 36. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09
in 43/11) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne
24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter
izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju
občine, ki se lahko izvaja kot:
– gospodarska dejavnost,
– oglaševanje za lastne potrebe.
2. člen
(izrazi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem,
vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno reklamo ali obvestilom,
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki
opozarja na podjetje, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari
ali dogodku,
– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obliki
plakata na reklamni objekt.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
3. člen
(vrste)
Reklamni objekti so stalni in začasni.
Stalni reklamni objekti so:
1. samostoječe ali stenske table,
2. vitrine,
3. plakatni stebri,
4. zastave,
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5. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
6. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb.
Začasni reklamni objekti so:
1. prenosljivi panoji,
2. panoji in reklame na vozilih,
3. čezcestni transparenti,
4. transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni,
na ograjah, fasadah itd.),
5. zvočne naprave,
6. drugi podobni premični objekti in naprave, ki so postavljeni za določen čas.
Vse označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na
sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah in
prostorih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne spadajo pod reklamne objekte.
III. MERILA ZA OBLIKO IN POSTAVITEV REKLAMNIH
OBJEKTOV
1. Splošna merila
4. člen
(prepoved postavljanja reklamnih objektov)
Reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi
izvedbenimi akti,
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi
postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt in
bi se s postavitvijo reklamnega objekta degradirale njegove
kvalitete,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto naselja, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemoma
se dovoli le postavitev začasnih reklamnih objektov,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo
zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– če gre za namestitev na nezahtevne in enostavne
objekte (drvarnice, avtobusne postaje ipd.),
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali
zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,
drevesih, ograjah in drugih podobnih objektih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta
presega polovico površine fasade, razen izjemoma, kot je
določeno v 7. členu,
– na mestih, kjer to prepoveduje zakonodaja.
5. člen
(prepovedi)
Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj
in soglasij iz tega odloka je prepovedana.
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Na javnih površinah in drugih površinah in zgradbah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občine
Beltinci je prepovedano:
– lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telefon itd.), vrat, dreves, prometne
signalizacije, prometne opreme ipd.,
– trositi propagandni material in ga zatikati na vozila,
– nenamensko uporabljati, poškodovati ter uničiti reklamne objekte ter poškodovati in zakrivati vsebino reklam ali
obvestil.
Prepovedano je oglaševati z napisi v tlaku pločnika in po
drugih utrjenih javnih površinah.
6. člen
(postavljanje reklamnih objektov)
Reklamni objekti morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska
cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema
cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru ureditve naselij,
– objekti in nosilne konstrukcije morajo biti izdelani iz
trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s tovrstnimi predpisi,
– opremljeni z vidno oznako oglaševalca,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno
poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij.
Postavljen reklamni objekt mora zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega
prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav,
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
2. Posebna merila
7. člen
(velike samostoječe ali stenske table)
Velike samostoječe ali stenske table merijo minimalno
12 m² in maksimalno 20 m², in so različnih izvedb: enonožne
ali dvonožne, glede na vrsto pa enostranske, dvostranske
ali stenske (stenske ali obešene table, svetlobne table, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Velike samostoječe
ali stenske table lahko merijo maksimalno 90 m², kolikor so
postavljene v pasu, ki je od zunanjega roba cestnega sveta
avtoceste odmaknjen 40–60 m.
Praviloma se postavljajo ob vpadnicah v mesto/naselje,
v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen tabel, ki
se jih v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi
predpisi s področja gradnje, postavlja izključno na območju
avtoceste.
Postavljene morajo biti glede na podlago navpično, glede
na cestišče pa pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme
ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Velikih samostoječih ali stenskih tabel ni dovoljeno nameščati v središču naselij, na stanovanjske stavbe v lasti občine
ter na ostale javne zgradbe. Izjemoma se jih lahko postavi na
slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni
objekt) in na slepe fasade degradiranih objektov, če predlog
podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
8. člen
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močju naselij, na in ob avtobusnih postajališčih, površinah za
pešce ter na površinah pred poslovnimi stavbami.
Malih samostoječih ali stenskih tabel ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi, na vrtne ograje stanovanjskih in
poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
Lahko se jih postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija,
enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
9. člen
(vitrine)
Vitrine lahko merijo največ 6 m² in se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih naseljskih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice
med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo. Oblikovane
morajo biti enotno v posameznem vidnem območju.
10. člen
(plakatni stebri)
Plakatni stebri, na katerega se nameščajo reklame, so
okrogle ali valjaste oblike, premera od 60 do 100 cm in višine
do 2,5 m. Plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom
svetlobe.
Plakatne stebre se postavlja v območjih naselij na površinah za pešce.
11. člen
(zastave)
Zastave so maksimalne širine 2,8 m in se jih lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Kolikor je postavljena ob vozišču, drog ne sme biti višji od drogov javne
razsvetljave, spodnji rob zastave pa mora biti na višini najmanj
4,5 m nad voziščem.
12. člen
(obešanke na drogovih javne razsvetljave)
Obešanke na drogovih javne razsvetljave morajo biti pravokotne oblike, velikosti največ 1 x 1,5 m in nameščene tako,
da ne posegajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen
od tal najmanj 4,5 m.
Obešanke ni dovoljeno nameščati na prva dva drogova
javne razsvetljave v križišču ali tako, da bi bilo v ta namen potrebno posekati drevje. Barva konstrukcije obešanke mora biti
enaka barvi drogov javne razsvetljave.
Za namestitev obešanke na drog javne razsvetljave je
predlagatelj dolžan pridobiti statični izračun droga javne razsvetljave obremenjenega z obešanko, pri čemer je med drugim
treba upoštevati 3. vetrno cono.
13. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, svetlobne
projekcije na stene zgradb ali talne površine)
Slikovno ali pisno se lahko izjemoma obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr.
športni objekti),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na
arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih. Dimenzijo in obliko določi občinska uprava v dovoljenju.

(male samostoječe ali stenske table)

14. člen
(prenosljivi panoji)

Male samostoječe ali stenske table so manjše od 12 m²,
v enakih izvedbah kot velike in se praviloma nameščajo v ob-

Prenosljivi panoji so lahko veliki največ 2 m² in se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in
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drugih prireditev, pomembnih za občino, ter za oglaševanje ob
volilni in referendumski kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi panoji
na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe oziroma za obveščanje in reklamiranje blaga ali storitev v času
poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov, in sicer po en pano
na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
Prenosljivi panoji se postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev. Ulične
panoje, prirejene temu namenu, lahko ob prireditvah, to so
sejmi, zborovanja in podobno, prenašajo tudi ljudje.
15. člen
(panoji in reklame na vozilih)
Vozila lahko prevažajo reklamne panoje površine največ
1,5 m². Na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, se lahko nameščajo napisi
lastnih firm družb in samostojnih podjetnikov posameznikov in
se ne štejejo za reklamne objekte.
16. člen
(čezcestni transparenti)
Transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na
obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je
tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne
ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m nad voziščem.
Transparent je lahko visok največ 1 m. Izdelan mora biti iz
neodsevnega materiala.
Obešanje transparentov mora izbrani izvajalec naročiti
podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost. Predhodno
mora izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste.
17. člen
(transparenti)
Transparente, ki se jih ne postavlja preko ceste, je dovoljeno namestiti le na neoblikovanih slepih fasadah objektov. Slepa
fasada objekta je površina, ki je del objekta v nedokončanem
stavbnem nizu. Na polnih delih sten objektov, ki so oblikovani
kot fasada, transparentov ni dovoljeno nameščati.
Transparenti imajo lahko dimenzijo največ 36 m².
18. člen
(zvočne naprave)
Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene oziroma
dovoljene s strani pristojnega organa. Oglaševanje se lahko
opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega avtomobila, vendar s
hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila.
Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora opravljati v skladu s
tovrstnimi normativi in standardi (v okviru mejnih vrednosti za
bivalno okolje).
IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA
IN PLAKATIRANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
19. člen
(izvajalci)
Na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci
oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe
in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: izvajalci),
ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa
pridobijo pravico oglaševanja ter pridobijo ustrezna soglasja in
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dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo
to področje.
Izvajalce oglaševanja, ki se izvaja z reklamnimi objekti na
javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma
v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, se izbere z javnim
razpisom. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero
se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
Namesto javnega razpisa lahko občina dejavnost iz prejšnjega odstavka na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v
lastni režiji ali za to pooblasti javno podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.
2. Oglaševanje za lastne potrebe
20. člen
(pomen)
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na njihovih
poslovnih zgradbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, za
katere je oglaševanje namenjeno in je vidno z javne površine.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v
lastni režiji in niso predmet plačila občinske takse.
V okviru opravljanja svoje dejavnosti, si reklamne objekte
za potrebe oglaševanja lahko uredijo tudi krajevne skupnosti v
Občini Beltinci. Objava obvestil, vezanih na dogajanje v lokalni
skupnosti oziroma glede uradnih obvestil, šteje za oglaševanje
za lastne potrebe in je oproščeno plačila občinske takse.
V. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
1. Splošne določbe
21. člen
(določitev lokacij)
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi v skladu in pod pogoji, ki jih določajo prostorsko izvedbeni
akti Občine Beltinci na mestih, ki jih s strokovnimi podlagami
določi občinska uprava.
22. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage v skladu s prostorskimi akti določajo
lokacije celotnega območja občine za postavitev reklamnih
objektov. Sestavni del strokovnih podlag je opisni prikaz območij, kjer je dovoljena postavitev stalnih in začasnih reklamnih
objektov ter služi kot podlaga za določitev mikrolokacije reklamnega objekta, ki jo določi občinska uprava v dovoljenju. V
dovoljenju se lahko določi tudi oblika in dimenzija posameznih
tipskih reklamnih objektov.
Strokovne podlage iz prejšnjega odstavka določajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih površinah in
drugih površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih
skupnosti v Občini Beltinci.
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se lahko opravlja
izključno na lokacijah, ki so navedene v strokovnih podlagah.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve objekta,
– zemljiškoknjižni izpisek zemljišča, na katerem se nahaja
objekt,
– vrsto objekta za dejavnost oglaševanja,
– datum vpisa in čas veljavnosti postavitve objekta,
– podatke o predlagatelju vpisa in
– druge morebitne podatke o lokaciji postavitve objekta.
Strokovne podlage določajo tudi območja, na katerih je
možno postavljati stalne ali začasne reklamne objekte na nepremičninah, ki niso javne površine ali površine v lasti Občine
Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci. Na
teh površinah se oglaševanje lahko izvaja v skladu z določbami
tega odloka.
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Strokovne podlage se v skladu s prostorskimi akti ali
potrebami dopolnjuje.
23. člen
(pridobivanje pravice uporabe lokacij)
dobi:

Pravico za postavitev reklamnih objektov se lahko pri-

– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne reklamne objekte za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci
oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci,
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, ki so
vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na začasnih
reklamnih objektih za oglaševanje iz tretjega odstavka 3. člena
tega odloka na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci.
V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev reklamnega objekta za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezna dovoljenja oziroma soglasja v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, zakonodajo s področja graditve
objektov in cestnega prometa,
– dovoljenje ali soglasje pristojnega občinskega organa.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen reklamni
objekt, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom,
v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni
pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju,
ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje,
mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi
javnega razpisa
24. člen
(javni razpis)
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za stalne reklamne objekte iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na
javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v
lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, pridobi izvajalec na
podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let.
Občina v javni razpis vključi vse ali le nekatere od stalnih
reklamnih objektov, ki so opredeljeni v strokovnih podlagah iz
22. člena tega odloka in ležijo na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti
v Občini Beltinci.
Odločbo izda občinska uprava. S to odločbo se določijo
pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja
nadomestila in taks.
Če izvajalec izpolnjuje do občine vse obveznosti iz tega
odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano
na vlogo izvajalca.
Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za
katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim
razpisom.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora izvajalec po prejetem obvestilu pristojnega organa občine oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti objekte
na lastne stroške.
25. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste reklamnih objektov,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na
lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,

kom,

– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa zakon.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili reklamnih objektov skladno s tem odlo-

– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne
kampanje.
Javni razpis pripravi občinska uprava skladno z zakonom,
ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem.
26. člen
(pogodba)
Občina in izvajalci, ki se jih izbere na javnem razpisu,
sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v
nasprotju s tem odlokom.
27. člen
(obveznosti izvajalca)
S stalnimi reklamnimi objekti upravlja izbrani izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje,
zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da vsak reklamni objekt označi z logotipom svojega
podjetja,
– da redno vzdržuje in obnavlja reklamne objekte,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na reklamne
objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na reklamnem objektu,
– da so oglasna sredstva na reklamnem objektu primerno
razvrščena,
– da odstranjuje z reklamnih objektov oglasna sredstva,
ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici reklamnih
objektov,
– da neoddano oglasno površino na reklamnem objektu
prelepi z belim papirjem,
– da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne
osebe organa inšpekcijskega nadzora odstrani vsa oglasna
sredstva, ki niso nameščena v skladu s tem odlokom,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev,
le-te odstrani najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku.
Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno
rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim
oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na reklamnih objektih, ki so predmet pogodbe o oglaševanju, plačuje nadomestilo v skladu s
pogodbo iz 26. člena tega odloka in občinsko takso v skladu z
odlokom, ki ureja občinske takse v občini.
Izvajalec oglaševanja mora omogočiti Občini Beltinci, krajevnim skupnostim v Občini Beltinci, društvom (občinskim) in
drugim občinskim nedobičkonosnim organizacijam brezplačno
oglaševanje.
28. člen
(obveznosti izvajalca)
V primeru, da je na razpisanih lokacijah za postavitev
objektov ali naprav za oglaševanje potrebno pridobiti upravno
dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si
ga mora izbrani izvajalec pridobiti na lastne stroške.
Oglasna sredstva na razpisanih lokacijah lahko namešča
samo izbrani izvajalec v skladu z 24. členom tega odloka.
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Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je
dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva obvestila
odstraniti reklamne objekte.
V primeru, da izvajalec tudi po prejemu pisnega opozorila
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega člena, sme občina razveljaviti pogodbo iz 26. člena tega odloka.
Občinska uprava sme razveljaviti pogodbo o oglaševanju
tudi v primeru, če izvajalec v predpisanem roku ne postavi
reklamnih objektov.
Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v
pogodbi oziroma po razveljavitvi pogodbe na podlagi katere je
bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti reklamne
objekte v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od
tridesetih dni.
Kolikor izvajalec ne odstrani reklamnih objektov v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma
njen pooblaščenec.

lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, ki so predmet izdane
odločbe, plačuje občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja
občinske takse v občini.

3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij
na predlog oglaševalca

33. člen
(prekrški)
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka,
– če postavi reklamni objekt brez dovoljenja ali v nasprotju
z izdanim dovoljenjem,
– če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
– če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo
naziva svoje firme,
– če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje
storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in
plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
– če reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku.
Z globo v znesku 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in
posameznik.

29. člen
(pridobitev pravice)
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, ki so vidne iz javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje
na začasnih reklamnih objektih iz tretjega odstavka 3. člena
tega odloka, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo tretjega odstavka 24. člena.
Za postavitev začasnega reklamnega objekta iz tretjega
odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno upravno dovoljenje.
Če oglaševalec namerava reklamni objekt začasno postaviti na zemljišču oziroma objektu, ki leži v varovalnem pasu ali na
varovanem območju, mora pred izdajo odločbe pridobiti soglasje
pristojnega organa oziroma službe (npr. upravljavca ceste).
30. člen
(vsebina vloge)
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost z definicijo in
z merili za določitev oblike in lokacij oglaševanja (4. do 18. člen
tega odloka) ter umeščenost lokacije v strokovne podlage iz
22. člena tega odloka.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto reklamnega
objekta,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o reklamnem objektu (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz
smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt
dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– soglasje upravljavca ceste.
31. člen
(obveznosti oglaševalcev)
Oglaševalec mora skrbeti:
– da oglašuje v skladu z izdanim dovoljenjem občinske
uprave,
– da po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstrani
začasne reklamne objekte najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku.
Izjemoma lahko stranka v skladu z zakonom, ki določa javno
rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim
oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na začasnih reklamnih objektih na
javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
32. člen
(pristojnost nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
občinska inšpekcija.
Na podlagi odločbe pristojne občinske inšpekcije so oglaševalci, ki nimajo ustreznega dovoljenja, dolžni odstraniti vse
vrste reklamnih objektov. Če jih oglaševalec ne odstrani sam,
jih na stroške oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne
zadrži njene izvršitve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(strokovne podlage)
V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka župan sprejme strokovne podlage iz 22. člena tega odloka.
Do sprejema strokovnih podlag, izvajalec oglaševanja
na javnih površinah ali površinah v lasti občine, v soglasju
s predstavniki krajevnih skupnosti Občine Beltinci, uporablja
reklamne objekte, ki so v lasti krajevnih skupnosti.
35. člen
(legalizacija obstoječih objektov)
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka
že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih dovoljenj, si
morajo investitorji pridobiti ustrezno dovoljenje občine v skladu
s pogoji odloka najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve
strokovnih podlag.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že
postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega
odloka, so jih lastniki, upravljavci oziroma lastniki zemljišč ali
lastniki objektov na katerih so reklamni objekti pritrjeni oziroma
nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev od uveljavitve
strokovnih podlag.
36. člen
(veljavnost pogodb)
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo
veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
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37. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 78/98).
38. člen
(začetek veljavnosti)

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UBP4) in 16. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na
11. redni seji dne 25. 11. 2011 sprejel

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-11-129/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2011

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2011
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2011 (Uradni list RS, št. 8/11 z dne 7. 2. 2011) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
»
KONTO

OPIS

A.

Rebalans 1

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

8.245.836

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.221.018

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

5.233.882

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.677.565

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

396.117

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

160.200

706

DRUGI DAVKI

70

71

0

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

987.136

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

432.413

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.200

712

DENARNE KAZNI

1.500

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

4.250
546.773

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

9.623

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

1.500

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)
730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. EU

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

8.123
0

2.015.195
527.105
1.488.091
0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.197.916

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.913.237

40
400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

325.282

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

43.500

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

47.487

52.055
1.444.913

Uradni list Republike Slovenije
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3.056.156

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

204.023

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

880.260

42
420
43

403.323
1.568.550

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.348.852

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.348.852

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

879.671

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

341.170

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

538.501

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

B.

–952.080

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

44

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.

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

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)

C.

0

0

0
–952.080

RAČUN FINANCIRANJA

50
55

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

250.000

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

250.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–250.000

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)

–1.202.080

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

2.632.080

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA

1.430.000
«

2. člen
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:

»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

PU

NAZIV

ZS 1. 1.

PRIHODKI

TRANS.
PRIH.

ZADOLŽ.

RAZP. SRED.

ODHODKI

EZR 31. 12.

90

OBČINA BELTINCI

2.485.964,38 7.883.435,54 –117.248,00

0,00 10.252.151,92 8.822.151,92 1.430.000,00

901

OBČINSKI SVET

902

ŽUPAN/PODŽUPAN

143.453,67

903

NADZORNI ODBOR

9.950,00

904

OBČINSKA UPRAVA

8.530.215,01

905

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

907

PRORAČUNSKI
RAZ. SKLAD

96

OBČINA – NUSZ

77.333,24

61.200,00
0,00
41.528,47

281.216,95

0,00

0,00

322.745,42

322.745,42

0,00
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KS BELTINCI
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KS BRATONCI
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KS DOKLEŽOVJE

964

KS GANČANI

965
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–21.457,56

72.353,41

50.895,85

50.895,85

8.913,95

24.676,09

33.590,04

33.590,04

–1.582,60

29.530,95

27.948,35

27.948,35

34.030,45

50.063,60

84.094,05

84.094,05

KS IŽAKOVCI

–2.860,15

23.640,89

20.780,74

20.780,74

966

KS LIPA

37.261,04

20.504,64

57.765,68

57.765,68

967

KS LIPOVCI

–18.874,13

37.034,30

18.160,17

18.160,17

968

KS MELINCI

6.097,47

23.413,07

29.510,54

29.510,54

0,00

0,00

303.018,54

303.018,54

NERAZPOREJENO
(DURS)
61

KRAJEVNE SKUPNOSTI

100
200

0,00
104.586,66

81.183,88

KS BELTINCI

4.927,43

13.100,00

23.112,12

41.139,55

41.139,55

KS BRATONCI

4.462,25

6.330,00

12.406,92

23.199,17

23.199,17

300

KS DOKLEŽOVJE

4.770,87

10.790,00

14.312,16

29.873,03

29.873,03

400

KS GANČANI

5.528,67

5.110,00

14.280,20

24.918,87

24.918,87

500

KS IŽAKOVCI

1.605,17

12.853,88

13.146,12

27.605,17

27.605,17

600

KS LIPA

1.446,58

2.750,00

11.971,32

16.167,90

16.167,90

700

KS LIPOVCI

74.636,84

27.650,00

14.620,08

116.906,92

116.906,92

800

KS MELINCI

7.208,85

2.600,00

13.399,08

23.207,93

23.207,93

362.400,83

117.248,00

625.763,96

625.763,96

2.632.079,51 8.245.836,37

0,00

SKUPAJ KS
IN NUSZ
SKUPAJ VSI PU:

117.248,00

0,00

0,00

0,00 10.877.915,88 9.447.915,88 1.430.000,00

«
3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:

»
PK

Opis

Rebalans 1

Delež

1

2

3

4

01

POLITIČNI SISTEM

134.300,24

1,42

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

28.820,00

0,31

164.310,20

1,74

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

680.607,11

7,20

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

89.000,00

0,94

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

105.700,00

1,12

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

92.600,00

0,98

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

803.466,29

8,50

14

GOSPODARSTVO

226.335,00

2,40

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

3.113.329,04

32,95

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

910.291,33

9,63

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

106.500,00

1,13

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

342.960,00

3,63

19

IZOBRAŽEVANJE

1.947.960,00

20,62

20

SOCIALNO VARSTVO

360.750,00

3,82

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

293.500,00

3,11

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

47.486,67

0,50

9.447.915,88

100,00

«
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4. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek:
»Kolikor pri izvrševanju investicijskih odhodkov/transferov
pride do spremembe načrtovane pravne osebe, ki vodi postopek
po predpisih o javnem naročanju, župan odpre novo proračunsko postavko in konto/projekt investicijskega odhodka/transfera
v okviru istega podprograma programske klasifikacije, na katero
prerazporedi ustrezna sredstva iz obstoječe proračunske postavke in konta/projekta investicijskega odhodka/transfera.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se
objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2011-11-128/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
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I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
78
787
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
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Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 110/02, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in
na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne
25. 10. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
Občine Beltinci za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010,
ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.
2. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010 je realiziran
v naslednjih zneskih:

OPIS

A.

Stran

Realizacija
2010
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

7.257.995
6.135.211
5.272.960
4.634.611
350.346
288.003
862.251
144.191
2.062
383
29.212
686.403
2.285
1.675
610
0

1.120.499
175.011
945.488
0
7.137.910
1.859.846
245.482
39.827
1.535.394
39.143
0
2.526.246
56.085
1.526.707
195.216
748.238
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42
420
43
430
431
432
III.
B.
75

IV.
750
751
V.
440
441
VI.

44

VII.
C.
50

VIII.
500
IX.
550
X.
XI.

55
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
SREDSTVA NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA

3. člen
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji
in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa
je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2010 in
obrazložitve.
4. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010 se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na
spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).
Št. 032-01/2011-10-113/V
Beltinci, dne 25. oktobra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

4287.
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Sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine
Beltinci k Občini Beltinci

Na podlagi 13. člena in drugega odstavka 53. člena ter
šestega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (v nadaljevanju: ZJS; Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine
Beltinci na 11. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
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SKLEP
o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci
k Občini Beltinci
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci na podlagi 13. člena, drugega odstavka 53. člena in šestega odstavka 54. člena ZJS
sprejme sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci
k Občini Beltinci.
Premoženje, obveznosti in terjatve s pripojitvijo Razvojnega sklada Občine Beltinci preidejo na pravno osebo h kateri
se javni sklad pripoji, to je na Občino Beltinci.
Razvojni sklad Občine Beltinci se kot samostojna pravna
oseba ukine in pripoji k Občini Beltinci ter formalnopravno preneha delovati z dnem sprejetja tega sklepa.
2. člen
Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada
Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva (Uradni list RS,
št. 31/08) je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi Razvojnega
sklada Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 70/95, 16/96), statut
in poslovnik sklada.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2011-11-133/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
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Odlok o prevozih v cestnem prometu

Na podlagi 36., 39. in 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 26/05, ZPCP-1-UPB3, 31/06, 5/07, 123/08, 28/10 in 49/11),
17. člena Zakona o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 3/07
in Uradni list RS, št. 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl.
US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22,
U-I-89/10-16, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrPC, Uradni list RS, št. 109/10) in
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB)
je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 29. 11. 2011
sprejel

ODLOK
o prevozih v cestnem prometu
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa pogoje in način opravljanja prevozov
potnikov in potnic (v nadaljnjem besedilu: potnik) v cestnem prometu v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) ter organe,
pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Določbe tega odloka ne veljajo za:
– prevoz oseb za lastne potrebe z vozili, ki imajo poleg
voznikovega največ osem sedežev;
– prevoz za osebne potrebe.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
izrazi v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (v nadeljnem
besedilu: ZPrCP) in Zakona o pravilih cestnega prometa (v
nadaljnjem besedilu: ZPCP).
2. člen
(pravica za opravljanje dejavnosti)
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
potnikov v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco.
(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v
notranjem cestnem prometu:
– prevoz blaga,
– prevoz potnikov,
– avtotaksi prevoze.
(3) Pravica za izvajanje posebnih oblik prevozov v občini
se pridobi pod pogoji iz tega odloka.
3. člen
(pristojni organ)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja cestnih prevozov potnikov v
cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem odloku, izvaja strokovna služba občinske uprave
pristojna za gospodarske dejavnosti.
(2) Občina opravlja zlasti naslednje naloge:
– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih
nalog organov občine;
– vodenje evidenc in registrov iz tega odloka;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja prevozov
v cestnem prometu;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih občina zagotavlja za
izvajanje gospodarskih javnih služb;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev
ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov, zlasti razvijanje javnega linijskega prometa in načrtovanje ter pospeševanje
gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov
minimalne dostopnosti do javnega linijskega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih
potnikov;
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– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja ali koncesionarke (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) ter priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb;
– druge naloge, določene s tem odlokom ali drugimi
predpisi.
4. člen
(vrste prevoza potnikov)
Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot:
– javni linijski prevoz,
– posebni linijski prevoz,
– občasni prevoz,
– stalni izvenlinijski prevoz,
– avtotaksi prevoz,
– posebna oblika prevoza.
5. člen
(javni linijski prevoz)
(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem
prometu med avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči
na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih
prevoznih pogojih in ceniku. Opravlja se lahko kot potniški, hitri
ali direktni linijski prevoz.
(2) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen
javnega linijskega prevoza v mestnem prometu, kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa
podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom prevozov.
(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji
v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog občine
in je izvajanje linije pretežno v interesu te občine, jo je občina
dolžna sofinancirati.
6. člen
(linijski prevozi v mestnem prometu)
(1) Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v
mestnem prometu lahko občina določi kot gospodarsko javno
službo.
(2) Javni linijski prevoz se opravlja znotraj naselja, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji,
če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto,
če ne posega v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov
in če občina za to pridobi dovoljenje direkcije.
(3) Pri urejanju linijskih prevozov v mestnem prometu in
določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti:
– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov
in mestnega linijskega prevoza,
– povezanost javnega mestnega cestnega prometa z
drugimi vrstami prometa,
– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke
na avtobusih mestnega prometa.
(4) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v
mestnem prometu se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev
in iz proračuna občine.
(5) Izvajalec linijskih prevozov v mestnem prometu lahko
na določenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega
števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi v pogodbenem
razmerju z avtotaksi prevozniki.
(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s
podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje dveh let.
7. člen
(posebni linijski prevoz)
(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste
potnikov in izključuje druge potnike. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz
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šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih
družin med domom in vojašnico.
(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z
avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom
prevoza in prevoznikom, pogodba pa ne sme biti sklenjena s
starši, skrbniki ali dijaki, ki se prevažajo. Seznam potnikov je
obvezen sestavni del pogodbe. Med opravljanjem posebnega
linijskega prevoza morata biti v vozilu pogodba in seznam
potnikov, pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov
shranjena na elektronskem spominskem mediju. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam, je v posebnem linijskem prevozu
prepovedan.
(3) Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz
prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti direkcijo, ki
vodi register posebnih linijskih prevozov, ki je javen.
(4) Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja
tudi prevoz drugih vrst potnikov, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega
prevoza potnikov.
(5) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in za
prevoz dijakov v šolo in iz nje mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa ministrstva za promet pristojnega za javni potniški
promet (v nadaljnjem besedilu: organ JPP). Pri izdaji dovoljenja
mora organ JPP upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza;
– posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza;
– vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz na tem območju.
(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s
podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje dveh let.
8. člen
(občasni prevozi potnikov)
Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz,
pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža
pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in
naročnikom prevoza. Občasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega in ne posebnega linijskega
prevoza, kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesto
vstopanja in izstopanja potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne
migracije potnikov.
9. člen
(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz)
(1) Prevoze potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi
postajami lahko izvaja prevoznik, ki ima licenco ali licenco
Skupnosti za prevoz oseb. Prevozi se lahko izvajajo le z osebnimi vozili.
(2) Prevoze v skladu s tem členom lahko prevoznik izvaja
samo z dovoljenjem občine in po pogojih, ki jih določi občina,
na območju katere potniki vstopajo ali izstopajo.
(3) Prevozi se lahko izvajajo z osebnimi vozili, ki morajo
imeti na vidnem mestu oznako vrste prevoza in relacije, na
kateri se prevoz opravlja.
(4) Občina potrdi cenik za opravljanje teh prevozov na
določeni relaciji. Izvajalec teh prevozov mora na vidnem mestu
v vozilu imeti cenik. Cenik potrdi župan s sklepom.
10. člen
(avtotaksi prevoz)
(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja,
ki ga izda občina ali več občin skupaj. Avtotaksi prevoznik ne
sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega
dovoljenja, lahko pa jih vanjo prepelje.
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(2) Občina ne sme omejevati števila izdanih dovoljenj za
avtotaksi prevoze, jih vezati na pogoj, da avtotaksi prevoznik
ne opravlja teh prevozov v drugi občini ali na pogoj sedeža
oziroma stalnega prebivališča v občini ali na katere koli druge
diskriminacijske oziroma omejevalne pogoje.
(3) Občina lahko predpiše standarde kakovosti izvajanja
storitev avtotaksi prevozov, pri čemer ne sme določati takih
standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali,
da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini.
(4) Občina za vožnjo, ki se začne in konča na njenem
območju, s sklepom predpiše najvišjo tarifo izvajanja avtotaksi
prevozov.
11. člen
(pridobitev dovoljenja za stalni izvenlinijski
in avtotaksi prevoz)
(1) Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki
izpolnjuje naslednja pogoja:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze,
– ima zaposlene voznike, ki poznajo območje občine.
(2) Občina lahko določi postajališča in skladno z zakonom
način njihove uporabe. Standarde kakovosti in uporabo postajališč določi župan s sklepom. Letno nadomestilo za uporabo
javnih površin se plačuje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja, in sicer:
– za prvo vozilo prevoznika v višini 300,00 evrov,
– za vsako nadaljnje vozilo prevoznika v višini
200,00 evrov.
(3) Dovoljenje je veljavno za obdobje enega koledarskega
leta oziroma največ do izteka licence. Že plačano nadomestilo
se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku
dovoljenja.
(4) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda
potrdilo za posamezno vozilo, s katerim se izkazuje veljavnost
dovoljenja. Prevoznik mora imeti ves čas opravljanja prevozov
potrdilo na vidnem mestu v vozilu, za katerega je bilo potrdilo
izdano.
(5) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku
izda tudi potrdilo za posameznega voznika, ki lahko opravlja
dejavnost prevozov, ki se poimensko nanaša na voznika. V
času opravljanja dejavnosti mora imeti voznik ves čas pri sebi
predmetno potrdilo, ki ga mora na zahtevo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja izročiti v pogled.
(6) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne
izroči v pogled občinskemu inšpektorju ali občinskemu redarju
potrdila o dovoljenem opravljanju dejavnosti prevozov, oziroma
vozi taxi brez potrdila. Če se potrdilo glasi na drugo osebo,
občinski inšpektor ali občinski redar odvzame neupravičeno
uporabljeno potrdilo za opravljanje prevozov in ga pošlje Občini
Bled. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
(7) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 160 eurov.
12. člen
(preklic dovoljenja)
(1) Izdano dovoljenje se prekliče če je bil prevoznik oziroma njegov voznik motornega vozila kot storilec v zadnjih
dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za kršitve
tega odloka.
(2) Zoper odločitev o preklicu je v 15 dneh dovoljena
pritožba pri županu. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(3) Prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti
odločbe o preklicu dovoljenja, pristojnemu organu občine vrniti
dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in potrdila za vozila in za voznike.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
neupravičeno uporablja preklicano potrdilo za vozilo oziroma
voznike iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar ali ob-
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činski inšpektor odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo
za vozilo in voznika in jo pošlje Občini Bled, ki ga je izdala. O
odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo
tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 450 eurov.
13. člen
(posebni obliki prevozov)
(1) V občini se izvajata dve posebni obliki prevozov, ki ju
določi občina:
– prevoz potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več
priklopnih vozil za prevoz potnikov – cestni turistični vlak,
– prevoz potnikov s kočijo, ki jo vleče konj.
(2) Posebna oblika prevozov s cestnim turističnim vlakom
in kočijami se uredi zato, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v območjih bližje jezeru in popestri
dodatna turistična ponudba.
(3) Vozniki, ki izvajajo posebne oblike prevozov morajo
poznati območje občine.
(4) Začetno in končno postajališče za kočije je pri festivalni dvorani.
(5) Začetno in končno postajališče za cestnoturistični vlak
je pri Športni dvorani. Trasa vožnje cestnoturističnega vlaka
poteka od Športne dvorane do hotela Krim, nadaljuje po Ljubljanski cesti in Cesti svobode na Mlino, mimo križišča Ceste
Svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (Camp),
po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Župančičevi cesti do regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi,
pod gradom do vile Prešern (za Grajskim kopališčem), prečka
Cesto svobode in mimo Festivalne dvorane ter postajališča
fijakarjev do Športne dvorane.
(6) Postajališča cestnoturističnega vlaka so: Panorama,
Mlino, Pristava, Velika Zaka, želežniška postaja, regatni center,
pri Riklijevi Vili. Voznik kočije lahko ustavlja tudi med začetnim
in končnim postajališčem v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.
(7) Vozni red in cenik cestnoturističnega vlaka mora prevoznik predložiti v potrditev Občini Bled do konca meseca
februarja za tekoče leto in ga nato objaviti na vseh postajah
cestnoturističnega vlaka.
(8) V času večjih prireditev oziroma povečanega števila
obiskovalcev ob koncu tedna ali za praznike, se lahko organizira prevoz s cestnoturističnim vlakom tudi iz drugih parkirišč,
pri čemer se mora po najkrajši trasi priključiti trasi navedeni
v predhodnem odstavku. Prevoz po tem odstavku se lahko
organizira le ob predhodnem soglasju Občine Bled.
(9) Pod pogoji, ki veljajo za kočije, se lahko uporabljajo
tudi vprežne sani.
14. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov
s cestnim turističnim vlakom)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s cestnim turističnim vlakom se podeli na podlagi javnega razpisa
s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje 10 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli
samo ena takšna pravica.
(2) Minimalna letna koncesijska dajatev za izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka skupaj z letnim nadomestilom za
uporabo javnih površin znaša 7.500,00 evrov.
(3) Koncesionar mora k pogodbi o izvajanju prevozov predložiti dokazilo o registriranem ustrezno zavarovanem vozilu.
15. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s kočijo)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s kočijo
se podeli na podlagi predhodno sklenjenih pogodb o ustanovitvi
pravice rabe dela parkirišča pri Festivalni dvorani kot postaja-
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lišča za obdobje 20 let. V enem razpisanem obdobju se lahko
podeli največ osem takšnih pravic. Pri podelitvi teh pravic se
smiselno uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Minimalen skupen znesek rabnin določenih s pogodbami iz prejšnjega odstavka skupaj z letnim nadomestilom za
uporabo javnih površin in na podlagi uradne cenitve znaša ob
uveljavitvi tega odloka 2.520,00 evrov.
(3) Rabnina se v enakovrednih zneskih razdeli med imetnike pravice rabe, vendar ne manj kot 315,00 eurov letno za
posameznega imetnika rabe.
(4) Prevoznik mora pred podelitvijo pravice občini predložiti potrdilo o ustrezno zavarovani kočiji, ki jo mora v 30 dneh od
sklenitve zavarovanja za tekoče leto posredovati občini.
16. člen
(obleka voznika cestnoturističnega vlaka in kočije)
(1) Obleka voznika kočije obsega: dolge črne hlače, bela
srajca, črn telovnik z vezenimi gorenjskimi nageljni in črn klobuk. Garderobo vozniki kočij dopolnijo z enotnimi jopicami,
vetrovkami ali bundami.
(2) Kroj in tip garderobe oblačil se določi na občnih zborih
društva blejskih fijakarjev.
(3) Obleka voznika cestno turističnega vlaka se predpiše
v aktu o podelitvi koncesije za prevoze s cestnoturističnim
vlakom.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestno turističnega vlaka, ki ni oblečen v skladu z določbo
prvega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo
prvega ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa
z globo 150 eurov.
17. člen
(čiščenje konjskih odpadkov)
(1) Konjske odpadke – iztrebke počisti voznik kočije.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik kočije,
ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka
tega člena.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo
prvega ali drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa
z globo 150 eurov.
18. člen
(izdaja, namestitev, zamenjava in odvzem evidenčne oznake,
kočije in oprema kočije)
(1) Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled prevozniku,
s katerim je sklenila pogodbo za opravljanje posamezne oblike
prevozov potnikov.
(2) Obrazec, obliko in način izdaje predpiše župan s
pravilnikom.
(3) Evidenčna oznaka mora biti na kočiji nameščena na
zadnjem delu tako, da tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste,
vertikalno pa tako, da ni upognjena ali kako drugače poškodovana. Pritrjena mora biti tako, da je dobro vidna in čitljiva, da ni
zakrita, dodatno prevlečena ali prekrita s kakršnokoli snovjo.
(4) Vsebino, barve, mere ali oblike evidenčne oznake na
kočiji ni dovoljeno spreminjati. Evidenčne oznake ni dovoljeno
prenesti na drugo osebo. Kočija, ki je v prometu s spremenjeno
vsebino, barvo, mero ali obliko evidenčne oznake od predpisane, ni označeno s predpisano evidenčno oznako.
(5) Evidenčno oznako mora lastnik kočije zamenjati za
novo:
1. kadar postane zaradi obrabljenosti neuporabna.
(6) Namesto pogrešane evidenčne oznake ali evidenčne
oznake, ki jo je uničila Občina Bled, se ne sme izdati nove
evidenčne oznake z enakim delom označb.
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(7) Odvzem evidenčnih oznak se izvrši v roku 30 dni:
1. za kočijo, ki nima veljavnega potrdila o zavarovanju
kočije;
2. za kočijo, ki nima izdane veljavne pogodbe iz
25. člena.
(8) Lastnik kočije mora v 15 dneh Občini Bled sporočiti
vsako spremembo o lastništvu kočije in stalnem bivališču.
(9) Kočije morajo biti enotne in ne smejo odstopati od
sedanje oblike tradicionalne enovprege blejske kočije. Imeti
morajo opremo za čiščenje konjskih odpadkov. Konj mora
biti podkovan in na njem ne sme biti ostankov konjskih odpadkov in stelje.
(10) Občina Bled lahko izda tudi začasno evidenčno
oznako, vendar ne več kot za tri dni in ne več kot tri evidenčne oznake. Izda jih pod istimi pogoji, kot jih določa 18. člen
tega odloka. Izda jih v naslednjih primerih:
– če je najavljen povečan obisk gostov;
– če se organizira večje prireditve ali protokolarna
zadeva.
(11) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik
kočije, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega, četrtega, petega, devetega, ali desetega odstavka tega člena.
(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju, z
določbo tretjega, četrtega, petega, osmega, devetega ali
desetega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo
150 eurov.
19. člen
(dokazilo o poznavanju območja)
(1) Poznavanje območja Občine Bled, se izkazuje s potrdilom o udeležbi na seminarju oziroma opravljenem izpitu,
ki ga v dogovoru z občino izvaja Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma oziroma druga pooblaščena institucija.
(2) Seminar oziroma izpit o poznavanju območja Občine Bled se izvede skladno s programom, ki ga sprejme
župan.
(3) Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega
vodnika, mu seminarja oziroma izpita o poznavanju območja
Občine Bled ni potrebno opraviti.
20. člen
(pooblastila in ukrepi občinskega redarstva
in občinskega inšpektorja)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo
prometni inšpektor in občinski inšpektorat ter redarstvo.
21. člen
Vsi navedeni zneski v tem odloku, razen pri kazenskih
določbah, se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji.
22. člen
Predpise na podlagi Odloka o prevozih v cestnem
prometu, ki določneje urejajo posamezno področje, župan
sprejme do 31. 5. 2012.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
1. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled,
(Uradni list RS, št. 25/09);
2. V Odloku o varnosti v cestnem prometu v naseljih
(Uradni list RS, št. 92/05, 121/05, 51/06 in 111/07), in sicer:
– 1. člen – drugi odstavek;
– 2. člen;
– 22. do 29. člen;
– 30. člen – tretji odstavek.
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24. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 039-16/2011
Bled, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4289.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07 – UPB2) in 4. in 11. člena Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), ter 16. člena Statuta Občine
Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine
Bled na 5. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o merilih
in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
V naslovu odloka se črta naslednje besedilo: »na območju
Občine Bled«.
3. člen
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»4. člen
(zagotavljanje javnega reda in miru)
Za izvajanje zunanjega fizičnega varovanja v nočnem
času občina izbere izvajalca na podlagi postopka javnega
naročanja.
Obseg varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi predhodnega mnenja sosveta za varnost.
Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih površinah, kombinira pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega odloka.«
4. člen
Za 4. členom odloka se doda novi 5. člen, ki se glasi:
»5. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času)
(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani
obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do
2. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 24. ure, glasba zunaj
gostinskega obrata do 23. ure,
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2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči do 24. ure,
ob petkih, sobotah in praznikih do 1. ure, gostinski vrtovi do
22. ure,
3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali
živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo
v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do
3. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 4. ure naslednjega dne,
4. gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo do 23. ure pod pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj
2/3 vseh lastnikov oziroma najemnikov stanovanj.
(2) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih
(trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah idr.) se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom
oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Gostinskim obratom v večnamenskih
objektih, gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih
objektih in gostinskim obratom ob Cesti svobode se v zaprtih
prostorih gostinskega obrata lahko podaljša obratovalni čas
do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in praznikih do
3. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 1. ure, glasba zunaj
gostinskega obrata do 23. ure.
(3) Gostinskim obratom se v obdobju od 1. 6. do 30. 9.
lahko podaljša obratovalni čas do 3. ure naslednjega dne, na
gostinskem vrtu do 1. ure in glasbo zunaj gostinskega obrata
do 23. ure.
(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega odloka.«
5. člen
Dosedanji 5. člen postane 6. člen, ki se mu doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega odloka.«
6. člen
Dosedanji 6. člen in dalje se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-17/2011
Bled, dne 27. septembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4290.

Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2012
po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

Št.

1. člen
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto 2012
znaša 0,0924 EUR.
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2. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah
v Občini Bled (Uradni list RS, št. 6/11).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 039-19/2011
Bled, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4291.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03), 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09
– UPB), prvega odstavka 14. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 111/07) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne
29. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 znaša
za 0,000174000 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 039-18/2011
Bled, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96, 1/97, 43/99,
12/01), v povezavi z 9. členom Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11) in 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne
29. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za leto 2012
po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

100 / 9. 12. 2011 /

BREŽICE
4292.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 33/10) je
župan Občine Brežice dne 30. 11. 2011 sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11 in 84/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun
Konto/Podkonto
januar–marec
2012
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.508.951
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.403.157
DAVČNI PRIHODKI
3.928.009
700 Davki na dohodek in dobiček
3.659.435
703 Davki na premoženje
112.688
704 Domači davki na blago in storitve
155.886
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
475.148
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
48.967
711 Takse in pristojbine
3.075
712 Denarne kazni
13.602
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
475
714 Drugi nedavčni prihodki
409.029
KAPITALSKI PRIHODKI
1.601
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
1.601
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
–
PREJETE DONACIJE
2.090
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.090
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
102.103
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
102.103
741 Prejeta sredstva iz državnega
poračuna iz sredstev proračuna EU
–
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.982.229
TEKOČI ODHODKI
1.524.835
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
280.401
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2011
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

45.653
1.169.337
29.444
–
1.875.876
22.086
1.129.893
132.259
591.638
–
1.581.518
1.581.518
–
–
–473.278

–
–
–
–
–
2.595
2.595
2.595
–
–

–
–2.595
–
–
–
121.290
121.290
121.290
–597.163
–121.290
473.278

597.163

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. KONČNA DOLOČBA

Št.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 410-0013/2011
Brežice, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE
4293.

72

73

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Celje v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje dne 29. 11. 2011
sprejel

74

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Celje
v obdobju januar–marec 2012

78

1. SPLOŠNA DOLOČBA

II.
40

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2012.
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B;
v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011.

41

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
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v evrih
Proračun
januar–marec
2012
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.952.300
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.390.135
DAVČNI PRIHODKI
7.335.072
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.098.937
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.050.578
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
185.557
NEDAVČNI PRIHODKI
2.055.063
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
394.138
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.132
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
69.112
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
16.137
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.572.544
KAPITALSKI PRIHODKI
5.283
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
5.283
PREJETE DONACIJE
1.010
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
1.010
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
TRANSFERNI PRIHODKI
1.544.097
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
1.471.197
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
72.900
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
11.775
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
11.775
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.214.007
TEKOČI ODHODKI
3.398.656
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
693.617
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
115.194
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.488.835
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
88.485
409 REZERVE
12.525
TEKOČI TRASFERI
4.196.541
410 SUBVENCIJE
93.451
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
2.181.319
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
31.954
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.889.817
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.436.427
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
2.436.427
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PROR. UPORABNIK.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –V III.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije
182.383
139.814
42.569
738.293

8
8
8
0

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. zadeve 410-21/2011
Celje, dne 29. novembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

0
0
0
0
0

HORJUL
4294.

0
8
0
0
0
621.349
621.349
621.349
116.952
–116.952
–738.293

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10) in 15. člena
Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet
Občine Horjul na 6. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Horjul
1. člen
V Statutu Občine Horjul, Uradni list RS, št. 63/10 se spremeni in dopolni 6. člen tako, da se v 9. točki doda nova alineja:
»– proizvodnja in prodaja električne energije.«
2. člen
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2010-3
Horjul, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Horjul

4295.

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji dne
29. 11. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Horjul za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2012 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

70

71

72

73

74

78

40

v EURIH
Proračun
leta 2012
2,598.800
2,169.200
1,823.300
1,631.200
138.800
53.300
0
345.900
120.900
1.000
35.000
16.000
173.000
28.400
0
0
28.400
0
0
0
401.200
201.200
200.000
0
0
4,363.100
986.000
159.200
26.250
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402 Izdatki za blago in storitve
770.550
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
796.850
410 Subvencije
21.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
588.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
50.150
413 Drugi tekoči domači transferi
136.500
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
2,390.050
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2,390.050
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
190.200
431 Investicijski transferi drugim osebam,
ki niso pror. upor.
44.200
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
146.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1,764.300
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) –1,764.300
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1,764.300
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1,764.300
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
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postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem
delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012
in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunal-
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nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. Ne glede
na prejšnji stavek občinski svet ne odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20 %, kadar veljavna vrednost in vrednost
po predvideni spremembi posameznega projekta ne presega
100.000 EUR.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in
ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
30.000 €.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena
ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za
naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na
ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2012 zadolževanje ni predvideno.
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča
občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
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12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2012.
Št. 410-0007/2011-2
Horjul, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

4296.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Občine Horjul

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10 in Odločbe US) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 117/09, 74/05, 80/07) ter 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 17/04,
75/05, 80/07 in 95/07) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji
dne 29. 11. 2011 sprejel

Št.

2. člen
V celoti se briše 6. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine
Horjul, Uradni list RS, št. 118/08.
3. člen
V celoti se briše 9. člen, ki se na novo glasi:
»V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem,
ki so gradili objekte na zazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4.
2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za
objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in
sicer:
– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 7.
2010 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo
gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo
pridobijo do 31. 12. 2012, plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorji, ki pridobijo gradbeno dovoljenje za legalizacijo objekta do 31. 12. 2012, plačajo 50 % izračunanega
komunalnega prispevka.
– Investitorjem, ki gradbenega dovoljenja za legalizacijo
objekta ne pridobijo do 31. 12. 2012 se preteklih vlaganj ne
prizna in komunalni prispevek plačajo v polnem znesku.
Investitorji, ki bodo uveljavljali znižano plačilo komunalnega prispevka iz prve in druge alineje tega člena in gradbenega
dovoljenja do 31. 12. 2012 ne bodo pridobili, se jim že plačani
komunalni prispevek vrne v vplačani višini. Vračilo komunalnega prispevka je možno izvesti že pred iztekom roka za
pridobitev gradbenega dovoljenja kolikor investitor poda pisno
izjavo, da s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja ne
bo nadaljeval.
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Ob kasnejšem ponovnem vlaganju vlog za izdajo gradbenega dovoljenja pa bodo investitorji morali na novo zaprositi za izračun komunalnega prispevka in ga plačati v
celoti.
V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem,
ki so gradili objekte na nezazidljivem zemljišču v obdobju do
1. 4. 2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se
za objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja,
in sicer:
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte v obdobju 2 let od
datuma sprejema novih prostorskih aktov plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte v obdobju od 2 do
3 let od datuma sprejema novih prostorskih aktov plačajo 50 %
izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorjem, ki bodo legalizirali objekt po preteku 3 let
od datuma novih prostorskih aktov, se preteklih vlaganj ne
prizna in plačajo komunalni prispevek v celoti.«
4. člen
Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč v Občini Horjul, ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0006/2008-6
Horjul, dne 2. decembra 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, Uradni list RS,
št. 81/08 z dne 11. 8. 2008, Uradni list RS, št. 118/08 z dne
15. 12. 2008, Uradni list RS, št. 60/10 z dne 23. 7. 2010.
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KAMNIK
4297.

Odlok o proračunu Občine Kamnik
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na
10. seji dne 30. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kamnik za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2012 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Stran

13320 /

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

71

72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.

Št.

100 / 9. 12. 2011

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

Uradni list Republike Slovenije
v EUR
Proračun
leta 2012
23.822.581
20.873.644
18.476.995
15.728.895
2.352.100
396.000
2.396.649
1.817.108
15.000
70.000
118.350
376.191
326.600
26.600
300.000
12.000
12.000
2.528.058
1.186.526
1.341.532
82.279
82.279
23.818.445
6.721.374
1.356.930
218.570
3.755.874
1.390.000
10.748.995
241.300
6.899.860
1.017.900
2.589.935
5.287.254
5.287.254
1.060.822
501.134
559.688
4.136

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

250.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

250.000

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI.

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

250.000

–250.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

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

–245.864

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

0
–4.136
245.864

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. dobiček CČN Domžale Kamnik d.o.o., ki se nameni za
rekonstrukcijo in nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN)
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
8. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene,
določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
9. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer
se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s
prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do
200.000 € v posameznem primeru.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2012 in v zaključnem računu
proračuna Občine Kamnik za leto 2012.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med
posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik
krajevne skupnosti.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na
podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financi-
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ranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo
Frana Albrehta.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
250.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske
rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča
na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2012 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012.
Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno
šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2012 oblikuje v višini
1.000.000 €.
8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem
finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v
zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve
nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
S PREMOŽENJEM OBČINE
9. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do
100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da
je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga
ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z
odpisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z
izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim
aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za
gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo
v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter
kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi
sredstvi upravlja župan.
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O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2012 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima
pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0123/2011
Kamnik, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

4298.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2012

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11), 77. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) in 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11 in
52/11) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 30. 11.
2011 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2012
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 240.000 € za sanacijo plazovitih območij v
Občini Kamnik.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija plazu v naselju Podgorje v višini do
70.000 €,
2. Usad pod cesto pri stanovanjskem objektu Poreber 10
v višini do 40.000 €,
3. Sanacija podporne konstrukcije na Kettejevi ulici v višini
do 130.000 €.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2012.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2011-6/3
Kamnik, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

4299.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kamnik

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih Uradni list SRS, št. 18/84, prvega odstavka 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih Uradni list RS, št. 44/97, 180. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1-C,
79/10 – Odl. U.S., 80/10 – ZUPUDPP) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski
svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kamnik
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo naslednje podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
– podlage, ki določajo zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča,
– podlage, ki določajo območja, katera so predmet odmere nadomestila,
– podlage, ki določajo merila za določitev višine nadomestila,
– podlage, ki določajo zavezanca za plačilo nadomestila
in način odmere nadomestila,
– podlage, ki določajo oprostitve plačila nadomestila.
2. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
2. člen
(zazidana stavbna zemljišča)
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in/ali gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni
objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele
nima določene, za zazidano stavbno zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stavba (fundus) ali gradbeni
inženirski objekt, pomnožen s faktorjem 1,5.
3. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, za
katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
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njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je
na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji
objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška
parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje
površino gradbene parcele objekta ali površino stavbišča s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem takega objekta.
Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena, kot
nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele,
na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa
objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
Kot nezazidana stavbna zemljišča s tem členom štejejo
zemljišča, na katerih je zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo iz javnega omrežja, odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter dostop na javno cesto.
4. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega
zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb
in Zemljiški kataster, katere vodi Geodetska uprava RS in iz
katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne
podatke.
Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v
navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen,
le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne
dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Tako določen podatek o površini zazidanega
stavbnega zemljišča ostane v veljavi, dokler iz navedenih uradnih evidenc ni razvidno drugače.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836)
vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna
vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov
posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto
tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna
projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča,
športna igrišča ipd.
Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine
uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se
nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se
nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
5. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega
zemljišča predstavljata Zemljiški kataster in Kataster stavb, iz
katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne
podatke.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot
površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 3. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega
veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
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3. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA
6. člen
(območja odmere nadomestila)
Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– kvaliteta dostopnosti območja do javnih funkcij
– kvaliteta dostopnosti do območja
– reliefne značilnosti območja.
Območja iz prvega odstavka tega člena so praviloma določena na mejo naselij po Registru prostorskih enot natančno
in se delijo na:
A. 1. kakovostno skupino območij, katero predstavljata
naslednji naselji:
Kamnik in Šmarca.
B. 2. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo
naslednja naselja:
Godič, Jeranovo, Košiše, Kršič, Mekinje, Nevlje, Oševek,
Podgorje, Podjelše, Rudnik pri Radomljah, Spodnje Stranje,
Tunjiška Mlaka, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica
nad Kamnikom, Zduša in Zgornje Stranje.
C. 3. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo
naslednja naselja:
Bela, Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Češnjice v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v
Tuhinju, Golice, Gradišče v Tuhinju, Hrib pri Kamniku, Hruševka, Kališe, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kostanj, Kregarjevo, Krivčevo, Laniše, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali
Hrib, Markovo, Motnik, Okroglo, Pirševo, Podhruška, Podlom,
Podstudenec, Poreber, Potok, Potok v Črni, Rožično, Sela pri
Kamniku, Sidol, Šmartno v Tuhinju, Smrečje v Črni, Snovik,
Soteska, Špitalič, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara
sela, Stebljevek, Stolnik, Tučna, Tunjice, Vaseno, Veliki Hrib,
Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Žaga (z izjemo območij
Male planine in Dovje Ravni), Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zgornje
Palovče, Zgornji Tuhinj in Županje Njive.
D. 4. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo
naslednja naselja:
Bela Peč, Gabrovnica, Gozd, Laseno, Mali Rakitovec,
Okrog pri Motniku, Podbreg, Poljana, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Sovinja Peč, Spodnje Palovče,
Studenca, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Velika Lašna, Veliki
Rakitovec, Vranja Peč, Zajasovnik – del, Zgornji Motnik, Znojile
in Žubejevo.
Območja iz drugega odstavka tega člena so prikazana
na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila«, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu
Občine Kamnik.
Za območje naselja Velika planina in dela naselja Žaga
(območje Male planine in Dovje Ravni) se nadomestilo ne
odmeri.
4. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture,
– lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča,
– ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se upošteva naslednje merilo:
– lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča.
8. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča
z infrastrukturo)
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in
omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture
ali javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
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Infrastruktura
prometno omrežje
električno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje
plinovodno omrežje
omrežje javne razsvetljave

Opremljenost stavbnega zemljišča
vsa zemljišča
zemljišča, katera je mogoče priključiti
zemljišča, katera je mogoče priključiti
zemljišča, katera je mogoče priključiti
zemljišča, katera je mogoče priključiti
vsa zemljišča v naselju, ki ima vzpostavljeno omrežje javne razsvetljave
javna parkirišča
vsa zemljišča v naselju, ki ima vzpostavljena javna parkirišča
zelene in rekreativne površine
vsa zemljišča v naselju, ki ima vzpostavljene zelene in/ali rekreativne površine
avtobusna postaja, železniška postajališča in vsa zemljišča v naselju, ki ima vzpostavljeno avtobusno postajaližičniška postaja
šče in/ali železniško postajališče in/ali žičniško postajo

Število točk
9
6
6
8
6
6
6
6
6

9. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se
vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena
uporabe na naslednji način:
Namen stavbnega zemljišča
1. kakovostna
skupina
12303 – Trgovska dejavnost (poslovni namen: bencinski servis)
12202 – Pisarniška raba (poslovni namen: finančno
poslovanje)
1251 – Industrijska raba (poslovni namen: industrija)
121 – Gostinska raba (poslovni namen: gostinstvo)
12203 – Pisarniška raba (poslovni namen: pisarna)
12301, 12302 – Trgovska dejavnost (poslovni namen:
trgovina)
12304 – Trgovska dejavnost (poslovni namen: storitvena dejavnost)
1252 – Raba skladišča (poslovni namen: skladišče)
1241 – Raba prometa (poslovni namen: promet)
127 – Druga nestanovanjska raba (poslovni namen:
druga raba)
12201 – Upravna raba (poslovni namen: javna funkcija)
126 – Raba splošnega družbenega pomena (poslovni
namen: družbeni namen)
11 – Stanovanjske stavbe (stanovanjski namen)
1242 – Raba garaže (poslovni ali stanovanjski namen:
garaža)
13 – Skupna raba (poslovni namen: skupna raba)
2 – Gradbeni inženirski objekti (poslovni namen: zunanje poslovne površine)

Kakovostna skupina območja
2. kakovostna
3. kakovostna
skupina
skupina

4. kakovostna
skupina

500

450

350

300

430
400

400
350

250
200

200
150

350

300

200

100

300
250

250
220

150
100

80
60

80

60

40

20

60

45

30

15

50

40

20

15

40

30

20

10

Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se
določi na podlagi podatka Registra nepremičnin – dejanska
raba, kot jo določa CC-SI klasifikacija, vzpostavljena na podlagi veljavne nepremičninske zakonodaje.
Če podatek o vrsti posameznega stavbnega dela v Registru nepremičnin ne obstaja, ni dovolj natančen ali je očitno
napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov
iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Tako določen podatek o vrsti
posameznega stavbnega dela ostane v veljavi, dokler iz
navedene uradne evidence ni razvidno drugače.
10. člen
(ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča)
Ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča
se vrednoti na naslednji način:
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2. kakovostna
skupina
20
15
10
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3. kakovostna
skupina
10
5
0

4. kakovostna
skupina
5
0
0

3. kakovostna
skupina
60
90
120
78
72

4. kakovostna
skupina
40
60
80
52
48

V primeru odmere nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče za poslovni namen – zunanje poslovne površine se
upošteva etažnost objekta: »do vključno tri etaže«.
11. člen
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena
uporabe na naslednji način:
Namembnost zemljišča
S – območja stanovanj
C – območja centralnih dejavnosti
I – območja proizvodnih dejavnosti
B – posebna območja
ostala območja, kjer je dovoljena gradnja objektov

1. kakovostna
skupina
100
150
200
130
120

5. ODMERA NADOMESTILA
12. člen

Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
poziv Občine Kamnik izvede pristojni davčni organ.

(določitev višine nadomestila)
Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča
se določi kot vsota točk, dobljenih iz 8., 9. in 10. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča
ter z letno višino točke za odmero nadomestila za zazidana
stavbna zemljišča.
Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 11. člena tega odloka,
ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča
ter z letno višino točke za odmero nadomestila za nezazidana
stavbna zemljišča.
13. člen
(vrednost točke)
Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.
14. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je njegov uporabnik. Če le-ta ni znan, je zavezanec
za plačilo lastnik.
Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče je njegov lastnik.
15. člen
(odmera nadomestila)
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri za
vsak stavbni del in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino
posebej.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri
za vsako zemljiško parcelo posebej.
Če se poleg stanovanjskega namena posameznega
stavbnega dela le-ta uporablja tudi za poslovni namen, se
površina posameznega poslovnega dela določi kot desetina
(1/10) površine stavbnega dela. Vrsto namena uporabe na
podlagi podatkov iz uradnih evidenc določi občinski organ,
pristojen za odmero nadomestila.

2. kakovostna
skupina
80
120
160
104
96

6. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
16. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
čuje:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne pla-

– za zazidana stavbna zemljišča, katera se neposredno
uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
– stavbne dele ali zunanje poslovne površine, ki se oddajajo v najem za neprofitno najemnino,
– stavbne dele ali zunanje poslovne površine, v katerih se
izvaja nepridobitna dejavnost,
– stavbne dele in zunanje poslovne površine, ki se neposredno uporabljajo za delovanje občinskih služb ali delovanje
zavodov in organizacij, katerih ustanovitelj je Občina Kamnik,
– kulturne spomenike državnega ali lokalnega pomena
– CC-SI: 1273,
– zavezance, prizadete z naravno nesrečo, če tako odloči
župan,
– nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbne dele enakega namena – CC-SI: 1271,
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna
oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča oziroma
vložitve popolne vloge. Oprostitev velja samo za stanovanje
ali hišo, za katero je zavezanec podal utemeljeno vlogo za
oprostitev.
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7. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(obravnava pritožb v prehodnem obdobju)
Pritožbe zavezancev, oddane na Davčni urad pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo v skladu s takrat veljavno
zakonodajo.
18. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 07/00, 093/00, 54/01, 117/03,
78/04 in 116/08).
19. člen
(začetek veljave in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2012.
Št. 007-0006/2011-5-(4)
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

4300.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o soustanovitvi Zavoda Mladinski center
Kotlovnica Kamnik

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 9., 20., 29. in 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 14. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet
Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o soustanovitvi Zavoda Mladinski center
Kotlovnica Kamnik
1. člen
V Odloku o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik (Uradni list RS, št. 38/06) se drugi odstavek
6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda se lahko razširi s predstavniki novih soustanoviteljev na podlagi soglasja soustanoviteljev ali zoži na podlagi izjave o izstopu obstoječih soustanoviteljev. V teh primerih
se ustrezno spremeni število članov zavoda.«
2. člen
Četrti stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se lahko skliče tudi na pobudo najmanj dveh
članov sveta.«
3. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.
4. člen
Črta se prvi stavek tretjega odstavka 26. člena.
5. člen
Za 26. členom se doda novo XII.A poglavje in nov
27.a člen, ki se glasita:
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»XII.A MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
SOUSTANOVITELJEV IN ZAVODA
27.a člen
Vsak od soustanoviteljev lahko kadar koli izstopi iz zavoda, vendar v primeru izstopa ni upravičen do izplačila deleža v
zavodu. V primeru izstopa soustanovitelja se število soustanoviteljev zmanjša, delež soustanovitelja, ki izstopi, pa preide na
preostale soustanovitelje zavoda.
Soustanovitelj, ki želi izstopiti iz zavoda, mora podati
pisno izjavo o izstopu in jo nasloviti na svet zavoda. Izstop se
uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko je soustanovitelj
podal pisno izjavo o izstopu.
Izjavo o izstopu poda za posameznega soustanovitelja
njegov zakoniti zastopnik. Za Občino Kamnik odloči o izstopu
in poda izjavo o izstopu župan.
Z izstopom soustanovitelja prenehajo vse njegove pravice
in obveznosti, izvirajoče iz statusa soustanovitelja.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2011
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

4301.

Pravilnik o oddajanju nepremičnega
premoženja Občine Kamnik v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list
RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93, 32/00 in 102/02 – Odl. US), Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji
dne 30. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Kamnik v najem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja oddajanje v najem nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki ga začasno ne
potrebuje noben uporabnik.
(2) Za nepremičnine, ki so v lasti občine in so dane v
upravljanje drugi pravni osebi, ki ji je pravica upravljanja s
stvarnim premoženjem občine podeljena z aktom občine, določa postopek, pogoje in način določitve oddaje in določitve
najemnin, upravljavec takšnega stvarnega premoženja oziroma
koncesijska pogodba ali drug pravni akt.
2. člen
(1) Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena
celota in imajo poseben ali skupen glavni vhod. Če nastane
dvom, ali se šteje posamezen prostor za poslovni prostor,
odloči o tem občinska uprava.
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(2) Za posebni prostor se štejejo dvorane, sejne sobe ipd.,
ki se praviloma v najem oziroma uporabo oddajajo po dnevih
oziroma urah.
(3) Javne površine po tem pravilniku so:
a) površine trgov, cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za
trgovske ali gostinske namene:
– postaviti stojnico(e);
– postaviti kiosk(e);
– postaviti gostinski vrt;
– razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori;
b) površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih
objektov, deponiranje gradbenega materiala);
c) površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa
in tekmovanja;
d) površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje povrtnin (v nadaljevanju: vrtovi);
e) površine, ki se lahko uporabljajo za izvedbo javnih
prireditev, shodov, sejmov, razstav in podobno;
f) površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.
3. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami je
praviloma (če upravljanje ni poverjeno drugemu) v pristojnosti
občinske uprave Občine Kamnik.
(2) Občinska uprava vodi register sklenjenih najemnih
pogodb.
2. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM
4. člen
Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določajo zakon, ki ureja stvarno
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: zakon), uredba, ki ureja stvarno premoženje države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba) in
zakon, ki ureja poslovne stavbe in poslovne prostore.
5. člen
Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge
stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine.
6. člen
Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na
podlagi ene izmed naslednjih metod:
– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– neposredna pogodba.
7. člen
V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na
podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi
postopek oddaje tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti.
8. člen
Če ta pravilnik ne določa drugače, se nepremično premoženje odda v najem s sklenitvijo pisne najemne pogodbe.
9. člen
Najemnik ne sme oddajati nepremičnega premoženja
občine v podnajem brez soglasja najemodajalca.
10. člen
(1) Nepremično premoženje se odda v najem za določen
čas, vendar ne za dlje kot pet let.
(2) Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se
lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet
let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s
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stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je
tako zagotovljena optimalna izkoriščenost tega premoženja.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe z zakonsko predpisanim odpovednim rokom ali z odpovednim rokom, določenim v
najemni pogodbi,
– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba
sklenjena.
1. Oddaja poslovnih prostorov
12. člen
Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem
mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, vsebovati
tudi:
– podatek o lokaciji poslovnega prostora,
– podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem
prostoru,
– določila o uporabi skupnih delov in naprav,
– določilo o trajanju najemnega razmerja,
– odpovedni rok,
– način in pogoje podaljšanja pogodbenega razmerja.
13. člen
Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob
predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi
zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in opreme.

dar,

14. člen
Z najemno pogodbo se najemnika zaveže:
– da najet poslovni prostor uporablja kot dober gospo-

– da najet poslovni prostor vzdržuje v skladu s standardi
vzdrževanja,
– da je v primeru nujnega popravila najetega poslovnega
prostora to dolžan takoj sporočiti občini oziroma upravitelju
nepremičnine, vendar najkasneje v treh dneh,
– da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso škodo v
poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam,
– da krije stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja,
– da je po prenehanju najema dolžan poslovni prostor
s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel, upoštevajoč
normalno rabo.
15. člen
(1) Najemnik je dolžan na svoje stroške popraviti škodo
na poslovnem prostoru, ki jo je sam povzročil.
(2) Najemnik ni odgovoren za poslabšanje stanja poslovnega prostora, do katerega je prišlo zaradi normalne uporabe,
ki je v skladu z določbami najemne pogodbe.
16. člen
Občinska uprava lahko predlaga razdrtje najemne pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času,
ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja
in o odpovednem roku, v naslednjih primerih:
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez
soglasja najemodajalca,
– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s
katerim druge lastnike ali najemnike ovira ali moti pri normalni
uporabi njihovih poslovnih prostorov ali stanovanj,
– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru
adaptacijo brez predhodnega soglasja najemodajalca,
– če najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem
roku ne opravi del, ki so potrebna za vzdrževanje poslovnega
prostora in ki spadajo med njegove obveznosti,
– če najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati
dejavnosti, za katero mu je bil poslovni prostor oddan,
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– če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni
predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe, ki
neposredno vplivajo na dejavnost, ki naj bi se izvajala v poslovnem prostoru,
– če najemnik za več kot en mesec brez opravičenega
razloga preneha opravljati poslovno dejavnost,
– če najemnik izgubi status, na podlagi katerega je pridobil poslovni prostor v najem,
– če najemnik najmanj dva meseca ne plača najemnine
in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih
šestdesetih dneh po prejemu opomina,
– če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo poslovnega prostora in zgradbe, v kateri se nahaja poslovni prostor
ali jo ovira,
– v drugih primerih, ki so določeni z zakonom ali dogovorjeni z najemno pogodbo.
17. člen
(1) Če v najemni pogodbi ni drugače določeno, mora
plačevati najemnik najemnino mesečno vnaprej, in sicer najkasneje do petega dne v mesecu.
(2) Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, če
cena zavarovanja ni upoštevana v najemnini, in druge stroške,
za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
18. člen
Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 in
je določena glede na namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, ki se bo v njem odvijala.
19. člen
(1) Kategorije namembnosti so naslednje:
1. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala profitna dejavnost,
2. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala neprofitna dejavnost širšega družbenega
pomena,
3. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala deficitarna dejavnost oziroma dejavnost
posebnega pomena za lokalno skupnost.
(2) Višina najemnine po posameznih kategorijah se določi
s cenikom, ki ga sprejme župan Občine Kamnik.
20. člen
(1) V upravičenih primerih lahko najemnik pisno zaprosi
za znižanje najemnine, določene v ceniku. Prošnja, ki se vloži
na občini, mora biti utemeljena.
(2) O upravičenosti do znižanja najemnine odloči župan s
sklepom. V sklepu se navede odstotek znižanja, ki ne sme biti
višji kot 50 % in višina znižane najemnine.
2. Oddaja posebnih prostorov
21. člen
Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom praviloma oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
22. člen
(1) Vloga za najem posebnih prostorov se vloži na občini
praviloma 14 dni pred njihovim koriščenjem.
(2) V primeru, da se za najem posebnih prostorov najemnina ne zaračunava, izda občinska uprava v roku treh dni
vlagatelju soglasje za najem posebnih prostorov.
(3) V primeru, da se za najem posebnih prostorov
najemnina zaračunava, se z vlagateljem sklene najemna
pogodba.
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23. člen
(1) V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za
najem istega posebnega prostora, imajo praviloma prednost:
– prireditve občinskega pomena,
– prireditve domicilnega kulturnega društva.
(2) Glede na specifike posameznih prireditev, srečanj oziroma izobraževanj prioritetni vrstni red najema določi pristojna
služba občinske uprave.
24. člen
Po končanem najemu je najemnik dolžan vzpostaviti prejšnje stanje oziroma prostor pustiti v stanju, v kakršnem ga je
najel.
25. člen
(1) Višina najemnine za posebne prostore se določi glede
na prostor, ki se najema, njegovo namenskost in čas najema.
Cenik sprejme župan Občine Kamnik.
(2) Poleg najemnine se s cenikom lahko določi tudi pavšalni znesek materialnih stroškov, ki jih je dolžan kriti najemnik
posebnega prostora.
26. člen
Najemnina za posebne prostore se ne zaračunava za:
1. prireditve občinskega pomena, tj. prireditve, katerih
organizator oziroma soorganizator je občina oziroma so v
občinskem interesu,
2. dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost
vstop,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo organizacije iz občine in nimajo kotizacije.

ja,

27. člen
Najemnina za posebne prostore se zaračunava za:
1. komercialne prireditve in prireditve sorodnega znača-

2. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma izobraževanja, ki jih izvajajo in organizirajo organizacije, ki niso iz občine in nimajo kotizacije,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja ali izobraževanja, s kotizacijo.
3. Oddaja javnih površin
28. člen
Občina lahko odda v najem javne in nezazidane površine
(v nadaljevanju: javne površine), ki so v lasti Občine Kamnik,
če to ni v nasprotju z drugimi predpisi, in sicer za namene,
določene v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika.
29. člen
(1) Za pridobitev javne površine v najem mora zainteresirana pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj)
vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv ter stalno ali začasno
bivališče oziroma sedež vlagatelja,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– natančno lokacijo in čas trajanja najema javne površine,
– podpis vlagatelja.
(2) V primeru pozitivne rešitve se z vlagateljem sklene
najemna pogodba, v primeru negativne rešitve pa se ga o tem
pisno obvesti.
30. člen
Pogodba za najem javne površine mora poleg z zakonom
določenih sestavin vsebovati še naslednje:
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini,
– podatke o velikosti in legi javne površine,
– trajanje najema,
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– višino in način plačila najemnine,
– obveznosti najemnika glede vzdrževanja javne površine
in vzpostavitve prvotnega stanja po prenehanju najema,
– razloge za prenehanje najemne pogodbe,
– druge pogoje, ki izhajajo iz rabe javne površine.
31. člen
Najemnina je odvisna od namembnosti in lokacije javne
površine, določi pa se s cenikom, ki ga sprejme župan.
32. člen
(1) Župan lahko s sklepom najemnika javne površine
delno ali v celoti oprosti plačevanja najemnine v naslednjih
primerih:
– če je vlagatelj krajevna skupnost z območja Občine Kamnik, humanitarna, športna, turistična in kulturna organizacija
ter javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega
varstva, zdravstva in kulture za opravljanje njihove dejavnosti,
– če je vlagatelj politična stranka v skladu z zakonodajo,
ki ureja financiranje političnih strank,
– če gre za najem javnih površin za namene promocije in
prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,
– zaradi oživljanja zaprtega dela mestnega jedra,
– ob ugotovitvi posebnih okoliščin glede rabe javne površine.
(2) V primeru, da želi najemnik uveljavljati delno ali celotno
oprostitev plačila najemnine iz prejšnjega odstavka tega člena,
mora to navesti v vlogi in opredeliti razloge za oprostitev.
4. Oddaja kmetijskih zemljišč v zakup
33. člen
Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup v skladu s pogoji
in po postopku, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.
34. člen
(1) Letna zakupnina za kmetijska zemljišča je izražena v
EUR/ha. Cenik zakupa kmetijskih zemljišč sprejme župan.
(2) Zakupnik kmetijskih zemljišč plačuje letno zakupnino
za tekoče leto, in sicer do konca koledarskega leta, razen v
primerih, ko je to drugače dogovorjeno z zakupno pogodbo.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo
tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka, prav tako se vsi že začeti postopki speljejo po
pravilnikih, ki so veljali ob uvedbi postopka.
36. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list
RS, št. 25/93 in 42/94) in Pravilnik o najemu javnih površin
(Uradni list RS, št. 45/03).
(2) Ceniki, ki jih po tem pravilniku sprejme župan, se
sprejmejo v roku tridesetih dni po začetku veljavnosti tega
pravilnika in se letno ažurirajo.
37. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0086/2011
Kamnik, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in
62/10 – ZUPJS) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na
10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 17/11) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o
predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest, v vrtcu z več enotami
pa mora vrtec objaviti predvideno število prostih mest po letnikih rojstva in po posameznih enotah. Vrtec objavi tudi podatek
o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v
vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski
sistem).«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno
vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot, ki jih rangira od A (najbolj
želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti otroka (v
nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve
izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce, v katere
želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v
nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
V vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi vrtci: javnim vrtcem in med zasebnimi vrtci s koncesijo (v nadaljevanju: vrtci).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v
katerikoli vrtec, če otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve izbire niti v
vrtce drugih izbir. V kolikor vlagatelj ne izbere možnosti katerikoli
vrtec, se mu ob prostih mestih ponudijo izključno izbrani vrtci.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se
upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno
evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom
zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po
pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja
pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok
v evidenci vpisanih otrok.«
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se kriterij št. 2 dopolni tako,
da se glasi:
»
2

Otrok, ki ima zaradi razvojne 7
motnje (MKB diagnoza)
priporočilo razvojne
ambulante (razvojnega
pediatra), z navedbo
razlogov za nujnost vključitve
v vrtec

priporočilo razvojne
ambulante

«
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5. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število
točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na
program, ki se izvaja v vrtcu.«
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu
s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.«
6. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujen
vrtec oziroma enoto vrtca, se šteje, da so umaknili vlogo za
vpis otroka v vrtec.«
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kolikor je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel
vrtec z enotami in odklonil sprejem v katero od želenih enot, se
šteje, da je umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v
vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega
čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim
mestom kot eno izmed izbir ali če so se v vlogi opredelili za
katerikoli vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.«
Četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta
ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev,
ki so jih navedli v vlogi.«
8. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če vlagatelji otroka s centralnega čakalnega seznama,
ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec,
odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma enoto vrtca
ali ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka,
se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec oziroma
do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan
centralni čakalni seznam.«
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odklonjeni vrtec oziroma enoto vrtca otrok do konca
šolskega leta, za katerega velja centralni čakalni seznam, ne
more dobiti nove ponudbe, razen v primeru novega razpisa.«

Uradni list Republike Slovenije
šolskem letu pripadale točke po 6. kriteriju iz 16. člena tega
pravilnika.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-4/2
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

4303.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odločba US),
3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) in
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in
45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne
30. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kamnik v letu 2012
1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz
proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev
za njihovo delo.
2.
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev
za delo članov občinskega sveta za leto 2012 določi obseg
sredstev v višini 100 EUR mesečno za posameznega člana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 007-0001/2011
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

9. člen
Doda se nov 29. a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Kolikor se tekom šolskega leta odpre nov (koncesijski)
vrtec, občina vlagatelje s centralnega čakalnega seznama in
vlagatelje, ki so naknadno, po razpisu, oddali vlogo (nepravočasno oddane vloge), pozove k oddaji vloge na poziv k vpisu,
ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi novi vrtec.
Nov vrtec obravnava vloge in vodi postopek sprejema
otrok v vrtec na način, kot ga opredeljuje ta pravilnik od 10. do
20. člena.
Čakalni seznam novega vrtca se do konca šolskega leta,
za katerega je bil oblikovan, vodi ločeno od Centralnega čakalnega seznama. V novi vrtec vključeni otroci se črtajo s
centralnega čakalnega seznama.
Otrokom s čakalnega seznama vrtca, ki do konca šolskega leta ne bodo dobili ponudbe za sprejem, bodo v naslednjem

Sklep o določitvi višine sredstev
za zagotavljanje pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012

KOSTANJEVICA NA KRKI
4304.

Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje
o podaljšanem obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, na območju Občine
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10),

Uradni list Republike Slovenije
12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 –
UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in
93/07), ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek), je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 1. 12.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem
obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
na območju Občine Kostanjevica na Krki
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija),
na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, kadar obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju:
državni pravilnik) (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06
in 93/07).
OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
2. člen
Gostinski obrati, ki obratujejo na stanovanjskem območju,
lahko na podlagi podane vloge obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med
5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure
naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in
6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in
diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za
ples oziroma družabni program ter imajo prostor za ples, proti
hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice,
prostor za nastopajoče in garderobni prostor za nastopajoče,
med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 3. ure
naslednjega dne, vse ostale dni pa do 1. ure naslednjega
dne.
Gostinski obrati, ki obratujejo izven stanovanjskega območja, lahko na podlagi podane vloge obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med
5. in 6. uro zjutraj in najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in
6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program ter imajo prostor za ples, proti hrupu
zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice, prostor
za nastopajoče in garderobni prostor za nastopajoče, med 5. in
6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 2. ure naslednjega dne.
Stanovanjsko območje je tisto območje, ki je v prostorskem planu Občine Kostanjevica na Krki opredeljeno kot ob-
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močje stavbnih zemljišč in stavbnih zemljišč stanovanjskih
objektov.
Gostinskemu obratu, ki obratuje v okviru bencinskega servisa, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru
obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
3. člen
Obratovalni čas, določen v prejšnjem členu, se lahko na
podlagi podane vloge podaljša v poletnem času, in sicer za
mesece junij, julij, avgust in september, še za eno uro.
POSTOPEK PRIJAVE OBRATOVALNEGA ČASA
4. člen
Gostinec ali kmet prijavi redni in/ali podaljšani obratovalni
čas na obrazcu za prijavo obratovalnega časa gostinskega
obrata oziroma kmetije, ki ga določa državni pravilnik. Soglasje za redni obratovalni čas izda občinska uprava Občine
Kostanjevica na Krki in velja do preklica, soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije pa velja
za obdobje koledarskega leta in ga mora gostinec vsako leto
ponovno prijaviti.
OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH TERAS
5. člen
Gostinski vrtovi in terase lahko obratujejo najdlje do
22. ure, v petek in soboto pa najdlje do 24. ure.
IZREDNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
6. člen
Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se lahko
podaljšani obratovalni čas izjemoma podaljša, in sicer:
– do 4. ure naslednjega dne ob prireditvah zaprtega tipa
(srečanja, praznovanja rojstnih dni, poroke, obletnice, novoletna praznovanja, degustacije in podobno),
– do 4. ure naslednjega dne ob lokalnih prireditvah (veselice, prazniki, proslave, turistične prireditve in podobno).
Gostinec ali kmet je dolžan poskrbeti, da s prekomernim
hrupom v lokalu ni moten javni red in mir.
Gostinec ali kmet mora občinsko upravo Občine Kostanjevica na Krki zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa,
ki je določen v prvi in drugi alinei prvega odstavka tega člena,
najkasneje dva dni pred prireditvijo. Občinska uprava izda
soglasje za izredno podaljšanje obratovalnega časa za vsako
prireditev posebej. Izdano soglasje velja le za gostinski lokal in
ne velja za gostinsko teraso.
REŠEVANJE PRITOŽB IN KRŠITEV
7. člen
Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki praviloma
enkrat letno, pred iztekom koledarskega leta, pri pristojnih
nadzornih organih preveri, ali so bile na območju občine v tekočem letu ugotovljene kršitve javnega reda in miru ter kršitve
obratovalnega časa.
V primeru, da občinska uprava na podlagi pisnih ugotovitev s strani nadzora ali večkratno ponavljajočih se in utemeljenih pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih
ugotovi, da je prišlo do kršitve javnega reda in miru in/ali kršitve
obratovalnega časa, lahko župan soglasje o podaljšanem obratovalnem času prekliče za določen čas oziroma se gostincu ali
kmetu soglasje ne izda.
Župan lahko zavrne izdajo pozitivnega soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času, če je bilo za gostinski
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obrat potrebno posredovanje policije zaradi kršenja javnega
reda in miru trikrat v koledarskem letu.
Prav tako župan lahko prekliče izdano soglasje za prireditev oziroma se gostincem ali kmetom soglasje za določen čas
ne izdaja. Gostinec lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas, če pridobi pisno soglasje sostanovalcev oziroma če
v roku treh mesecev, ko je obratoval v rednem obratovalnem
času, ni prišlo do prijav kršitev s strani nadzornih organov oziroma bližnjih stanovalcev.
Na podlagi drugega odstavka tega člena občinska uprava
Občine Kostanjevica na Krki po uradni dolžnosti z odločbo
prepove obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter
istočasno določi nov obratovalni čas gostinskega obrata ali
kmetije.
NADZOR
8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni
tržni inšpekcijski organi in policija.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
Gostinec ali kmet mora obratovalni čas gostinskega obrata po tem pravilniku prvič uskladiti pri prijavi rednega in/ali
podaljšanega obratovalnega časa za prihodnje leto, najkasneje
pa v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Krško
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11 in 86/11, v nadaljevanju:
odlok o proračunu). Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4;
v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Krško
za leto 2011.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov

I.

70

73

Sklep o začasnem financiranju Občine Krško
v obdobju januar - marec 2012

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 30. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08, 94/10 – ZIU
in 36/11) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11)
izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Krško
v obdobju januar - marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Krško v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

6.464.484

DAVČNI PRIHODKI

4.350.708

700 Davki na dohodek in dobiček

3.941.674

NEDAVČNI PRIHODKI

74

98.644
310.390
2.113.776
55.311

711 Takse in pristojbine

1.740

712 Globe in druge denarne kazni

4.000

714 Drugi nedavčni prihodki
72

4305.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Proračun
januar marec 2012
8.336.202

704 Domači davki na blago in storitve
71

v EUR

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

703 Davki na premoženje

Št. 007-7/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 1. decembra 2011

KRŠKO

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

2.052.725

KAPITALSKI PRIHODKI

120.570

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in drugih neopred. sredstev

120.570

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

1.751.148
383.229
1.367.919
10.100.694
2.149.759
487.490
80.345
1.276.274

403 Plačila domačih obresti

180.650

409 Rezerve

125.000

Uradni list Republike Slovenije
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

Št.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–386.800

25.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.764.492

1.918.480

413 Drugi tekoči domači transferi

859.294

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.933.209

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.933.209

9009 Splošni sklad za drugo

2.153.151

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)

23.945

431 Investicijski transferi P.O. in F.O.,
ki niso PU

18.322

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov in so priloga
k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Krško.

5.623

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–1.764.492

(uporaba predpisov)

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

751 Prodaja kapitalskih deležev

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina dolgoročno zadolži do višine 386.800 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

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

5. KONČNA DOLOČBA

RAČUN FINANCIRANJA

8. člen

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

386.800

55

ODPLAČILA DOLGA

386.800

550 Odplačila domačega dolga

386.800

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

750 Prejeta vračila danih posojil

IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

INVESTICIJSKI TRANSFERI

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

50

13333

X.

191.007

III.

C.

Stran

2.993.781

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

VI.

100 / 9. 12. 2011 /

–2.151.292

Št. 410-466/2011-O801
Krško, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Stran

13334 /

Št.

100 / 9. 12. 2011
LJUBLJANA

4306.

Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra 2011
sprejel

ODLOK
o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način zagotavljanja mediacije pri Mestni
občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), izbiro izvajalca
mediacij in uvrščanje mediatorjev na seznam, postopek mediacije ter zaupnost mediacije.
2. člen
Kolikor ni s tem odlokom drugače določeno, se za mediacijo po tem odloku uporabljajo določila zakona, ki ureja
mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki označujejo posameznike in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
4. člen
Mediacije se na podlagi tega odloka opravljajo v okviru
Mediacijskega centra Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mediacijski center), katerega delo vodi in organizira izbrani izvajalec
mediacij. Uradne ure mediacijskega centra so od ponedeljka
do petka najmanj štiri ure dnevno.
Naloge v zvezi z organizacijo mediacij na strani MOL
opravlja organ Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu:
mestna uprava), ki je na podlagi odloka, ki ureja organizacijo in
delovno področje mestne uprave, pristojen za opravljanje nalog
v zvezi z organizacijo mediacij pri MOL (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ), če ni s tem odlokom določeno drugače.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA MEDIACIJE
5. člen
MOL zagotavlja mediacijo v skladu z določili tega odloka
pod naslednjima pogojema:
– da je vsaj ena stranka fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju MOL, razen v primerih iz drugega odstavka, in
– da stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevkom in se
glede njega lahko prosto poravnajo.
Mediacija se pod pogojem iz druge alineje prejšnjega
odstavka zagotavlja tudi za spore, kot so spori med:
– občani MOL in MOL,
– občani MOL ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev
javnih služb in izvajalci javnih služb v MOL,
– občani MOL ali pravnimi osebami in organizacijami, ki
jih je ustanovila MOL,
– pravnimi osebami in MOL,
– civilno družbo in MOL,
– zaposlenimi in MOL kot delodajalcem,
– državo in MOL.
6. člen
MOL za izvajanje mediacij po tem odloku zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij in za admini-
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strativno delo v zvezi z izvajanjem mediacij na podlagi tega
odloka, vključno s plačilom stroškov za obratovanje in redno
vzdrževanje.
Pristojni organ skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev
iz prejšnjega odstavka v okviru sredstev, s katerimi upravlja, za
zagotavljanje ostalih pogojev iz prejšnjega odstavka skrbijo ostali
organi mestne uprave v okviru svojih pristojnosti na podlagi odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje mestne uprave.
7. člen
Če se stranki oziroma stranke, če jih je več, (v nadaljnjem
besedilu: stranki) niso drugače sporazumele ali če ta odlok ne
določa drugače, vsaka stranka v postopku mediacije nosi svoje
stroške, stroške mediacije pa nosijo stranke po enakih delih.
Stroški mediatorja obsegajo nagrado in potne stroške
mediatorja ter morebitne druge stroške mediacije. Nagrada
mediatorja brez DDV znaša: 17 eurov za vsake začete pol ure
mediacijskega srečanja in 100 eurov za uspešno končano mediacijo. Šteje se, da je mediacija uspešno končana, če stranki
skleneta sporazum o rešitvi spora. Potni stroški mediatorja se
obračunajo v višini najcenejšega javnega prevoza.
Nagrada mediatorja se izvajalcu mediacij ne plača v postopkih mediacije med fizičnimi osebami, in sicer v obsegu 30 ur
brezplačnih mediacijskih srečanj letno, s tem, da v posameznem
postopku mediacije stranke ne plačajo nagrade enega mediatorja za mediacijska srečanja v trajanju do dveh ur. Do največ dveh
ur brezplačnih mediacijskih srečanj so upravičene stranke po
vrstnem redu sklenitve sporazuma o mediaciji, dokler izvajalec
mediacij ne opravi 30 ur brezplačnih mediacijskih srečanj letno.
III. IZBIRA IZVAJALCA MEDIACIJ IN UVRŠČANJE
MEDIATORJEV NA SEZNAM MEDIATORJEV
8. člen
Mediatorji po tem odloku so lahko osebe, ki:
– imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– so uspešno opravile najmanj 40-urni program usposabljanja iz mediacije,
– so osebno pisno privolile k izvajanju mediacij in obdelavi
osebnih podatkov v skladu z določili tega odloka.
9. člen
Izvajalca mediacij se izbere na podlagi javnega razpisa
za dobo petih let.
Izvajalec mediacij mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da po predpisih, po katerih je ustanovljen, lahko opravlja
dejavnost izvajanja storitev mediacije,
– da predloži seznam mediatorjev, ki izpolnjujejo pogoje
iz 8. člena tega odloka,
– da ponudi brezplačno izvedbo 30 ur mediacijskih srečanj letno v postopkih mediacije med fizičnimi osebami.
Če več prijaviteljev na javni razpis za izbiro izvajalca
mediacij izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ima prednost tisti, ki ima na svojem seznamu največ mediatorjev, ki so
opravili vsaj 10 mediacij.
Vloga prijavitelja na javni razpis mora obsegati:
– podatke o prijavitelju (ime, naslov oziroma sedež, dejavnost),
– podatke o mediatorjih na seznamu prijavitelja, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, z naslednjimi podatki:
– osebno ime mediatorja,
– datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega ali začasnega bivališča,
– stopnja izobrazbe,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– podatki o zaposlitvi,
– podatki o usposabljanju iz mediacije,
– vrsta sporov, v katerih izvaja mediacijo,

Uradni list Republike Slovenije
– podatki o opravljenih mediacijah z dokazili (potrdila
oziroma izjave organov in organizacij, pri katerih je oziroma v
okviru katerih je sodeloval kot mediator),
– osebna pisna privolitev k izvajanju mediacij in obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili tega odloka,
– druge podatke, zahtevane z javnim razpisom oziroma
razpisno dokumentacijo.
Javni razpis za izbiro izvajalca mediacij mora biti objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava javnega razpisa
mora vsebovati zlasti:
1. navedbo, da javni razpis objavlja MOL, in navedbo
sedeža MOL,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba pogojev, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za
kandidiranje na javnem razpisu, in kriterija, s pomočjo katerega se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere izvajalca
mediacij,
5. sredstva, ki jih MOL zagotavlja za izvajanje mediacije,
6. določitev obdobja, za katero se izbira izvajalca mediacij,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
8. datum odpiranja vlog za izbiro izvajalca mediacij,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, in spletni naslov, na katerem je
razpisna dokumentacija objavljena.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni
podatki, ki bodo omogočili prijavitelju izdelati popolno vlogo za
izbiro izvajalca mediacij.
V razpisni dokumentaciji je treba navesti pogoje, ki jih
mora prijavitelj izpolnjevati oziroma, ki jih mora obsegati vloga,
da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o predmetu javnega razpisa,
2. sredstva, ki jih MOL zagotavlja za izvajanje mediacije,
3. vzorec pogodbe,
4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj
predložiti za dokazilo, da izpolnjuje predpisane pogoje za sodelovanje na javnem razpisu, ter navedba podatkov, ki jih mora
obsegati vloga,
5. navedba kriterija, s pomočjo katerega se med tistimi, ki
izpolnjujejo pogoje, izbere izvajalca mediacij,
6. navedba o tem, kdo odloči o izbiri izvajalca mediacij in
kdo o pritožbi.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje
direktor mestne uprave. V primeru nepopolnih vlog komisija
v roku osmih dni od dneva odpiranja vlog prijavitelje pozove,
da vlogo v roku petih dni dopolnijo. Direktor mestne uprave na
predlog komisije izda odločbo o izbiri izvajalca mediacij za dobo
petih let. O pritožbi odloči župan.
10. člen
Izbrani izvajalec mediacij z MOL sklene pogodbo o zagotavljanju storitev mediacije največ za dobo petih let.
11. člen
Izvajalcu mediacij preneha pravica izvajanja mediacij na
podlagi tega odloka, če pristojni organ ugotovi, da je ob prijavi
na javni razpis predložil neresnične podatke, da ne izpolnjuje
več vseh pogojev za izvajanje mediacij ali da je na seznam mediatorjev uvrstil osebo, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega odloka.
12. člen
Seznam mediatorjev izvajalca mediacij, ki izpolnjujejo
pogoje iz 8. člena tega odloka, pristojni organ objavi na spletni
strani MOL z naslednjimi podatki:
– osebno ime mediatorja,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– pravniški državni izpit, če ga ima,
– vrsta sporov, v katerih izvaja mediacijo.

Št.
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13335

13. člen
Izvajalec mediacij je dolžan v roku osmih dni sporočiti pristojnemu organu vsak izbris mediatorja s seznama mediatorjev
in vsak vpis novega mediatorja, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena
tega odloka. Pristojni organ v roku petih dni posodobi seznam
mediatorjev, objavljen na spletni strani MOL.
Izvajalec mediacij izbriše mediatorja iz seznama, če:
– sam tako zahteva,
– ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi ali v nasprotju z
načeli mediatorske etike,
– neredno ali nevestno opravlja svoje delo v postopkih
mediacije.
IV. POSTOPEK MEDIACIJE
14. člen
Predlog za začetek mediacije vloži na mediacijski center
stranka iz 5. člena tega odloka sama ali skupaj s stranko, s
katero je v sporu. Predlog za začetek mediacije lahko vloži tudi
župan, četudi MOL ni stranka v postopku mediacije.
Predlog za začetek mediacije vsebuje:
– podatke o strankah v sporu, ki omogočajo vzpostavitev
stika z njima, kot so njuni imeni, poštna naslova, naslova elektronske pošte, številke telefona in telefaksa, ter imena oseb,
ki ju zastopajo in predstavljajo, ali morebitnih pooblaščencev
strank,
– kratek opis spornega primera.
Izvajalec mediacij pošlje predlog za začetek mediacije
drugi stranki, razen če sta predlog vložili stranki v sporu skupno
ali če predlog ne vsebuje podatkov, ki omogočajo vzpostavitev
stika z drugo stranko. V tem primeru pozove stranko, ki je vložila predlog, naj ga ustrezno dopolni.
15. člen
Če se druga stranka strinja z mediacijo, izvajalec mediacij
določi mediatorja s seznama mediatorjev, razen če ga stranki
sami sporazumno izbereta. V postopku mediacije praviloma
sodeluje en mediator, stranki pa se lahko sporazumeta, da jih
sodeluje več.
Izvajalec mediacij določi mediatorja:
– praviloma po vrstnem redu iz seznama mediatorjev,
– izjemoma mimo vrstnega reda iz seznama mediatorjev
glede na vsebino primera.
16. člen
Mediator ne sme začeti mediacije ali že začete mediacije
nadaljevati, dokler strankama ne razkrije vseh okoliščin, ki
bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost in nepristranskost
oziroma bi lahko ustvarile vtis, da ni popolnoma nevtralen. Ta
dolžnost ga veže ves čas postopka.
V primerih mediacije v sporih iz drugega odstavka 5. člena tega odloka mediator pred sklenitvijo sporazuma o mediaciji
seznani stranke z načinom zagotavljanja sredstev s strani MOL
iz 6. člena tega odloka in načinom plačila stroškov iz 7. člena
tega odloka. Na podlagi te seznanitve se stranke odločijo, ali
sklenejo sporazum o mediaciji.
17. člen
Stranki in mediator sklenejo sporazum o mediaciji ter
podpišejo izjavo o zaupnosti. Izjavo o zaupnosti podpišejo tudi
vsi morebitni drugi udeleženci postopka.
S podpisom sporazuma o mediaciji se stranki zavežeta,
da od dneva podpisa sporazuma o mediaciji in v času trajanja
mediacijskega postopka ne bosta začeli postopka pred sodiščem, arbitražo ali drugim organom, razen če ocenita, da morata sprožiti tak postopek zaradi varstva svojih pravic, o čemer
seznanita mediatorja.
S podpisom izjave o zaupnosti se stranki zavežeta, da
ne bosta predlagali mediatorja kot pričo v sodnem postopku,
postopku arbitraže ali v postopku pred drugim organom.
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18. člen
Mediator je dolžan paziti, da je stranka v postopku mediacije poslovno sposobna oseba, ki lahko sama opravlja procesna dejanja.
Stranko v postopku mediacije, ki nima poslovne sposobnosti, zastopa zakoniti zastopnik.
Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti,
je procesno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna sposobnost, ali pa ga zastopa oseba v skladu z zakonom,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
19. člen
Stranki v postopku mediacije smeta opravljati procesna
dejanja osebno oziroma po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu, ki predloži pooblastilo za zastopanje v postopku
mediacije.
20. člen
Če se stranki ne sporazumeta o poteku mediacije, vodi
mediator postopek tako, kot šteje za primerno, upoštevaje vse
okoliščine primera, morebitne želje strank in potrebo po hitri in
trajni rešitvi spora.
Mediator lahko po posvetu s strankama določi rok, v katerem mora vsaka stranka njemu in drugi stranki predložiti poročilo,
v katerem na kratko opiše primer, svoje zahteve in razloge zanje
ter trenutno stanje primera. Skupaj s poročilom stranka posreduje podatke in gradivo, za katere oceni, da so potrebni za namene
mediacije in zlasti za opredelitev spornih vprašanj.
Mediator lahko kadarkoli v postopku mediacije predlaga,
da stranka predloži dodatne podatke in gradivo, za katere oceni, da bi lahko koristili mediaciji.
Mediator določi kraj in čas posameznega sestanka s
strankama, pri čemer se lahko ločeno srečuje in vzdržuje stike
tudi s posamezno stranko. Stranki imata lahko na sestankih z
mediatorjem svoje pooblaščence ali svetovalce.
21. člen
Mediator lahko kadar koli strankama predlaga rešitev
primera na način, ki ga oceni za ustreznega.
Ko mediator ugotovi, da sta stranki postopka z medsebojnim popuščanjem pripravljeni končati spor oziroma odpraviti
negotovost in določiti svoje pravice in obveznosti, lahko pripravi
osnutek sporazuma o rešitvi spora.
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24. člen
Izvajalec mediacij hrani predlog za začetek mediacije, sporazum o rešitvi spora, obvestilo o vrsti izida mediacije ter morebitno drugo dokumentacijo. Vsi dokumenti so zaupni in se varujejo
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
25. člen
Izvajalec mediacij vodi evidence o:
– številu opravljenih mediacij, posebej o številu brezplačnih mediacij, ter o številu in trajanju posameznih srečanj,
– vrstah spora,
– številu mediacij z enim mediatorjem, o številu mediacij
z več mediatorji,
– načinu končanja mediacij,
– zadovoljstvu strank z izvedenim postopkom mediacije
na podlagi anketiranja strank ob koncu mediacije.
Izvajalec mediacij posreduje pristojnemu organu polletna in
letna poročila o izvajanju mediacij na podlagi tega odloka, pri čemer podatki v poročilih ne smejo razkriti identitete strank ali posebnih okoliščin primera. Na zahtevo pristojnega organa je izvajalec
mediacij dolžan posredovati poročilo tudi za krajše obdobje.
V. ZAUPNOST MEDIACIJE
26. člen
Mediator, stranki, njuni zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci in svetovalci, izvedenci ter druge osebe, navzoče
na sestankih strank z mediatorjem morajo spoštovati zaupno
naravo mediacije in ne smejo uporabiti ali razkriti tretjemu nobenega podatka, ki izvira iz mediacije ali je bil pridobljen med
njo, razen če sta se stranki sporazumeli drugače ali če njihovo
razkritje zahteva zakon ali če je to potrebno za izpolnitev ali
prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.
Mediator ne sme razkriti drugi stranki podatkov, gradiv ali
drugih informacij brez izrecnega dovoljenja stranke, ki mu je
podatke, gradivo ali druge informacije dala.
Izvajalec mediacij ne sme brez pisnega dovoljenja strank
nikomur razkriti obstoja ali izida mediacije.
Podatki, ki izvirajo iz sporazuma o rešitvi spora, v katerem
je stranka MOL, so javni, če se nanašajo na porabo sredstev
MOL in če zakon za posamezen podatek ne določa drugače.
VI. KONČNA DOLOČBA

22. člen
Mediacija se konča:
– če je sklenjen sporazum o rešitvi spora, z dnem sklenitve tega sporazuma,
– če stranki ne skleneta sporazuma o mediaciji v roku 45
dni od prejema predloga za začetek postopka,
– če mediator po posvetovanju s strankama izjavi, da
nadaljevanje postopka ni smiselno, z dnem te izjave,
– če stranki pisno izjavita mediatorju, da je postopek
končan, z dnem te izjave,
– če ena stranka pisno izjavi drugi stranki in mediatorju, da
je postopek končan, z dnem te izjave. Če v postopku sodeluje
več strank, ki so pripravljene mediacijo med seboj nadaljevati,
se mediacija konča samo za stranko, ki je podala izjavo.
Mediacija se konča tudi, če stranki ne skleneta sporazuma o rešitvi spora v roku 90 dni od dneva sklenitve sporazuma
o mediaciji, razen če se sporazumeta o podaljšanju tega roka.
V primeru podaljšanja roka za sklenitev sporazuma o rešitvi
spora, se medacija konča po preteku tega roka.
V primeru, da je za dosego sporazuma potrebno rešiti
predhodno vprašanje, se lahko za ta čas postopek mediacije
prekine.

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

23. člen
Ko se mediacija konča, pošlje mediator izvajalcu mediacij
pisno obvestilo, v katerem navede datum konca mediacije in vrsto
izida mediacije, ter ostalo dokumentacijo v posamezni zadevi.

Na podlagi 18., 61. in 74. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,

Št. 007-34/2010-5
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

4307.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna
cerkev

Uradni list Republike Slovenije
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Uradni list RS,
št. 33/08 in 78/10) se v 3. členu načrt iz točke 4.2. z naslovom
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt
intervencijskih poti« nadomesti z novim načrtom, ki je sestavni
del tega odloka.
2. člen
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda
besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN, pod številko projekta 220/09, pa v maju 2011.«.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku 1. točke z naslovom
»Namembnost« za besedilom »bo v 2. kleti garaža za 14 vozil«
doda besedilo »ali družabni prostori, učilnice«.
V prvem odstavku 2. točke z naslovom »Zazidalna zasnova« se besedilo »do dvigala za dostop do 2. kleti« nadomesti
z besedilom »za dostavo in odvoz smeti«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku 6. točke z naslovom
»Odstranjevanje odpadkov« besedilo »dvigalu za avtomobile«
nadomesti z besedilom »servisnem dovozu«.
5. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku 1. točke z naslovom
»Splošni pogoji« črta besedilo »pred dvigalom za avtomobile«.
V prvem odstavku 3. točke z naslovom »Mirujoči promet«
se prvi stavek črta, v drugem stavku se za besedama »Za
obiskovalce« doda besedi »in zaposlene«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

ZAP. VRSTA VOZOVNICE
ŠT.
1.

V
EURIH

Vrednostna vozovnica za 1 vožnjo
z možnostjo prestopanja brez doplačila
v roku 90 minut

1,20

2.

Plačilo z mobilnim telefonom

1,20

3.

Terminske vozovnice

3.1. Mesečna šolska

17,00

3.2. Mesečna splošna

37,00

3.3. Mesečna upokojenska

20,00

3.4. Mesečna za brezposelne

17,00

3.5. Mesečna prenosna

42,50

3.5 Letna prenosna

420,00

2.
V cenah iz prejšnje točke je vključen davek na dodano
vrednost.
3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu
št. 81-SU/2007, ki ga je sprejel Svet ustanoviteljev javnih
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na 5. redni seji
dne 27. 6. 2007.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-38/2011-11
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

4309.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
29. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih
linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra
2011 sprejel

13337

1.
Cene posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem
prevozu potnikov znašajo:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Sklep o cenah posameznih vrst vozovnic
v mestnem linijskem prevozu potnikov

Stran

SKLEP
o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem
linijskem prevozu potnikov

Št. 3500-16/2007-77
Ljubljana, dne 28. novembra 2011

4308.

100 / 9. 12. 2011 /

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladih

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne
28. novembra 2011 sprejel

Stran
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Št.

100 / 9. 12. 2011

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra
za kakovostno preživljanje prostega časa otrok
in mladih
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
(Uradni list RS, št. 77/09) se v drugem odstavku 4. člena:
– v drugi alineji beseda »skadu« popravi tako, da se pravilno glasi »skladu«;
– osma alineja dopolni tako, da se za besedo »centrov«
doda besedilo »in Družinskega centra Mala ulica«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se
razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede
standarde klasifikacije dejavnosti:
– 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
– 47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
– 47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igro in zabavo
– 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
– 56.102
Okrepčevalnice in podobni objekti
– 56.103
Slaščičarne in kavarne
– 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290
Druga oskrba z jedmi
– 56.300
Strežba pijač
– 58.110
Izdajanje knjig
– 58.130
Izdajanje časopisov
– 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190
Drugo založništvo
– 58.210
Izdajanje računalniških iger
– 58.290
Drugo izdajanje programja
– 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
– 60.100
Radijska dejavnost
– 60.200
Televizijska dejavnost
– 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
– 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– 68.320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
– 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.200
Fotografska dejavnost
– 74.300
Prevajanje in tolmačenje
– 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
– 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
– 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
– 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
– 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
– 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
varnosti

Uradni list Republike Slovenije
– 85.590
– 85.600
– 88.910
– 88.999
– 90.010
– 90.020
– 90.030
– 90.040
– 93.299
– 94.999
– 96.090

Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dnevno varstvo otrok
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene«.

3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– enota Družinski center Mala ulica, ki deluje na lokaciji
Prečna ulica 7, Ljubljana«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 60400-8/2011-5
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

LJUBNO
4310.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na
7. redni seji dne 10. 11. 2011 sprejel

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na zemljiščih s parc. št. 1721/6 – pot v izmeri 702 m2, parc.
št. 1721/7 – pot v izmeri 336 m2, parc. št. 1721/9 – pot v izmeri
254 m2, vse k.o. Ter.
II.
Zemljiščem parc. št. 1721/6, 1721/7, 1721/9, vse k.o. Ter
preneha status grajenega javnega dobra ter se pri njih vpiše
lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-23/2011
Ljubno, dne 10. novembra 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4311.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na
7. redni seji dne 10. 11. 2011 sprejel

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na zemljišču s parc. št. 1290/5 – neplodno zemljišče v izmeri
11 m2, k.o. Savina.
II.
Zemljišču parc. št. 1290/5, k.o. Savina preneha status
grajenega javnega dobra ter se pri njem vpiše lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-22/2011
Ljubno, dne 10. novembra 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
4312.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Miren Kostanjevica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 79/09),
tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 10. seji dne 22. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa merila, na podlagi katerih za gostinstvo
pristojni organ občine (v nadaljevanju: občinska uprava) izda ali
prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času, gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, na območju Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Gostinec oziroma kmet obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa,
določenega v 3. in 4. členu Pravilnika o merilih za določitev

Št.

100 / 9. 12. 2011 /

Stran

13339

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnosti (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije,
se upoštevajo naslednja merila:
– potrebe gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat oziroma
kmetija nahaja,
– vrsta in lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije,
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno, športno-rekreacijsko in turistično ponudbo (potrebe razvoja turizma v občini),
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 93/07 – UPB2) in Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06) ugotovljene s strani pristojnega inšpekcijskega organa ali policije,
– interesi gostincev in kmetov.
4. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas
glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, kot sledi:
– restavracije med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– gostilne med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– kavarne med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– izletniške kmetije med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– slaščičarne med 06. in 01. uro naslednjega dne,
– okrepčevalnice med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– bari med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– vinotoči med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– osmice med 06. in 02. uro naslednjega dne.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
gostinski obrati in kmetije, ki nudijo mehansko ali živo glasbo
za ples oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem
obratovalnem času med 06. in 03. uro naslednjega dne.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko:
– gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače, ki so
v stavbah s stanovanji (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), lahko obratujejo v podaljšanem
obratovalnem času med 06. in 23. uro,
– enote gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo
zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.) in se
nahajajo v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim, obratujejo v podaljšanem
obratovalnem času med 06. in 23. uro.
Podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz tega odloka in ne sme biti v nasprotju
z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na
temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
III. PRIJAVA PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA
5. člen
Gostinec ali kmet prijavi podaljšani obratovalni času na
predpisanem obrazcu, in sicer najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov o gostinskem obratu
oziroma kmetiji.

Stran
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Št.
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Obratovalni čas prijavi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Kolikor prijavi podaljšani obratovalni čas tudi za enoto
gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), to enoto posebej navede na obrazcu
iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pri prijavi podaljšanega obratovalnega časa za gostinski
obrat, ki se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni
centri ipd.) je obvezna priloga prijave: fotokopija pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
6. člen
Občinska uprava izda soglasje k prijavljenemu podaljšanemu obratovalnemu čas tako, da potrdi obrazec iz 5. člena
tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– je prijava popolna,
– so upoštevana določila tega odloka,
– je obratovalni čas določen skladno z merili in pogoji
tega odloka.
Kolikor občinska uprava ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo
deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas.
V tem primeru tudi določi obratovalni čas.
Občinska uprava o zadevi odloči v roku 15 dni od prejema prijave razporeda podaljšanega obratovalnega časa. Podaljšani obratovalni čas se potrjuje največ za obdobje enega
koledarskega leta.
7. člen
Kolikor občinska uprava ugotovi, da so bile v gostinskem
obratu storjene kršitve iz šeste alinee 3. člena tega odloka,
lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata ali enote gostinskega obrata zunaj zaprtega
prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času za obdobje šest mesecev, ki se šteje od dneva
preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem
času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen
obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršljivosti.
IV. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
8. člen
Gostinec oziroma kmet lahko zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev potrjenega obratovalnega časa, kadar se v
gostinskem obratu oziroma kmetiji odvijajo prireditve zaprtega
tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali izven njega prireditve
širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev ipd.).
Za pridobitev enkratnega soglasja, mora gostinec oziroma kmet predložiti vlogo najmanj osem dni pred prireditvijo iz
prvega odstavka tega člena, na obrazcu, ki ga izda občinska
uprava. Enkratno soglasje je vezano na točno določen datum.
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka opravlja
občinska redarska služba, na način in po postopku kot je urejen
s predpisi o občinskem redarstvu.
V primerih, ko pristojni organ občinske uprave ugotavlja
ponavljajoče kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata
oziroma kmetije, lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno
prepoved opravljanja gostinske dejavnosti pristojnemu inšpekcijskemu organu.
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VI: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Gostinci in kmetje, ki v svojih gostinskih obratih oziroma
kmetijah opravljajo gostinsko dejavnost, morajo obratovalni
čas uskladiti z določili tega odloka v roku šestih mesecev od
njegove uveljavitve.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2011
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

4313.

Odlok o obveznih ravnanjih lastnikov in
skrbnikov psov na območju Občine Miren Kostanjevica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 79/09) ter
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na
10. seji dne 22. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov
psov na območju Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– obveznosti ravnanj lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih
površin z iztrebki psov na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– omejitev gibanja psov.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– lastnik živali je oseba, ki ima žival v lasti;
– skrbnik psa je oseba, ki za psa skrbi;
– javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb
zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne,
verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno
ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
– zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč,
oskrbo in namestitev zapuščenih živali;
– javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu,
ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni
oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Lastnik in skrbnik (v nadaljevanju besedila: lastnik) psa
sta dolžna skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva.
Lastnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično
varstvo psa tako, da je pes ves čas gibanja na povodcu in pod
nadzorom.
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Lastnik psa mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je
pes na povodcu tudi na površinah, kjer ni oziroma ni pričakovati
večjega števila ljudi.
4. člen
Lastniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevati
pasje iztrebke. Občina Miren - Kostanjevica na določenih javnih
mestih postavi stojala z vrečkami za pasje iztrebke in koše za
iztrebke.
Na stojala z vrečkami za pasje iztrebke se namesti tablica
z informacijo o naslovu in telefonski številki zavetišča, s katerim
ima Občina Miren - Kostanjevica sklenjeno pogodbo v skladu z
zakonom o zaščiti živali.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
Psov ni dovoljeno voditi:
– na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– na pokopališča,
– na športna igrišča,
– na javne prireditve,
– na kmetijske površine, kjer se pridelujeta krma in hrana,
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Izjema so službeni psi in psi vodiči slepih.
Površine iz prve do četrte alinee prvega odstavka tega
člena Občina Miren - Kostanjevica v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega odloka označi z oznakami.

Št.

4314.

100 / 9. 12. 2011 /

Stran

13341

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini
Miren - Kostanjevica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 UPB, 76/08 in 79/09), 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr.,
41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS) ter 8. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren
- Kostanjevica na 10. seji dne 22. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren Kostanjevica

IV. NADZOR

1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v
Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08) se 6. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša:
– za prvega živorojenega otroka: 250,00 EUR
– za drugega živorojenega otroka: 350,00 EUR
– za tretjega in vsakega nadaljnjega živorojenega otroka:
450,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Miren Kostanjevica.
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun upravičenca
oziroma enega od staršev, ki ga vlagatelj v vlogi navede kot
prejemnika denarne pomoči.«

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinsko
redarstvo.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Lastnik, skrbnik živali, ki krši tretji odstavek 3. člena, prvi
odstavek 4. člena in prvi odstavek 5. člena tega odloka, se
kaznuje z globo 100,00 EUR.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 700,00 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
400,00 EUR.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Občina Miren - Kostanjevica poskrbi za postavitev stojal
z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega odloka. Občina Miren - Kostanjevica je dolžna zagotoviti redno tedensko nameščanje vrečk in
praznjenje košev.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2011
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

Št. 007-0014/2011
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

ODRANCI
4315.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02– ZDT-B) in 14. člena Statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 7. seji dne 3. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Odranci
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:

Stran

13342 /

Št.

100 / 9. 12. 2011
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

IV.

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

0

A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

V.

I.

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

0

1.752.426,00

VI.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.155.131,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
… (IV-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

6.000,00

55

ODPLAČILO DOLGA

6.000,00

550 Odplačilo domačega dolga

6.000,00

v eurih

70

DAVČNI PRIHODKI

963.876,00

700

Davki na dohodek in dobiček

909.236,00

703

Davki na premoženje

44.220,00

704

Domači davki na blago in storitev

10.420,00

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0,00

0

IX.

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

22.700,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII. –IX.)

110.506,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

116.506,90

191.255,00

–116.506,00
–6.000,00

711

Takse in pristojbine

380,00

712

Denarne kazni

600,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

167.575,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

107.400,00

Drugi in tretji odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7.400,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč

73

PREJETE DONACIJE

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU

450.372,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.862.932,00

40

TEKOČI ODHODKI

560.404,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

128.524,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

137.713,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

753.066,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

753.066,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

37.457,00

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

2.000,00

(vsebina sklepa)

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

35.457,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

0,00

100.000,00
0,00
489.895,00

Št. 43-7/2011
Odranci, dne 3. decembra 2011

39.523,00

21.547,00
379.566,00
7.700,00
23.067,00
512.005,00
23.000,00
298.086,00
53.206,00

–110.506,00

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

OSILNICA
4316.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Osilnica v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 97. člena
Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.)
je župan Občine Osilnica dne 1. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Osilnica
v obdobju januar–marec 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
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Št.

2. člen

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo – UPB4) in Odlokom o proračunu Občine
Osilnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 1/11 in 94/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

100 / 9. 12. 2011 /

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

Stran

13343
1.745
75.645
700
3.000
56.199
0
26.700
2.099
27.400
0
17.770

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

17.770

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun
januar –
marec 2012

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

0

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

0

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0

I.

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

146.845

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

102.492

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

95.472
90.682
3.820
970
0
7.020
3.295

3.000
650

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0
0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

44.353

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

44.353

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
0
0
167.839
93.870
12.780

–20.994

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

0

0

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske Unije

B.

75

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE (730+731)

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

6.394

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

6.394
6.394

Stran

13344 /

Št.

100 / 9. 12. 2011

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–
V.–VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOFJA LOKA
–27.388
–6.394

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)

20.994

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

27.388

9009 Splošni sklad za drugo

4317.

27.388

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08 in
79/09) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji
dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 112/03 in 104/09) se dopolni tako, da se za
19. doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za kmetijsko dejavnost se plačuje od 1. 1. 2014 dalje.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-62/2009
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 20.000 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 4100-0001/2011-1
Osilnica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

4318.

Sklep o cenah najemnin in zakupnin
za zemljišča za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 74/07 in dop. 76/08, 79/09, 51/10)
in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji
dne 24. novembra 2011 sprejel

SKLEP
o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča
za leto 2012
Za zemljišča, ki so v lasti Občine Škofja Loka in se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu, kot kmetijsko
zemljišče ali kot zemljišče za postavitev letnih vrtov ali stojnice,
se najemnina oziroma zakupnina za leto 2012 obračunava v
skladu z naslednjimi ceniki:
Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu
Površina
do 50 m2

33,10

od 51 m2 do 75 m2
od 76

m2

do 100

m2

od 101 m2 do 150 m2
nad 151

Cena letnega najema
2012 v EUR

m2

49,67
66,23
99,34
0,67 na m2
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Št.

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
Katastrska kultura

Letna zakupnina
2012 v EUR/ha

njiva

137,62

travnik

111,98

pašnik

41,97

sadovnjak

100 / 9. 12. 2011 /

5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0052/2011
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo za postavitev
letnih vrtov in stojnic
Cena najema za leto
2012 v EUR/m2

postavitev letnega vrta

1,57/mesec

postavitev kioska, stojnice –
stalno

2,10/mesec

postavitev stojnice – občasno

Št. 478-0090/2011
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

4319.

ŠKOFLJICA
4320.

1,37/dan

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

ODLOK
o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2012
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim
nepremičninam preneha status javnega dobra:
– v katastrski občini 2030 – SUHA:
parc. št. 1191/3 neplodno v izmeri 80 m2,
parc. št. 1191/4 neplodno v izmeri 80 m2,
– v katastrski občini 2036 – SOPOTNICA:
parc. št. 1479 pot – del v izmeri 39 m2,
parc. št. 1480/2 pot v izmeri 50 m2,
parc. št. 1480/3 pot – del v izmeri 23 m2,
parc. št. 1481 pot v izmeri 2942 m2.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko
pravico Občina Škofja Loka.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.
70

3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa in parcelaciji nepremičnin parc.
št. 1479 in 1480/3, k.o. Sopotnica, občinska uprava Občine
Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dol-

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto
2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10
in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine
Škofljica na 10. redni seji 24. 11. 2011 sprejel

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejel
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žnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške
knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

157,53

Predmet najema

Stran

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

8.833.789

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.619.101

DAVČNI PRIHODKI

5.612.775

700 Davki na dohodek in dobiček

4.790.375

703 Davki na premoženje

592.000

704 Domači davki na blago in storitve

230.400

706 Drugi davki
71

v eurih
Proračun
leta 2012

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0
1.006.326
330.316

Stran

13346 /

Št.

100 / 9. 12. 2011

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

42.000
630.410
52.400

721 Prihodki od prodaje zalog

0
52.400

PREJETE DONACIJE

190.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

190.000
0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.972.288

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.317.050

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

655.238

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.726.789

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

540.560
82.464
1.775.015
45.000
145.954
3.180.470
261.500
2.185.772
139.396

413 Drugi tekoči domači transferi

593.802

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.768.297

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.768.297
189.029

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

58.670

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

130.359

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

VI.

–4.893.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

2.588.993

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

INVESTICIJSKI TRANSFERI

44

600

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

3.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
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ODPLAČILA DOLGA

107.000

550 Odplačila domačega dolga

107.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–107.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

4.893.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

5.000.000

–5.000.000

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spremembe), ki se
uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljske dajatve, ki se porabijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb
varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi,
sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in
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odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov,
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
3. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se porabijo za
izgradnjo komunalne infrastrukture,
4. prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
5. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno
infrastrukturo, ki se porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne
infrastrukture,
6. prihodki iz naslova doplačila občanov za sofinanciranje
javne razsvetljave Želimlje (konto 7141071), ki se porabijo za
investicije v javno razsvetljavo Želimlje–Plesa,
7. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za
katere so vplačani.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega podprograma znotraj glavnega programa
odloča župan. Župan odloča tudi o prerazporeditvah med podprogrami (v okviru glavnega programa), vendar prerazporeditve
(skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma)
ne smejo presegati 5 % obsega posameznega podprograma v
sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2012 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen
v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.

Št.
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Stran
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2012 dodatno oblikuje v
višini 15.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
11. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba
posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži v
višini 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2012 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 eur.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2012 ne sme
zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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Uradni list Republike Slovenije

15. člen

712 Globe in druge denarne kazni

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2012.
Št. 41000-18/2011
Škofljica, dne 24. novembra 2011

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

74

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10
in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine
Škofljica na 10. redni seji 24. 11. 2011 sprejel

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

14.656.025

40

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

71

Proračun leta
2013

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

9.606.025

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.652.884

DAVČNI PRIHODKI

5.684.400

700 Davki na dohodek in dobiček

4.850.000

703 Davki na premoženje

603.000

704 Domači davki na blago in storitve

231.400
968.484

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

311.316

711 Takse in pristojbine

3.000

2.450.168
541.559
82.464
1.604.231
140.000
81.914
3.214.486
263.500
2.215.323

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

143.597

413 Drugi tekoči domači transferi

592.066

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.900.311

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.900.311

INVESTICIJSKI TRANSFERI

91.060

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

58.670

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

32.390

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

0

NEDAVČNI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

0

1.739.735

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

706 Drugi davki

110.000

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

70

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.093.406

S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2013
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

I.

110.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2. člen

10.000

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1. člen

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

0

2.833.141

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A.

721 Prihodki od prodaje zalog

TRANSFERNI PRIHODKI

ODLOK
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

(vsebina odloka)

10.000
0

731 Prejete donacije iz tujine

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto
2013

42.000
611.568

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

4321.

KAPITALSKI PRIHODKI

600

V.

–5.050.000

Uradni list Republike Slovenije
44

VI.

Št.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

2.400.000

500 Domače zadolževanje

2.400.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

350.000

55

ODPLAČILA DOLGA

350.000

550 Odplačila domačega dolga

350.000

2.400.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.050.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

5.050.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.000.000

–3.000.000

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spremembe), ki se
uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljske dajatve, ki se porabijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb
varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi,
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sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in
odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov,
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
3. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se porabijo za
izgradnjo komunalne infrastrukture,
4. prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
5. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno
infrastrukturo, ki se lahko porabi za gradnjo, nakup in obnovo
javne infrastrukture,
6. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za
katere so vplačani.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega podprograma znotraj glavnega programa
odloča župan. Župan odloča tudi o prerazporeditvah med podprogrami (v okviru glavnega programa), vendar prerazporeditve
(skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma)
ne smejo presegati 5 % obsega posameznega podprograma v
sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2013 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen
v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 65 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 35 % pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2013 dodatno oblikuje v
višini 15.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2013.
Št. 41000-19/2011
Škofljica, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
4322.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad
Prinovcem«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice
na 10. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel

11. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba
posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v
višini 2.400.000 EUR za izgradnjo osnovne šole na Lavrici.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2013 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 eur.

(predmet odloka)

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2013 ne sme
zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Naselje nad Prinovcem« v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, rok
izgradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom
povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja
ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;

Uradni list Republike Slovenije
– za obstoječe objekte, za objekte v gradnji z izdanim
gradbenim dovoljenjem, za objekte, ki še niso v gradnji, izdana pa jim je že odločba o izračunu komunalnega prispevka,
se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele
s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Ne glede na določila Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se za odmero komunalnega
prispevka za sekundarno kanalizacijsko omrežje (obračunsko
območje K2 – sekundarno omrežje) na obračunskem območju
programa opremljanja za območje opremljanja »Naselje nad
Prinovcem« uporabi ta odlok.
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 43/08) se na obračunskem območju tega programa opremljanja še naprej uporablja za izračun in odmero komunalnega
prispevka za vse ostale vrste gospodarske javne infrastrukture,
razen za sekundarno kanalizacijsko omrežje.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega območje
naselja nad Prinovcem, ki se nahaja na desni strani regionalne
ceste R3–667/1385 Šmarješke Toplice–Otočec, pred zdraviliščem Šmarješke Toplice.
Območje opremljanja je hkrati opredeljeno tudi kot območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo oziroma območje njene
uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Na južnem in jugozahodnem robu območja opremljanja je
sicer obstajala možnost priklopa na fekalno kanalizacijo, večji
del območja (70 objektov) pa pred začetkom projekta ni imel
zgrajene fekalne kanalizacije. Lastniki so ta problem reševali
z greznicami.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajena nova
fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD
(Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju »nad
Prinovcem«), št. projekta P-28/2008, ki ga je novembra 2008
izdelalo podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunska območja investicije)
Območje opremljanja je eno samo in obsega celotno
območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
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9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju zagotavljata Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR) in Občina Šmarješke Toplice iz proračuna, delno
na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani
zavezancev.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
že pridobljene,
– izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije
že izdelana,
– gradnja komunalne opreme
v izvajanju
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje
december 2011.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti gospodarske javne infrastrukture na posameznem obračunskem
območju
Aparcela = površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto gospodarske javne
infrastrukture
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta gospodarske javne infrastrukture
j=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako
za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa, da se razmerje med merilom parcele in
merilom neto tlorisne površine (Dp/Dt) ter faktorji dejavnosti obvezno povzamejo po Odloku o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 43/08).

8. člen

12. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v novo gospodarsko javno infrastrukturo)

Skupni stroški za gradnjo nove fekalne kanalizacije, ki
odpadejo na območje opremljanja znašajo 340.522,93 EUR
po cenah november 2011. Obračunski stroški nove komunalne
opreme so znižani za nepovratna sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj in znašajo 99.240,48 EUR.

Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture se
razberejo iz tabele:
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Tabela: Stroški na enoto mere za novo gospodarsko javno
infrastrukturo
Infrastruktura

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

Kanalizacija

11,339

10,188

Navedeni stroški se ob izdaji odločbe ustrezno revalorizirajo za obdobje od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje
odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Oprostitev in olajšave po tem programu opremljanja se
obvezno povzamejo po določilih Odloka o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08).
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Šmarješke Toplice.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2011-5
Šmarjeta, dne 29. novembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

4323.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini parceli št. 1957/5, k.o. 1462 – Zbure (ID 3756118).
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, z
zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0097/2009
Šmarjeta, dne 28. novembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TURNIŠČE
4324.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Turnišče

Na osnovi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03), v skladu s
16. členom Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07
in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 7. redni seji dne
24. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Turnišče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2012
znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2012
pa znaša 0,00011 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2012.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60/2011-7/R
Turnišče, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

4325.

Sklep o tehničnem popravku Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine
Turnišče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 93/07 in 77/10) in Poslovnika Občinskega sveta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 110/07) je Občinski svet Občine
Turnišče na 7. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Turnišče
1. člen
S tem odlokom se sprejme popravek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09,
62/11 – tehnični popravek).

Uradni list Republike Slovenije

glasi:

2. člen
V 22. členu v točki č) se spremeni tretji odstavek in se

»(3) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine
1,20 m, razen ograja okrog parcel samostana »šolskih sester«
(parcelne številke 1965, 1966, 1967 in 1968 k.o. Turnišče),
ki je lahko visoka do največ 2,5 m. Ograje ob cestnih uvozih,
priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da
omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 56/2011-7/R
Turnišče, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

ŽUŽEMBERK
4326.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtno
industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa«

Na podlagi odstavka 74. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 – ZPNačrt-A),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07
– UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 10. seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Obrtno industrijska
cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa« v Občini Žužemberk (v nadaljevanju:
program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme pred izvedbo investicije in nove komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
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3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za zgrajeno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja v tej fazi obsega le del ureditvenega
območja zazidalnega načrta »Obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku«.
Območje opremljanja leži severno od obstoječega industrijskega kompleksa bivše Iskre in zahodno od jedra naselja
Žužemberk.
Na delu območja opremljanja je bilo na novo zgrajeno
cestno omrežje in ostala infrastruktura, ki je v javni rabi, proste
površine območja opremljanja pa so namenjene za storitvene
dejavnosti, poslovne storitve, finančno posredništvo, promet,
skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in
obrtne dejavnosti, servisne dejavnosti, gostinstvo, trgovina,
dejavnosti javne uprave (carinski terminal).
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura pred izvedbo investicije)
Pred izgradnjo nove infrastrukture v območju opremljanja
ni bilo obstoječe prometne in komunalne infrastrukture. Območje opremljanja je bilo nepozidano, pokrivali so ga travniki,
deloma njive in pašniki.
Območje opremljanja se je po izgradnji komunalne opreme, preko obstoječe dostopne ceste, zgrajene v sklopu I. faze
OIC Sejmišče, navezalo na regionalno cesto R1-216 Ivančna
Gorica–Črnomelj.
Območje opremljanja se je po izgradnji komunalne opreme priključilo na obstoječi vodovod Žužemberk–Prapreče.
Pred izgradnjo nove komunalne opreme na območju
opremljanja ni bilo kanalizacije. Novo zgrajena kanalizacija
se je priključila na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je bilo
zgrajeno v sklopu I. faze OIC Sejmišče.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na območju opremljanja je bila zgrajena komunalna oprema, ki ima status gospodarske javne infrastrukture in sicer:
cestno omrežje, vključno z javno razsvetljavo, vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.
Zgrajena elektrokabelska kanalizacija ter TK omrežje nista predmet programa opremljanja in se zanju ne odmerja
komunalnega prispevka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za komunalno opremo je
eno in je enako za vse vrste komunalne opreme. Obračunsko
območje obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega
odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na območje znašajo 605.907,36 EUR po cenah julij
2011. Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo
342.665,36 EUR in so glede na skupne stroške znižani za sred-
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stva v višini 263.242,00 EUR, ki jih je v okviru 23. člena ZFO
zagotovila SVLR za izgradnjo infrastrukture v letu 2009.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno
opremo:

Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem
organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma preneha veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka.

Skupni
Obračunski
stroški
stroški
cesta
265.421,81
150.106,87
fekalna kanalizacija
79.968,33
45.225,36
meteorna kanalizacija
142.568,52
80.628,32
javna razsvetljava
31.451,32
17.787,00
vodovod
86.497,37
48.917,80
Obračunsko območje I.
605.907,36
342.665,36
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.

12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju so prikazani v spodnji tabeli:
Tabela: preračun obračunskih stroškov na enoto mere po
posameznih postavkah za novo infrastrukturo

9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in
Občina Žužemberk.
10. člen
(terminski plan)
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje »Obrtno
industrijske cone Sejmišče – II. faza, 1. etapa« je zaključena.
Ob gradbenih delih se je hkrati izvajal tudi gradbeni nadzor ter
dejavnosti v zvezi z varstvom pri delu.
Uporabno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v drugi
polovici leta 2011.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnosti * Atlorisna * Ctij * Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti gospodarske javne infrastrukture
na posameznem obračunskem območju
Aparcela = površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
gospodarske javne infrastrukture
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto gospodarske javne
infrastrukture
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta gospodarske javne
infrastrukture
j=
posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izbranih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture za
novo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti za nestanovanjske stavbe (oznaka 12 v
CC-SI), ki so opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v
Žužemberku, se določi v višini 1,30.
Komunalni prispevek je možno odplačevati obročno, in
sicer v največ petih obrokih.

Cp ij
Ct ij
eur/m2
eur/m2
cesta
8,39
7,05
fekalna kanalizacija
2,53
2,12
meteorna kanalizacija
4,51
3,79
javna razsvetljava
0,99
0,84
vodovod
2,73
2,30
skupaj:
19,15
16,09
Navedeni stroški veljajo na datum julij 2011 in se jih ob
izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve
tega odloka do dne izdaje odločbe.
postavka

13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
S tem odlokom so predvidene naslednje oprostitve plačila
komunalnega prispevka:
– za gradnjo nestanovanjskih stavb (CC-SI-12), ki so
opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v Žužemberku,
se komunalni prispevek oprosti v višini 30 %, če investitor na
novo zaposli do 2 osebi;
– za gradnjo nestanovanjskih stavb (CC-SI-12), ki so
opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v Žužemberku,
se komunalni prispevek oprosti v višini 50 %, če investitor na
novo zaposli 3 ali več oseb.
Investitor, ki je delno oproščen plačila komunalnega prispevka v skladu s tem členom, mora priložiti k vlogi za odmero
komunalnega prispevka overjeno izjavo o nameravanih novih
zaposlitvah. Investitor mora te osebe zaposliti v roku dveh let
po pridobitvi gradbenega dovoljena za najmanj dve leti.
Investitorju, ki ne izpolni pogojev za oprostitev, se oproščeni komunalni prispevek naknadno zaračuna.
Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Žužemberk.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-110/2011-1
Žužemberk, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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VLADA
4327.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2012

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2012
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba za leto 2012 določa natančnejše postopke
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom
(v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z
navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega
mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z
dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter
odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja,
sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne
politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL
L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1760/2000/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra
2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in
koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv
92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str.
8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 506/2010
z dne 14. junija 2010 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta
(ES) št. 21/2004 glede ovc in koz v živalskih vrtovih (UL L
št. 149 z dne 15. 6. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 21/2004/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne
11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES)
št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1290/2005/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija
2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih
organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 171 z dne 23. 6. 2006, str.
90), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1034/2008
z dne 21. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 885/2006
o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih
organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 279 z dne 22. 10. 2008,
str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 885/2006/ES);
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– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011
z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št 73/2009
glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko
dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011,
str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009
o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v
izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim
sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009,
str. 38), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 1208/2011 z dne 22. novembra 2011 o spremembi
in popravkih Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih
ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja
sadja v šolah, (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra
2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor
za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1126/2011 z
dne 7. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES)
št. 1120/2009 glede zneskov financiranja posebne podpore iz
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2011,
str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra
2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 387/2010 z
dne 6. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z minimalno predpisano površino za predhodna plačila za sadje in zelenjavo na Cipru ter s shemo enotnega plačila na površino za kmete na Poljskem in Slovaškem
(UL L št. 114 z dne 7. 5. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1121/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno
uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v
zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne
23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo,
ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z
navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za
sektor vina (UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1122/2009/ES);
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja
2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in
navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
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podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 65/2011/EU).
(2) Elementi IAKS-a iz 15. člena Uredbe 73/2009/ES se
uporabljajo za:
– uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu;
– uveljavljanje plačil iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi
osi 2).
(3) Posamezni elementi IAKS-a iz 15. člena Uredbe
73/2009/ES se v celoti ali delno uporabijo tudi za:
– uveljavljanje ukrepov iz predpisa, ki ureja ukrepe 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013, ki se nanašajo na posamezno kmetijsko gospodarstvo;
– uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin in podpore za zeleno trgatev iz predpisa, ki ureja
trg z vinom;
– vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske
unije za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem
in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz
banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz predpisa, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo;
– ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne
pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na posamezna kmetijska gospodarstva, ter
– državne pomoči s področja kmetijstva.
(4) V predpisih, ki določajo ukrepe iz prejšnjega odstavka, se določi, kateri elementi IAKS-a in v kolikšnem obsegu
se uporabijo pri posameznem ukrepu.

odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma iz točke (c)
drugega odstavka 6. člena Uredbe 65/2011/EU;
i) ugotovljena površina ekstenzivnega kraškega pašnika
je tista površina ekstenzivnega kraškega pašnika, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah
na kraju samem in pomeni površino iz točke (c) drugega
odstavka 6. člena Uredbe 65/2011/EU;
j) zbirna vloga je enotni zahtevek iz 10. člena Uredbe
1122/2009/ES;
k) zapoznela vložitev je pozna predložitev iz 23. in
24. člena Uredbe 1122/2009/ES;
l) zapisnik o kontroli je poročilo o kontroli iz 32. in
54. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma 13. člena Uredbe
65/2011/EU in
m) potencialno upravičena žival za ukrep dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi je žensko govedo,
ki teli od 11. decembra 2011 do 1. septembra leta 2012 in je
hkrati mesne pasme ali rojeno s križanjem z mesno pasmo,
vendar morajo biti križanci najmanj 50 odstotkov dovoljene
pasme (nedovoljene pasme so navedene v Prilogi IV Uredbe
1121/2009/ES).

2. člen

(1) Za kmetijsko gospodarstvo vlaga zbirno vlogo in
zahtevke za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu:
zahtevek) nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je tudi prejemnik sredstev, razen če je s predpisi iz drugega in tretjega
odstavka 1. člena te uredbe določeno drugače.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva morajo pri izpolnjevanju
zahtevkov uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID).
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 11. člena
Uredbe 1122/2009/ES lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je hkrati tudi nosilec kmetijskega gospodarstva – planina (v nadaljnjem besedilu: KMG – planina) ali kmetijskega
gospodarstva – skupni pašnik (v nadaljnjem besedilu: KMG
– skupni pašnik), v posameznem letu vloži zbirne vloge za
vsa kmetijska gospodarstva, na katerih je v RKG določen za
nosilca kmetijskega gospodarstva.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v postopku
izbrisa iz RKG in je v letu 2011 za nekatere površine uveljavljal kmetijsko okoljske podukrepe iz predpisa, ki ureja ukrepe
osi 2 (v nadaljnjem besedilu: podukrepi KOP), v letu 2012
pa iste površine uporablja drugo kmetijsko gospodarstvo,
elektronsko izpolni obrazec F iz petega odstavka 11. člena te
uredbe in ga pošlje agenciji praviloma v elektronski obliki od
27. februarja do vključno 31. avgusta 2012.
(5) Agencija nakazila sredstev za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe nakazuje
nosilcu kmetijskega gospodarstva na transakcijski račun, ki
ga nosilec navede na obrazcu A iz točke a) četrtega odstavka
10. člena te uredbe.

(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) navzkrižna skladnost so predpisane zahteve ravnanja
ter dobri kmetijski in okoljski pogoji, določeni v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske
pogoje pri kmetovanju, in predpisu, ki ureja ukrepe osi 2;
b) skupina rastlin je skupina posevkov iz 56. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma 16. člena Uredbe 65/2011/EU;
c) kmetijska parcela je enota rabe ali poljina iz 1. točke
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES in pomeni
strnjeno površino zemljišča znotraj GERK-a, na kateri se goji
ena skupina rastlin. Če se zahteva ločena prijava kmetijske
rastline znotraj skupine rastlin, potem ta prijava razmeji kmetijsko parcelo;
d) poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline na njivi ali hmeljišču v premeni znotraj enega GERK-a;
e) kmetijsko zemljišče je orno zemljišče iz točke (a)
2. člena Uredbe 1120/2009/ES in pomeni kmetijsko zemljišče
v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU), ki ga nosilec tega gospodarstva prijavi v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot
GERK-e z naslednjimi vrstami dejanske rabe: 1100 – njiva,
1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak,
1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222
– ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, 1160 – hmeljišče,
1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni nasadi in 1800 – kmetijsko
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
f) trajni travnik je trajni pašnik iz 2. točke drugega odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES in vključuje GERK-e z vrsto
dejanske rabe 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik
ali 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
g) trajni nasadi so vinogradi, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki, vključno z nasadi jagod, oljčniki in ekstenzivni oziroma
travniški sadovnjaki, ki so vpisani v RKG;
h) ugotovljena površina KZU je tista površina KZU, ki je
ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem in pomeni površino iz 23. točke drugega

3. člen
(pristojni organ)
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pristojni organ
za izvajanje IAKS-a, vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne skladnosti.
4. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)

5. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča)
(1) Identifikacijski sistem za zemljišča, ki se uporablja v
okviru IAKS-a, temelji na GERK-ih. GERK je referenčna parcela za IAKS in je enolično določen z identifikacijsko oznako
GERK-PID.
(2) Na zbirni vlogi in zahtevkih se za posamezen GERK
obvezno navajajo GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta
dejanske rabe in površina.
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(3) Če je na GERK-u z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva
ali 1160 – hmeljišče, ki je v premeni, več poljin, se meje med
njimi pri vnosu v zbirno vlogo vnesejo grafično. Površina tako
opredeljene poljine je osnova za uveljavljanje zahtevkov.
(4) Površina poljine se izračunana iz ravninskih koordinat točk, ki določajo mejo poljine, in je izražena v m2.
(5) Podatki o površinah zahtevkov se navajajo v hektarjih na dve decimalki tako, da se tretje in četrto decimalno
mesto odrežeta.
6. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi zemljišči)
(1) Za izvajanje devetega odstavka 13. člena Uredbe
1122/2009/ES je minimalna površina kmetijske parcele, za
katero se lahko uveljavlja zahtevek, 0,1 hektarja, razen če je
v predpisih, ki urejajo ukrepe iz drugega in tretjega odstavka
1. člena te uredbe, določeno drugače.
(2) Kmetijsko zemljišče, ki leži v sosednji državi članici
Evropske unije in je v RKG vpisano kot del kmetijskega
gospodarstva, se pri obravnavi zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe za podukrepe KOP, pri izračunu letnega vnosa
dušika iz 7. člena te uredbe in pri izračunu obtežbe za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi iz predpisa, ki
ureja neposredna plačila v kmetijstvu, če leži v neposredni
bližini kmetijskega gospodarstva in če nosilec kmetijskega
gospodarstva priloži izjavo, da za to zemljišče ne uveljavlja
pomoči v sosednji državi članici Evropske unije.
(3) Kmetijsko zemljišče, ki leži v sosednji državi, ki ni
članica Evropske unije, in je v RKG vpisano kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi zahtevkov ne upošteva pri izračunu obtežbe za podukrepe KOP, pri izračunu
vnosa dušika iz 7. člena te uredbe in pri izračunu obtežbe
za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi iz
predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(4) Če ima kmetijsko gospodarstvo živali na paši na
trajnih travnikih v skupni rabi vsaj 80 dni na KMG – planina
ali KMG – skupni pašnik, se mu sorazmerni delež površin v
skupni rabi upošteva pri izračunu obtežbe za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu. Sorazmerni delež površin
trajnih travnikov, ki se priključijo posameznemu kmetijskemu
gospodarstvu, se izračuna tako, da se upošteva delež površine, ki ga na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik uporabljajo živali posameznega kmetijskega gospodarstva. Pri
izračunu se upoštevajo podatki o površinah trajnih travnikov
z obrazca D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov
na površino za KMG – planina ali KMG – skupni pašnik, vse
živali, navedene na obrazcu Zapisnik o prigonu živali na
pašo na planino ali skupni pašnik, z upoštevanjem koeficientov za preračun v število glav velike živine (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ), navedenih na tem obrazcu.
(5) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo za KMG – planina v individualni rabi.
(6) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnem
nasadu se izračuna po enačbi:
površina GERK-a X število sadik
avtohtonih in tradicionalnih sort
površina avtohtonih
= -----------------------------------------------in tradicionalnih sort
število vseh sadik v trajnem nasadu
7. člen
(letni vnos dušika)
(1) Letni vnos dušika na posameznem kmetijskem gospodarstvu se izračuna tako, da se seštejejo letni vnosi dušika, izračunani po postopku iz šestega odstavka tega člena,
ki jih prispevajo posamezne vrste in kategorije rejnih živali
in deli, z ugotovljeno površino KZU ter ugotovljeno površino
ekstenzivnih kraških pašnikov za GERK-e z obrazca D iz
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točke d) četrtega odstavka 10. člena te uredbe. Pri kmetijskih
gospodarstvih, ki v tekočem letu oddajajo ali nabavljajo živinska gnojila, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo
tudi podatki o količini oddanih ali nabavljenih živinskih gnojilih z obrazca B1 iz točke c) četrtega odstavka 10. člena te
uredbe in vsebnost dušika v teh gnojilih iz predpisa, ki ureja
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov. Letni vnos dušika se izračuna z upoštevanjem GVŽ.
(2) GVŽ posameznih vrst in kategorij rejnih živali se
izračuna različno za govedo, različno za druge rejne živali in
različno za živali, ki se redijo v turnusih. Za izračun GVŽ za
govedo agencija prevzame podatke iz centralnega registra
govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) po stanju na dan 1. februar 2012 in na štiri naključno izbrane datume, ki jih določi
in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po
njihovi določitvi. Za izračun GVŽ za druge rejne živalih se
upoštevajo podatki o številu živali na dan 1. februar 2012,
ki jih na obrazcu B iz točke b) četrtega odstavka 10. člena
te uredbe predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Za
prašiče pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri
izračunu GVŽ upoštevajo podatki o povprečnem številu živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov, ki jih na
obrazcu B iz točke b) četrtega odstavka 10. člena te uredbe
predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) GVŽ goveda se izračuna kot zmnožek aritmetičnega
povprečja števila posameznih kategorij govedi iz CRG na
pet datumov iz prejšnjega odstavka in ustreznih koeficientov
GVŽ iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. GVŽ drugih
rejnih živali se izračuna tako, da se število drugih rejnih živali
pomnoži z ustreznimi koeficienti GVŽ iz priloge 1. GVŽ prašičev pitancev in perutnine, ki se redijo v turnusih, se izračuna
tako, da se povprečno število živali v turnusu pomnoži s skupnim številom dni vseh turnusov in ustreznim koeficientom
GVŽ iz priloge 1 ter deli s 365.
(4) Ne glede na določbe, drugega in tretjega odstavka
tega člena se GVŽ za KMG – planina oziroma KMG – skupni
pašnik izračuna z upoštevanjem podatkov o številu živali, ki
izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2, števila
dni, ko so živali na paši, in koeficientov GVŽ iz Zapisnika o
prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik.
(5) Ne glede na določbo drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in KMG
– planina oziroma KMG – skupni pašnik, za katero je izvedena kontrola rejnih živali na kraju samem, pri računanju
GVŽ upoštevajo tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali
posameznih kategorij goveda, o številu drugih rejnih živali,
o povprečnem številu živali v turnusu in o skupnem številu
dni vseh turnusov.
(6) Letni vnos dušika za posamezno vrsto ali kategorije
živali se izračuna po enačbi:
LVN (kg N) = n x LKN (kg),
pri čemer je:
– LVN: letni vnos dušika za posamezno vrsto ali kategorijo rejnih živali,
– n: GVŽ posamezne vrste oziroma kategorije živali,
izračunan po postopku iz drugega do petega odstavka tega
člena,
– LKN: letna količina dušika za en GVŽ posamezne
vrste ali kategorije živali iz sedmega odstavka tega člena.
(7) Letna količina dušika za en GVŽ goveda, drobnice, kuncev in jelenjadi je 70 kg, za en GVŽ konjev, oslov,
mezgov in mul 60 kg, za en GVŽ prašičev 80 kg in za en
GVŽ perutnine 85 kg, razen za kokoši nesnice, za katere je
105 kg.
(8) Za kmetijsko gospodarstvo, ki za del leta premesti
svoje živali na pašo na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik, se količina letnega vnosa dušika zmanjša za količino,
ki so jo te živali prispevale k izračunu letnega vnosa dušika
za KMG – planina ali KMG – skupni pašnik.
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II. VLOGE IN ZAHTEVKI
1. Splošno
8. člen
(vlaganje vlog)
(1) Vloge v skladu s to uredbo so: zbirna vloga iz
10. člena te uredbe, priloge iz 11. člena te uredbe, spremembe zbirne vloge iz 12. člena te uredbe in umiki zahtevkov iz
13. člena te uredbe.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja kateri
koli ukrep iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe,
mora biti vpisan v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG,
in mora imeti v RKG prijavljena vsa KZU na območju Republike Slovenije. Podatke v RKG, ki so neusklajeni z določbami
predpisa, ki ureja RKG, mora nosilec kmetijskega gospodarstva urediti na pristojni upravni enoti najpozneje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
(3) V skladu s poenostavitvami postopkov iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 1122/2009/ES nosilec kmetijskega
gospodarstva vloge iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje
elektronsko ter jih praviloma pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom, lahko pa tudi kot podpisan računalniški izpis.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev
vlog iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi spletno
vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev z uporabo varnega elektronskega
podpisa s kvalificiranim potrdilom prijavi v informacijski sistem
agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na
njegovo kmetijsko gospodarstvo in so potrebni za izpolnitev
vlog, izvede elektronski vnos, vključno z varnim elektronskim
podpisom s kvalificiranim potrdilom, in vloge vloži v informacijski sistem agencije, ki mu izda potrdilo o uspešni vložitvi.
(5) Če vloge vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev,
se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati na agenciji. Šteje se, da je pooblastilo za vlogo, ki je vložena v elektronski obliki in podpisana z varnim elektronskim podpisom s
kvalificiranim potrdilom, dano skupaj z vlogo in nosilcu k vlogi
ni treba priložiti pooblastila v fizični obliki. Nosilec kmetijskega
gospodarstva mora hraniti pooblastilo še najmanj pet let od
dneva, ko je pridobil sredstva.
(6) S podpisom na zbirni vlogi ali na posameznem zahtevku nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(7) V skladu s predpisi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se za ukrepe kmetijske politike za
leto 2012 upoštevajo podatki o GERK-ih za KZU, podatki
o GERK-ih 1430 – ekstenzivni kraški pašnik, ki izpolnjujejo
pogoje za prijavo podukrepa KOP ohranjanje ekstenzivnih
kraških pašnikov (EKP), podatki o avtohtonih in tradicionalnih
sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk, podatki o vrsti
lupinarjev in številu dreves oziroma grmov na hektar, podatki
o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Elaborata območij z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatki o točkah kmetijskega
gospodarstva v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) in podatki o vključenosti GERK-ov v OMD, ki jih agencija na stanje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v
svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov iz drugega in ob upoštevanju prvega odstavka 20. člena
Uredbe 1122/2009/ES.
(8) Pri izpolnjevanju vlog iz prvega odstavka tega člena
se uporabljajo: Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin
ter pomoči, Šifrant avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin ter pomoči in Šifrant avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali, ki so kot del priloge 2 sestavni del te uredbe.
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9. člen
(objava podatkov)
(1) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za
kmetijska gospodarstva, za katera so bila v letu 2011 oddane
zbirne vloge, pripravi in na svoji spletni strani objavi opisne
podatke o kmetijskem gospodarstvu, ki vključujejo stanje
podatkov iz RKG na dan 15. januar 2012 in informacije o
vključenosti GERK-a v posamezna območja. Grafični podatki
o zemljiščih, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo prijavljene v
RKG, so dostopni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo):
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp, podatki o plačilnih pravicah
pa na spletni strani agencije: http://pregled.arsktrp.gov.si/rpp.
php. Dostop do podatkov objavljenih na spletu je mogoč z
navedbo KMG-MID-a.
(2) Opisni podatki o kmetijskem gospodarstvu vključujejo:
a) podatke o vrsti kmetijskega gospodarstva;
b) podatke o KZU:
– GERK-PID,
– domače ime GERK-a,
– vrsto dejanske rabe GERK-a,
– površino GERK-a,
– podatek o povprečnem nagibu njiv, če je ta večji od
20 odstotkov;
c) podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
d) podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev na podlagi Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003 in
e) podatek o vključenosti GERK-a v območja, za katera
veljajo določene zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo (vodovarstvena območja (VVO_12), in območje NATURA 2000
(NATURA_07)).
(3) Če so podatki v RKG neusklajeni, je navedena tudi
informacija o neusklajenosti.
(4) Neusklajene podatke iz prejšnjega odstavka nosilec
kmetijskega gospodarstva uredi na pristojni upravni enoti vsaj
en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
2. Zbirna vloga in zahtevki
10. člen
(zbirna vloga)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, vključno z nosilci
KMG – planina in KMG – skupni pašnik, morajo od 27. februarja do 6. maja 2012 pri agenciji vložiti zbirno vlogo, če:
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe ali imajo obveznosti za
izvajanje podukrepov KOP ter v tem letu za te podukrepe ne
uveljavljajo zahtevkov,
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike
iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe in izvajajo kmetijsko dejavnost na KZU v skladu s točko (c) 2. člena Uredbe
73/2009/ES oziroma na ekstenzivnih kraških pašnikih ali redijo živali,
– so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti ali
– dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nosilcem
kmetijskih gospodarstev, ki nimajo v uporabi kmetijskih zemljišč in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le ukrepe iz programa na področju čebelarstva, ni treba vložiti zbirne vloge.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe iz
tretjega odstavka 1. člena te uredbe, ni treba vložiti zbirne
vloge, če je v predpisih, ki urejajo te ukrepe, določeno, da
se za administrativno kontrolo posameznega ukrepa lahko
uporabijo podatki iz RKG ali drugih evidenc.
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(4) Zbirno vlogo sestavljajo:
a) obrazec A – Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva
(v nadaljnjem besedilu: obrazec A);
b) obrazec B – Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: obrazec B);
c) obrazec B1 – Oddaja in nabava živinskih gnojil (v
nadaljnjem besedilu: obrazec B1);
d) obrazec D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki
vključuje:
– zahtevke za plačila na površino za ukrepe osi 2;
– prijavo upravičenih površin za izplačilo plačilnih pravic;
e) obrazec Zahtevek za dodelitev dodatkov za lupinarje,
stročnice in posebno premijo za bike in vole in Zahtevek za
izplačilo plačilnih pravic;
f) obrazec G – Zahtevek za podukrep KOP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (v nadaljnjem
besedilu: obrazec G);
g) obrazec E – Zahtevek za podukrep KOP – ozelenitev
njivskih površin (v nadaljnjem besedilu: obrazec E);
h) obrazec H – Zahtevek za podukrepe KOP za neprezimne posevke (v nadaljnjem besedilu: obrazec H);
i) obrazec Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno
rejo ženskih govedi in Zahtevek za dodatno plačilo za mleko
za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva.
(5) Če po izvedenih kontrolah iz III. poglavja te uredbe
agencija v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2, ugotovi,
da se je nosilec kmetijskega gospodarstva z vložitvijo zahtevka za posamezen podukrep KOP prvič vključil v izvajanje
tega podukrepa, se v skladu z izjavo pod točko 5 iz obrazca
A šteje, da se nosilec z letom 2012 obveže za prevzem nove
obveznosti za izvajanje tega podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v skladu s
predpisom, ki ureja ukrepe osi 2, podaljša obveznost izvajanja
podukrepov KOP do leta 2013 tako, da na obrazcu A potrdi
izjavo pod točko 6.
(7) Obvezne sestavine zbirne vloge so obrazec A, obrazec B, obrazec B1 in na obrazcu D prijava vseh površin ter
kmetijskih rastlin in sort, če tako določajo predpisi, ki urejajo ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe. Oddaja
obrazca B1 je obvezna, če kmetijsko gospodarstvo oddaja
živinska gnojila.
(8) Na obrazcu B nosilec kmetijskega gospodarstva v
razpredelku »drugo« lahko navede samo naslednje rejne
živali: gosi, race, pegatke, jerebice, prepelice, golobe, pave,
činčile, lame in drugo rastlinojedo divjad za prirejo mesa.
(9) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
se obrazec B ne izpolnjuje, če na kmetijskem gospodarstvu
ne redijo živali. V tem primeru se ob vnosu zbirne vloge v
evidenco o finančnih pomočeh navede, da kmetijsko gospodarstvo ne redi živali.
(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
se obrazec D ne izpolnjuje, če kmetijsko gospodarstvo nima
KZU oziroma ekstenzivnih kraških pašnikov.
(11) Obrazec B1 vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, prejemnik živinskih gnojil pa
s podpisom računalniškega izpisa obrazca B1 potrdi prejem
gnojil. Podatki iz tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju
pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za kmetijsko
gospodarstvo, ki oddaja živinska gnojila, in za kmetijsko gospodarstvo, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(12) Ne glede na rok za oddajo zbirne vloge iz prvega
odstavka tega člena lahko nosilec kmetijskega gospodarstva obrazec B1 vloži na agencijo najpozneje do 31. avgusta
2012.
(13) Zbirna vloga mora biti v celoti pravilno izpolnjena.
Na obrazec B se ob vnosu zbirne vloge prevzamejo podatki o
govedu iz CRG po stanju na dan 1. februar 2012. Na obrazcu
D nosilec kmetijskega gospodarstva navede kmetijske rastli-
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ne in, če je predpisano, tudi sorte rastlin, ki jih poseje jeseni
leta 2011 ali spomladi leta 2012. Na obrazcu E nosilec kmetijskega gospodarstva navede kmetijske rastline, za katere
uveljavlja podukrep KOP ozelenitev njivskih površin (ZEL)
oziroma podukrep KOP pridelava avtohtonih in tradicionalnih
sort kmetijskih rastlin (SOR) iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2.
Na obrazcu H nosilec kmetijskega gospodarstva navede kmetijske rastline za neprezimne posevke, za katere uveljavlja
podukrep KOP neprezimni posevki (NEP) oziroma podukrep
KOP pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin (SOR) iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2.
11. člen
(priloge zbirne vloge)
(1) Kadar je na obrazcu D prijavljena konoplja, nosilec
kmetijskega gospodarstva na tem obrazcu navede tudi sorte.
Vsa potrebna dokazila za pridelavo konoplje iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 1122/2009/ES agencija pridobi na
ministrstvu najpozneje do 31. julija 2012.
(2) Kadar je na obrazcu D prijavljen vrtni mak, nosilec
kmetijskega gospodarstva na tem obrazcu navede tudi sorte.
Vsa potrebna dokazila za pridelavo vrtnega maka agencija
pridobi na ministrstvu najpozneje do 31. julija 2012.
(3) Pri uveljavljanju ukrepov izravnalnih plačil za OMD
in podukrepa KOP za planinsko pašo nosilec kmetijskega
gospodarstva za KMG – planina ali KMG – skupni pašnik najpozneje do 30. junija 2012 pošlje agenciji Zapisnik o prigonu
živali na pašo na planino ali skupni pašnik in, če uveljavlja
dodatek za pastirja, tudi kopijo pogodbe s pastirjem.
(4) Podatki z obrazca Zapisnik o prigonu živali na pašo
na planino ali skupni pašnik se v skladu z Odločbo Komisije
2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih
pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih
(UL L št. 235 z dne 4. 9. 2001, str. 23), zadnjič spremenjeno
s Sklepom Komisije 2010/300/ES z dne 25. maja 2010 (UL L
št. 127 z dne 26. 5. 2010, str. 19), uporabijo za sporočanje
podatkov o premiku govedi. V tem primeru mora nosilec KMG
– planina ali KMG – skupni pašnik poslati en izvod tega obrazca pooblaščenemu veterinarju najpozneje v sedmih dneh po
prigonu živali na pašo.
(5) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2011
na določenih površinah kmetijskega gospodarstva uveljavljali
podukrepe KOP, v letu 2012 pa na istih površinah uveljavljajo
podukrepe KOP druga kmetijska gospodarstva, vložijo kot
prilogo zbirne vloge obrazec F – Prodaja ali odstop zemljišč,
vključenih v podukrepe KOP v predhodnem letu, drugemu
kmetijskemu gospodarstvu.
(6) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2, na določeni površini uveljavljajo
spremembo pri podukrepu KOP sonaravna reja domačih živali
(REJ) zaradi pojava koruznega hrošča, priložijo k zbirni vlogi
tudi obrazec Vloga za uveljavljanje sprememb pri izvajanju
podukrepov KOP zaradi pojava koruznega hrošča.
(7) Priloge iz tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev
pošljejo agenciji na način iz tretjega do šestega odstavka
8. člena te uredbe.
12. člen
(spremembe zbirne vloge)
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje
iz prvega odstavka 10. člena te uredbe vloži nosilec kmetijskega gospodarstva najpozneje do 31. maja 2012 na agencijo
v skladu s tretjim do šestim odstavkom 8. člena te uredbe in
ob upoštevanju določb 14. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka je nosilec
kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja
ukrepe osi 2, dolžan vložiti vlogo za spremembo kmetijske
rastline po oddaji zbirne vloge le, če spremenjena kmetijska
rastlina vpliva na višino plačila ali izpolnjevanje pogojev
v zvezi z izvajanjem zahtevanega kolobarja pri naslednjih
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podukrepih KOP: ohranjanje kolobarja (KOL), ozelenitev
njivskih površin (ZEL), integrirano poljedelstvo (IPL), integrirano vrtnarstvo (IVR), ekološko kmetovanje (EK), neprezimni
posevki (NEP), pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin (SOR) in pokritost tal na vodovarstvenem
območju (VVO).
(3) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora
nosilec kmetijskega gospodarstva vložiti vlogo za spremembo
kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge, če gre za konopljo
ali vrtni mak. Vlogo za spremembo kmetijske rastline mora
nosilec kmetijskega gospodarstva vložiti vedno tudi, kadar
katero koli drugo kmetijsko rastlino nadomesti s konopljo ali
vrtnim makom.
13. člen
(umik zahtevkov)
(1) Umik zahtevka za pomoč iz 25. člena Uredbe
1122/2009/ES nosilec pošlje elektronsko na način iz tretjega
do šestega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Za potencialno upravičene živali iz točke m) 2. člena
te uredbe se priglasitev premika ženskega goveda skupaj
s teletom na drugo lokacijo v obdobju obvezne reje v CRG
šteje kot pisni umik zahtevka, razen v primerih premikov na
KMG-planino ali na KMG- skupni pašnik ali na sejem ali na
razstavo.
14. člen
(zapoznela vložitev)
Zapoznela vložitev zbirne vloge po preteku roka iz prvega odstavka 10. člena te uredbe se obravnava v skladu z
določbami 23. člena Uredbe 1122/2009/ES, razen za zahtevek za dodelitev dodatka za posebno premijo za bike in vole,
zahtevek za dodelitev dodatka za stročnice in zahtevek za
dodelitev dodatka za lupinarje, ki se obravnava v skladu z
določbami 24. člena Uredbe 1122/2009/ES.
15. člen
(pooblaščenec za vlaganje zahtevkov)
Če zahtevke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike
vlaga pooblaščenec nosilca kmetijskega gospodarstva, se
sredstva nakažejo neposredno nosilcu kmetijskega gospodarstva.
16. člen
(kmetijska svetovalna služba)
(1) Če kmetijska svetovalna služba elektronsko izpolni in
vloži zbirno vlogo iz 10. člena te uredbe, nosilec kmetijskega
gospodarstva sofinancira stroške vnosa v višini 12,52 eura
na uro vnosa.
(2) Kmetijski svetovalec ima za opravljanje nalog iz te
uredbe in nalog, določenih v predpisih iz drugega in tretjega
odstavka 1. člena te uredbe, možnost vpogleda v:
– podatke iz RKG,
– podatke iz evidence o finančnih pomočeh za tekoče
in predhodna leta,
– podatke o individualnih referenčnih količinah mleka,
– podatke iz CRG,
– podatke iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem
besedilu: CRD),
– podatke iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem
besedilu: CRPš),
– podatke iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK),
– evidence, ki se uporabljajo za navzkrižno skladnost in
kontrolo podukrepov KOP,
– podatke zemljiškega katastra in
– druge grafične podatke: zemljiškokatastrski prikaz,
ortofoto in dejansko rabo iz evidence dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč.
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III. KONTROLE
1. Splošno
17. člen
(kontrole)
(1) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili za kontrole,
določenimi v Uredbi 885/2006/ES, za posamezna kmetijska
gospodarstva, za katera je bila v tekočem letu izvedena kontrola na kraju samem, opravi dodatno preverjanje v skladu s
točko C. (vi) priloge I Uredbe 885/2006/ES za preprečevanje
in odkrivanje goljufij in drugih nepravilnosti (v nadaljnjem
besedilu: superkontrola). S superkontrolo se delno ali v celoti ponovijo že izvedene kontrole na kraju samem zaradi
dodatnega preverjanja dela posameznih kontrolorjev in za
izboljšanje učinkovitosti kontrole.
(2) Zahtevki za zadevno pomoč se zavrnejo, če nosilec
kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec prepreči
izvedbo kontrole na kraju samem, zlasti tako, da ne dovoli ali
ne omogoči izvedbe kontrole.
2. Kontrole upravičenosti
18. člen
(administrativne kontrole)
Agencija navzkrižno preverjanje iz 28. člena Uredbe
1122/2009/ES, administrativne kontrole za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2, iz 11. člena Uredbe 65/2011/EU, in
administrativne kontrole posebnih podpor iz 29. člena Uredbe
1122/2009/ES izvaja tako, da preverja podatke iz vlog glede
na podatke iz podatkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih
organov, in sicer:
– podatke o zemljiščih in trajnih nasadih glede na podatke o GERK-ih iz RKG-ja;
– podatke o lokaciji nasadov trte za drugo rabo glede
na predpis, ki določa vinogradniška območja v Republiki
Sloveniji;
– podatke o plačilnih pravicah, za katere se zahteva
izplačilo plačilnih pravic glede na podatke iz registra plačilnih
pravic;
– pri zahtevkih za posebne plačilne pravice brez upravičenih površin se preveri GVŽ iz referenčnih obdobij glede na
GVŽ na kmetijskem gospodarstvu za leto 2012 tako, kot je
določeno v predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu,
pri čemer se za govedo uporabijo podatki iz CRG, za drobnico
pa podatki z obrazca B;
– zahtevke za ekstenzivno rejo ženskih govedi glede
na podatke iz CRG na dan 1. december 2012 in na podatke
o individualnih referenčnih količinah mleka po stanju na dan
1. april 2012;
– zahtevke za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva glede na podatke o
individualnih referenčnih količinah mleka po stanju na dan
1. april 2012 in podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev
na podlagi Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja
2003;
– zahtevke za izravnalna plačila za OMD glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Elaborata območij
z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki
Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o vključenosti
GERK-ov v OMD in podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD iz predpisa, ki ureja razvrstitev kmetijskih
gospodarstev v OMD;
– posamezne zahtevke za podukrepe KOP glede na
podatke iz naslednjih uradnih evidenc: evidence območij grbinastih travnikov (GRB_08), evidence osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri (ZVE_06), evidence ekološko pomembnih območij – ohranjanje posebnih traviščnih habitatov
(HAB_07), evidence ekološko pomembnih območij – ohra-
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njanje traviščnih habitatov metuljev (MET_07), evidence ekološko pomembnih območij – ohranjanje območja steljnikov
(STE_07), evidence osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov na območju NATURA 2000 (VTR_07),
grafične evidence nagiba strmih travnikov in evidence najožjih
vodovarstvenih območij (VVO-1_12);
– zahtevke za podukrep KOP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, v primeru govedi, glede na
podatke iz CRG;
– zahtevke za podukrepe KOP za integrirano in ekološko
pridelavo glede na podatke o izdanih certifikatih za integrirano
pridelavo in podatke o izdanih certifikatih ali potrdilih za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil
iz evidence pridelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil;
– zahtevke za podukrepe KOP glede na evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev;
– dovoljenja uporabnikom blata iz čistilnih naprav glede
na podatke o izdanih dovoljenjih za uporabo blata iz čistilnih
naprav, ki jih izda Ministrstvo za okolje in prostor;
– podatke iz zahtevkov, če to zahtevajo predpisi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitvami inšpekcijskega
nadzora RKG;
– ime in priimek, enotno matično številko (EMŠO), davčno številko ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in
članov kmetije glede na podatke iz RKG;
– podatke o poslovnih subjektih glede na podatke iz
poslovnega registra Slovenije.
19. člen
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21. člen

Inšpektor IRSKGH v skladu s 40. členom Uredbe
1122/2009/ES in v skladu s predpisom, ki določa pogoje za
pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, opravi
inšpekcijski pregled ter ugotovitve preverjanja posreduje ministrstvu in agenciji, da jih upoštevata v skladu s predpisi.
22. člen
(stopnja kontrole in izbira vzorca za kontrolo
na kraju samem)
(1) Agencija skupno število kontrol na kraju samem določi v skladu z določbami tega člena, v skladu s 30. členom
Uredbe 1122/2009/ES, za ukrepe osi 2 pa tudi v skladu z
12. členom Uredbe 65/2011/EU.
(2) Skupno število kontrol vključuje vsaj:
– 20 odstotkov površin s konopljo v skladu z 39. členom
Uredbe 73/2009/ES;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma
kmetijska gospodarstva;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za posebne plačilne pravice brez upravičenih površin.
(3) Agencija vzorec za kontrolo na kraju samem izbere
v skladu z 31. členom Uredbe 1122/2009/ES, pri čemer dejavnike za izbiro vzorca kmetijskih gospodarstev za kontrolo
na kraju samem in postopke kontrol določi v soglasju z ministrstvom.

(kontrole na kraju samem za živali)

23. člen
(daljinsko zaznavanje)

20. člen
Kontrole na kraju samem za sheme pomoči na površino in ugotovitev površin na kraju samem izvede kontrolor v
skladu s 33. in 34. členom Uredbe 1122/2009/ES oziroma 14.
in 15. členom Uredbe 65/2011/EU, pri čemer upošteva tudi
določbe predpisa, ki ureja RKG.
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(preverjanje konoplje in vrtnega maka)

(1) Kontrole na kraju samem za živali se izvajajo v skladu z 41. do 45. členom Uredbe 1122/2009/ES in hkrati tudi za
namene, določene v:
– Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES)
št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema
za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne
25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije
(EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za
identifikacijo in registracijo goveda(UL L št. 298 z dne 16. 11.
2010, str. 7);
– Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede
najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10.
2006, str. 3), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU)
št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih pregledov opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo
ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5);
– predpisu, ki ureja ukrepe osi 2.
(2) Pri izračunu pomoči, znižanj in izključitev za plačila
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se upoštevajo tudi podatki o nadzoru, ki ga izvedejo uradni veterinarji Veterinarske
uprave Republike Slovenije, in podatki o nadzoru, ki ga izvede
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(kontrola na kraju samem za površine)
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(1) Agencija kontrolo površin na kraju samem v določenem obsegu izvede z daljinskim zaznavanjem v skladu s
35. členom Uredbe 1122/2009/ES.
(2) Kontrola z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointerpretacijo prijavljenih zahtevkov na ortofotih, narejenih iz
satelitskih ali letalskih posnetkov tekočega leta z namenom
ugotavljanja vrste dejanske rabe, vrste kmetijskih rastlin in
merjenja površin.
(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi
pravilnosti prijav dejanske rabe, vrste kmetijske rastline ali površine zahtevkov na posameznem GERK-u, je treba za zadevni
GERK opraviti hiter terenski ogled, ki je sestavni del kontrole z
daljinskim zaznavanjem. Kontrolor o izvedbi hitrega terenskega
ogleda na kraju samem ne obvešča nosilca kmetijskega gospodarstva in lahko opravi ogled brez njegove navzočnosti.
24. člen
(zapisnik o kontroli)
(1) Kontrolor ob izvajanju kontrole vse ugotovitve kontrol na kraju samem navede v zapisnik v skladu z 32. in
54. členom Uredbe 1122/2009/ES oziroma 13. in 19. členom
Uredbe 65/2011/EU ter določbami tega člena. Zapisnik o
kontroli podpiše nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov
pooblaščenec, ki je bil navzoč pri izvedbi kontrole.
(2) Pri kontroli z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega
člena, pri kateri niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti
oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena dejanska
raba GERK-a, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva v
zapisniku o kontroli ni potreben.
(3) Če je ugotovitev neskladja pri kontroli na kraju samem, ki se nanaša na posamezen GERK, prostorsko opredeljena, je sestavni del zapisnika tudi grafični podatek o
GERK-u, vključno z umestitvijo v prostor s koordinatami točk
v državnem koordinatnem sistemu.
(4) Če je po izvedeni kontroli na kraju samem ponovno
izvedena kontrola ali pa superkontrola na kraju samem za
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preveritev izpolnjevanja pogojev za posamezen ukrep iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji za posamezen ukrep upoštevajo ugotovitve vseh izvedenih kontrol,
razen pri kontroli površine in vrste dejanske rabe GERK-a, pri
katerih se upošteva ugotovitev zadnje izvedene kontrole za
posamezno površino.
(5) Če je po izvedeni kontroli na kraju samem ponovno
izvedena kontrola ali pa superkontrola na kraju samem za
izpolnjevanje zahtev in standardov navzkrižne skladnosti,
se v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti upoštevajo
ugotovitve vseh kontrol.
(6) Če predpisi tako določajo, nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec in kontrolor zapisnik o
kontroli na kraju samem lahko podpišeta z uporabo digitalne
podpisne tablice.
3. Kontrole in način izračuna za posebne podpore
25. člen
(kontrola zahtevkov za posebne podpore)
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di, se zanje uporabijo znižanja in izključitve pomoči, določene
v 65. členu Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Nepravilnosti iz prejšnjega odstavka, ki so ugotovljene na kraju samem, se sorazmerno porazdelijo med živali,
ki spadajo v čredo krav molznic, in živali, ki spadajo v čredo,
namenjeno reji telet za prirejo mesa.
27. člen
(izračuni dodatnega plačila za mleko za gorsko višinska
in strma kmetijska gospodarstva)
Če se za kmetijsko gospodarstvo, ki vloži zahtevek za
dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva, pri kontrolah ugotovi, da ne izpolnjuje
pogojev iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu,
se zahtevek zavrne in se zanj ne upoštevajo znižanja in izključitve pomoči iz Uredbe 1122/2009/ES.
4. Kontrole v zvezi z navzkrižno skladnostjo
28. člen
(kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo)

(1) Za izvajanje 46. člena Uredbe 1122/2009/ES se
kontrola zahtevkov za posebne podpore iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu, izvaja z uporabo določb, ki
se nanašajo na kontrolo živali iz 17., 18., 19., 22. in 24. člena
te uredbe, in določb tega člena. Kontrola se izvede pred izplačilom zahtevkov za posebne podpore.
(2) Za ukrep dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi se upošteva kontrola izpolnjevanja pogojev v zvezi s
KZU, ki se izvede na kraju samem hkrati s kontrolo površin.
Pri izbiri vzorca kmetijskih parcel v skladu s 33. členom Uredbe 1122/2009/ES se za kontrolo na kraju samem vključi vsaj
en GERK z dejansko rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak ali
1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
(3) Za ukrep dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva se kontrola na kraju
samem izvede v sklopu kontrole mlečnih kvot za kvotno leto
2011/12.
(4) Kontrolo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije o
povprečni mlečnosti kmetijskega gospodarstva za ukrep ekstenzivne reje ženskih govedi izvede agencija na Kmetijskem
inštitutu Slovenije za izbran kontrolni vzorec.

(1) Agencija izvaja vse kontrole navzkrižne skladnosti v
skladu z drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1122/2009/ES
in za preverjanje izpolnjevanja določb navzkrižne skladnosti
v skladu z 22. členom Uredbe 73/2009/ES uporablja administrativni in kontrolni sistem po tej uredbi.
(2) Pristojni organi za preverjanje izvajanja predpisov, ki
se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, morajo v skladu z medsebojnim sporazumom poslati
agenciji podatke v zvezi z ugotovljenimi kršitvami.
(3) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi
neizpolnjevanja navzkrižne skladnosti upošteva podatke o
kršitvah iz prejšnjega odstavka.
(4) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo pri
kontroli ekstenzivne reje ženskih govedi ugotovi neizpolnjevanje pogoja upravičenosti in je navedeni pogoj tudi kršitev
navzkrižne skladnosti, se v skladu s 77. in 78. členom Uredbe
1122/2009/ES ta kršitev pri navzkrižni skladnosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi ne upošteva, pač pa se upošteva
pri vseh drugih shemah pomoči tega kmetijskega gospodarstva.

26. člen

(kontrola navzkrižne skladnosti)

(izračuni za dodatno plačilo
za ekstenzivno rejo ženskih govedi)
(1) Zgornja meja obtežbe iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, se za posamezno kmetijsko gospodarstvo preveri tako, da se ta meja pomnoži z ugotovljenimi
površinami KZU in primerja z GVŽ, ki se izračuna v skladu
s predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu. Če je
zgornja meja obtežbe presežena, se zahtevek zavrne in se
zanj ne upoštevajo znižanja in izključitve, določeni v 65. členu
Uredbe 1122/2009/EU.
(2) Če posamezno kmetijsko gospodarstvo ne izpolnjuje
deleža ugotovljenih kmetijskih zemljišč iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu, se zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi zavrne in se zanj ne
upoštevajo znižanja in izključitve, določeni v 65. členu Uredbe
1122/2009/EU.
(3) Če so na posameznem kmetijskem gospodarstvu
živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in živali, ki spadajo v
čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, se število krav
molznic in število krav, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet
za prirejo mesa določi po postopku, določenem v predpisu, ki
ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(4) Če je za potencialno upravičene živali za ekstenzivno
rejo ženskih govedi ali njihova teleta pri kontroli na kraju samem ugotovljeno, da niso pravilno identificirane in registrirane
v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo gove-

29. člen
(1) Agencija izvaja kontrolo navzkrižne skladnosti v skladu s 47. do 54. členom Uredbe 1122/2009/ES in v skladu s
predpisom, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre
kmetijske in okoljske pogoje, in za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki
ureja ukrepe osi 2, tudi v skladu z 19. in 20. členom Uredbe
65/2011/EU ter za podukrepe KOP tudi v skladu s predpisom,
ki ureja ukrepe osi 2.
(2) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo naslednji podatki: podatki o vodovarstvenih območjih (VVO_12),
podatki o območjih NATURA 2000 (NATURA_07), podatki
z obrazca B in iz CRG, CRD, CRPš, podatki z obrazca B1,
podatki iz Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali
skupni pašnik, podatki o površini KZU z obrazca D, podatki o
uporabi blata iz čistilnih naprav z obrazca A, podatki o izdanih
dovoljenjih za uporabo blata iz čistilnih naprav, ki jih izda Ministrstvo za okolje in prostor, podatki o nadzoru, ki ga izvedejo
uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije, in
podatki o nadzoru, ki ga izvede IRSKGH.
(3) Administrativne kontrole navzkrižne skladnosti za
letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili se izvedejo
za vsa kmetijska gospodarstva, ki redijo živali, nabavljajo ali
oddajajo živinska gnojila. Izračun letnega vnosa dušika se
izvede po postopku iz 7. člena te uredbe.
(4) Administrativne kontrole pravočasnosti priglašanja
dogodkov v CRG se izvedejo za vsa kmetijska gospodarstva,
ki redijo govedo.
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(5) Administrativne kontrole navzkrižne skladnosti za
pravočasnost priglašanja dogodkov v CRD in CRPš se izvedejo v okviru izbranega vzorca za kontrolo navzkrižne skladnosti.
(6) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPš za leto 2012 se kontrolira za obdobje od 1. septembra
2011 do 31. avgusta 2012.
(7) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPš za leto 2013 se kontrolira za obdobje od 1. septembra
2012 do 31. avgusta 2013.
(8) Podatke o kršitvah pravočasnosti priglasitev dogodkov v CRG, CRD in CRPš za obdobje iz šestega odstavka
tega člena ministrstvo posreduje agenciji za celoten kontrolni
vzorec kmetijskih gospodarstev iz četrtega in petega odstavka
tega člena.
30. člen
(male kršitve)
(1) Za izvajanje drugega odstavka 24. člena Uredbe 73/2009/ES in drugega odstavka 54. člena Uredbe
1122/2009/ES agencija male kršitve iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju, ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve
govedi v CRG, drobnice v CRD in prašičev v CRPš, ugotavlja
z administrativno kontrolo podatkov v CRG, CRD in CRPš.
(2) Nosilca kmetijskega gospodarstva o malih kršitvah iz
prejšnjega odstavka ni treba posebej obveščati.
(3) Druge male kršitve iz predpisa, ki ureja predpisane
zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri
kmetovanju, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena,
kontrolor ugotavlja pri kontroli na kraju samem in jih navede
v zapisnik o kontroli na kraju samem. Če nosilec kmetijskega
gospodarstva malo kršitev odpravi med kontrolo na kraju
samem, kontrolor to navede v zapisnik. Če pa mala kršitev
ni odpravljena med kontrolo na kraju samem, jo mora nosilec
kmetijskega gospodarstva odpraviti in pisno poslati agenciji
dokaze o njeni odpravi v 15 dneh od dneva, ko je bil z zapisnikom obveščen o mali kršitvi.
(4) Odpravo malih kršitev iz prejšnjega odstavka agencija preveri z dokazi, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva
pošlje agenciji. Kot dokazi iz tega odstavka se štejejo kopije
listin, fotografije ali izjave zavezanca, iz katerih je razvidno,
da je kršitev odpravljena.
(5) Če v roku iz tretjega odstavka tega člena mala kršitev
ni bila ustrezno odpravljena in nosilec kmetijskega gospodarstva ni poslal dokazov o odpravi male kršitve, se ta kršitev ne
šteje več za malo kršitev in se ugotovitve kontrole na kraju
samem v zvezi s to kršitvijo upoštevajo v skladu s 70. do
72. členom Uredbe 1122/2009/ES.
IV. IZRAČUN POMOČI, ZNIŽANJA IN IZKLJUČITVE
31. člen
(neprijava vseh KZU)
(1) Za izvedbo 55. člena Uredbe 1122/2009/ES se nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki ni prijavil vseh KZU iz
drugega odstavka 8. člena te uredbe, in je razlika med skupno prijavljeno površino KZU na zbirni vlogi in površino vseh
KZU več kot tri odstotke in ne več kot 20 odstotkov skupne
prijavljene površine KZU, znesek neposrednih plačil zmanjša
za en odstotek.
(2) Če je razlika med skupno prijavljeno površino KZU
na zbirni vlogi in površino vseh KZU več kot 20 odstotkov in
ne več kot 50 odstotkov skupne prijavljene površine KZU, se
znesek neposrednih plačil zmanjša za dva odstotka. Če je
razlika med skupno prijavljeno površino KZU na zbirni vlogi
in površino vseh KZU več kot 50 odstotkov skupne prijavljene
površine KZU, se znesek neposrednih plačil zmanjša za tri
odstotke.
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32. člen
(ugotovitve v zvezi z upravičenostjo)
(1) Za ugotovitve v zvezi z upravičenostjo in uporabo
znižanj in izključitev pri čezmernih prijavah se uporabljajo določbe 56. do 58. člena Uredbe 1122/2009/ES, določbe 16. do
18. člena Uredbe 65/2011/EU in določbe tega člena.
(2) Če nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek
za KZU ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevni zahtevek
ni mogoč, se tak zahtevek le zavrne in se ta površina ne
šteje kot prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne
uporablja, če je to neskladje ugotovljeno s kontrolo na kraju
samem.
(3) Zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše od površine, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe, se
zavrnejo in ta površina se ne šteje kot prijavljena površina za
posamezno skupino rastlin.
(4) Če je na posameznem GERK-u oziroma kmetijski
parceli, prijavljeni na zbirni vlogi, ugotovljena površina manjša
od površine, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe,
se zavrne celotna prijavljena površina na tej kmetijski parceli oziroma na tem GERK-u. Če je znotraj posameznega
GERK-a oziroma kmetijske parcele, prijavljene na zbirni vlogi,
ugotovljena površina druge dejanske rabe, ki bi v skladu z
določbami predpisa, ki ureja RKG, morala sestavljati svoj
GERK in je ta površina manjša od površine, določene v prvem
odstavku 6. člena te uredbe, se ugotovljena površina, ki bi
morala sestavljati svoj GERK, zavrne. Za tako zavrnjeno površino se uporabijo znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe
1122/2009/ES in 16. člena Uredbe 65/2011/EU.
(5) Za prekrivajoče GERK-e ni mogoče uveljavljati zahtevkov in to zemljišče se ne upošteva kot KZU.
(6) Če nosilci kmetijskih gospodarstev, ki niso upravičeni
do plačil zaradi dvojne prijave zahtevkov na istih zemljiščih,
ne umaknejo zahtevkov in zemljišč, prijavljenih na vlogah, se
za zavrnjeno površino zemljišča uporabijo znižanja in izključitve v skladu z 58. členom Uredbe 1122/2009/ES, pri ukrepih
osi 2 pa v skladu s 16. členom Uredbe 65/2011/EU.
33. člen
(namerne čezmerne prijave)
(1) Če agencija za GERK, prijavljen na zbirni vlogi, po
kontroli na kraju samem ugotovi, da je izjava nosilca kmetijskega gospodarstva o dejanskem stanju v naravi, ki jo je
podal ob vpisu ali spremembi GERK-a v RKG, popolnoma
napačna, se navedena kršitev šteje kot namerna čezmerna
prijava površin, za katere se pri izračunu pomoči uporabijo
znižanja in izključitve plačil v skladu s 60. členom Uredbe
1122/2009/ES oziroma 16. členom Uredbe 65/2011/EU.
(2) Šteje se da je izjava nosilca kmetijskega gospodarstva o dejanskem stanju v naravi iz prejšnjega odstavka
popolnoma napačna, če agencija ugotovi:
– da površina posameznega GERK-a, za katero je nosilec kmetijskega gospodarstva dal izjavo ali izjave o dejanskem stanju v naravi v skladu s predpisom, ki ureja RKG, ni v
kmetijski rabi v obsegu, večjem od 1 ha, ali
– da več kot 80 odstotkov površine posameznega
GERK-a, za katero je nosilec kmetijskega gospodarstva dal
izjavo ali izjave o dejanskem stanju v naravi v skladu s predpisom, ki ureja RKG, ni v kmetijski rabi in je hkrati ta površina
večja od tehnične tolerance GERK-a, kot jo določa predpis, ki
ureja metode merjenja zemljišč in tehnične tolerance meritev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se izjava
nosilca kmetijskega gospodarstva o dejanskem stanju v naravi ne šteje za popolnoma napačno, če agencija s kontrolo na
kraju samem za površino posameznega GERK-a, za katero
je nosilec kmetijskega gospodarstva dal izjavo o dejanskem
stanju v naravi v skladu s predpisom, ki ureja RKG, ugotovi
površino, ki se v skladu s predpisom, ki določa evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, uvršča v dejansko
rabo 1600 – neobdelana kmetijska zemljišča.

Stran

13364 /

Št.

100 / 9. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

(4) Ne glede na določbe o posamičnih primerih namernih čezmernih prijav iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko agencija kadar koli med postopkom ugotovi
druge primere namernih čezmernih prijav. Če agencija kadar
koli med postopkom obravnave zahtevka in po predhodnem
opozorilu, naj se odpravijo točno določene nepravilnosti, navedene v zapisniku o kontroli na kraju samem, ali po pisnem
pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ugotovi, da gre za
namerno ali namerno ponavljajoče se kršenje predpisov glede
izpolnjevanja pogojev za določen zahtevek za ukrepe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, nosilcu pa v postopku ne uspe dokazati nasprotnega, se uporabijo znižanja
in izključitve za površine iz 60. člena Uredbe 1122/2009/ES
oziroma 16., 18. in 30. člena Uredbe 65/2011/EU, za živali iz
četrtega odstavka 65. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma
17., 18. in 30. člena Uredbe 65/2011/EU.

znesek, ki brez obresti ne presega 100 eurov, ne zahteva
vračila.
(3) Agencija ne odvzame neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic, če je skupni znesek vrednosti plačilnih pravic, ki je
bil nosilcu kmetijskega gospodarstva neupravičeno dodeljen,
50 eurov ali manj.

V. SKUPNE DOLOČBE

(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)

36. člen
(roki za izdajo odločb)
(1) Odločbe za izplačilo plačilnih pravic, odločbe za dodatno plačilo za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva in odločbe za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi se izdajo najpozneje do 30. aprila 2013.
(2) Odločbe o izravnalnih plačilih za OMD in odločbe za
podukrepe KOP se izdajo najpozneje do 30. junija 2013.
37. člen

34. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih ter naravnih okoliščin)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v
31. členu Uredbe 73/2009/ES oziroma v predpisih za ukrepe
osi 2, nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpolniti
svojih obveznosti v zvezi z zahtevki za pomoč na površino
oziroma živali za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ali obveznosti glede obdobja obvezne reje za potencialno
upravičene živali za ukrep dodatno plačilo za ekstenzivno rejo
ženskih govedi, obdrži pravico do pomoči v zvezi z upravičeno
površino oziroma številom upravičenih živali ob času višje sile
ali izjemnih okoliščin, če v desetih delovnih dneh od datuma,
ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin pisno
sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva neizpolnjevanje
obveznosti obdobja obvezne reje za ukrep ekstenzivne reje
ženskih govedi v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz
prejšnjega odstavka sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o
izločitvi ali nadomestitvi živali« in priloži ustrezna dokazila.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva izločitev in nadomestitev živali, v primeru neizpolnjevanja pogojev upravičenosti pri ukrepih osi 2 zaradi pogina živali zaradi bolezni, sporoči
agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi
živali« in priloži ustrezna dokazila.
35. člen
(povrnitev neupravičenih plačil in neupravičeno dodeljenih
plačilnih pravic)
(1) Neupravičeno izplačana plačila mora nosilec kmetijskega gospodarstva povrniti v skladu z 80. členom Uredbe
1122/2009/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v skladu s
5.a členom Uredbe 885/2006/ES za neupravičeno izplačan

Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba
priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi
organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
38. člen
(priloge)
Obrazci, ki jih določa ta uredba, in šifranti so kot priloga
2 sestavni del te uredbe ter so dostopni tudi na spletni strani
agencije.
39. člen
(tehnična navodila)
Tehnična navodila kot pripomoček za izvajanje IAKS-a
po tej uredbi se objavijo na spletni strani ministrstva.
VI. KONČNA DOLOČBA
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2011
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2011-2311-0043
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1: Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali

GOVEDO

DROBNICA

KONJI

PRAŠIČI

PERUTNINA

KUNCI
JELENJAD

Vrste in kategorije rejnih živali
teleta do šest mesecev
mlado govedo od šest mesecev do enega leta
mlado govedo od enega do dveh let
govedo nad dve leti
pritlikavi zebu do dveh let
pritlikavi zebu nad dve leti
jagnjeta do enega leta
ovce, starejše od enega leta oziroma so že
jagnjile
ovni, starejši od enega leta
kozlički do enega leta
koze, starejše od enega leta oziroma so že
jarile
kozli, starejši od enega leta
lame
žrebeta do enega leta
poniji
konji, starejši od enega leta
osli, mezgi in mule
pujski do 20 kg
mladi prašiči od 20 do 110 kg
plemenski merjasci
mladice
plemenske svinje
kokoši nesnice
pitovni piščanci
purani
purice
noji
pitovni noji, stari manj kot eno leto
jarkice
druge kokoši (težke, petelini,...)
gosi
race
pegatke
jerebice
prepelice
golobi
pavi
plemenski kunci
kunci v pitanju
činčile
damjaki in mufloni
navadna jelenjad
druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa

Stran

Koeficient GVŽ
0,15
0,3
0,6
1
0,2
0,4
0
0,15

0,15
0
0,15
0,15
0,25
0,5
0,5
1
0,5
0
0,13
0,34
0,23
0,32
0,004
0,002
0,02
0,009
0,25
0,08
0,0016
0,004
0,01
0,004
0,0035
0,0003
0,0003
0,0003
0,006
0,006
0,0024
0,001
0,1
0,14
0,14
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1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

Šifra
Vrsta
kmet.
dejanske
rastline rabe

Stran
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1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

210

026

403

1100 N/
1160 HM
1190 N/

vrtnine v
zavarovane
m prostoru
(3) (12 )
vrtnine na
prostem (3)
njivska
vrtnine

vrtnine
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

EKO 0

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

Ukrep
OMD
OMD

KOL
(B)
KOL

KOL
(D)

KOL
(B)
KOL
(B)

KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(B)
KOL
(A,B)

KOL
(B)
KOL
(B)

KOL
(B)

ZEL
(E,G)

ZEL
(G)
ZEL
(G)
ZEL
(G)

ZEL
(G)

ZEL
(G)

ZEL
(G)

IVR

IVR

IVR

IPL

IPL

IVR

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

NEP
(M)

NEP
(H)
NEP
(H)
NEP
(H)
NEP
(C,H
,K)

NEP
(H)

NEP
(H)
NEP
(H)

NEP
(H,
K)

IVR
(I)

Podukrepi KOP

VRSTE POMOI

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

Stran

402

vrtnine

sladkorna
pesa

II. VRTNINE

ukoreniše
hmeljnih
sadik (10)

sladkorna
pesa
krompir

aleksandrijs
ka detelja
perzijska
detelja
mešanice za
neprezimno
ozelenitev
(13)
njiva v prahi

navadna
nokota
vzhodna
jastrebina
sabljasti
triplat
facelija

medena
detelja
turška
detelja
šmarna
detelja
medenica

grahor

krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice

krmne
metuljnice
krmne
metuljnice

krmne
metuljnice

Skupina
kmetijskih
rastlin
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401

029

020

019

406

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

njivska
grašica (ki
ni požeta pri
polni
zrelosti)
volji bob

lucerna

detelja

Vrsta
kmetijske
rastline

Št.

1190 N/
1100 N

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

208

209

1100 N/
1160 HM

207

Šifra
Vrsta
kmet.
dejanske
rastline rabe
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13381

okrasne
rastline
(12)

hmelj

jablana
jablana
hruška
hruška
ešnja
ešnja
breskev
breskev
nektarina
nektarina
breskev in
nektarina
breskev in
nektarina
sliva ali
ešplja
sliva ali
ešplja
oreh
oreh
marelica
marelica
kaki
kaki
mandelj
mandelj
kutina
kutina

1160 HM/
1180 N
1180 N
1160 HM/
1180 N
1100 N/
1180 N/
1190 N

1160 HM

1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS

1222 SD

1221 IS

1222 SD

1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD
1221 IS
1222 SD

703

501

601
601
602
602
603
603
604
604
605
605
627

627

606

606

607
607
608
608
609
609
610
610
611
611

735

vrtnine
vrtnine

vrtnine

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste

sadne vrste

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R

R

R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R

OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD

OMD

OMD

OMD

OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD

OMD

OMD

OMD
OMD

OMD

OMD

OMD

Ukrep
OMD

KOL
(B)

KOL
(B)

(D)

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPL

IVR
IVR

IVR

IVR

IVR

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK

EK

EK

EK

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK

EK

EK
EK

EK

EK

EK

TSA

MET

MET

MET

TSA
TSA

MET

MET

MET

MET

MET

MET

MET

MET

MET

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

NEP
(O)

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

STE

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

S35

Podukrepi KOP

VRSTE POMOI

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

S50

VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO

VVO

VVO
VVO

VVO

VVO

VVO

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR
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sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

IV. SADNE VRSTE

R

R
R

R

R

vrtnine

III. HMELJ

artioka
rabarbara

1100 N/
1160 HM/
1190 N

405

R

EKO 0

vrtnine

Skupina
kmetijskih
rastlin

Št.

733
734

1100 N/
1160 HM

zeliša v
zavarovane
m prostoru
(7) (12)
njivska
zeliša na
prostem (7)
mešana raba
(vrtnine,
poljšine,
dišavnice,
zdrav.zeliš
a na
prostem) (8)
(12)
šparglji

Vrsta
kmetijske
rastline

13382 /

404

1100 N

Šifra
Vrsta
kmet.
dejanske
rastline rabe

Stran
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vinska trta

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste

sadne vrste

sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste
sadne vrste

Skupina
kmetijskih
rastlin

R

R
R
R

R

R
R
R
R

R

R

R

R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

EKO 0

OMD

OMD
OMD
OMD

OMD

OMD
OMD
OMD
OMD

OMD

OMD

OMD
OMD
OMD
OMD

OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD

OMD
OMD
OMD
OMD
OMD

Ukrep
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD
OMD

V 30

V 40

IVG

IPS

IPS

IPS

IPS
IPS

IPS

IVG
(J)

IPS
IPS

IPS

IPS
IPS
IPS
IPS
IPS

IPS

IPS
IPS

IPS

IPS
IPS

IPS

EK

EK
EK
EK

EK

EK
EK
EK
EK

EK

EK
(L)
EK

EK
EK
EK
EK

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK

EK
EK
EK
EK
EK

EK
EK
EK
EK
EK
EK

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA
TSA

MET

MET

MET

MET

MET
MET

MET

MET

TSA

TSA

MET

MET

TSA
TSA

MET

TSA

STE

STE

STE

STE

STE
STE

STE

STE

STE

STE

STE

S35

S35

S35

S35

S35
S35

S35

S35

S35

S35

S35

Podukrepi KOP

VRSTE POMOI

S50

S50

S50

S50

S50
S50

S50

S50

S50

S50

S50

VVO

VVO
VVO
VVO

VVO

VVO
VVO
VVO
VVO

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO
VVO

VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO

VVO
VVO
VVO
VVO
VVO

VVO
VVO
VVO
VVO
VVO
VVO

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB
HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA
ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ
REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE
ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR
VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR

Št.

V. DRUGI TRAJNI NASADI

1211 V

701

1221 IS
1221 IS
1222 SD
1221 IS

631
632
632
633

1221 IS
1222 SD
1221 IS

1221 IS

630

634
634
635

1222 SD

630

1222 SD

1221 IS

629

633

1221 IS
1221 IS
1222 SD
1222 SD

628
625
625
626

maline
robide
rdei ribez
rni ribez
bezeg
bezeg
ameriške
borovnice
aronija
smokva
smokva
travniški
sadovnjak
razlinih
sadnih
vrst(5)
namizno
grozdje
mešani
lupinarji
mešani
lupinarji
kosmulje
murva
murva
granatno
jabolko
granatno
jabolko
naši
naši
goji

leska
aktinidija
kostanj
kostanj
jagode

1222 SD
1221 IS
1221 IS
1222 SD
1100 N/
1190 N
1221 IS
1221 IS
1221 IS
1221 IS
1221 IS
1222 SD
1221 IS

615
616
617
617
618

619
620
621
622
623
623
624

citrusi
citrusi
oljka
višnja
višnja
leska

1221 IS
1222 SD
1230 O
1221 IS
1222 SD
1221 IS

Vrsta
kmetijske
rastline

612
612
613
614
614
615

Šifra
Vrsta
kmet.
dejanske
rastline rabe
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Stran

13383

1180 N
1180 N
1212 VM

1180 N

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1300 T/
1321 T/
1800 T
1430 T

1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM

702
704
707

708

201

904

999

301

302

VII. OSTANEK

krompir –
semenski
nasadi
krompir –
nasadi v
100metrskem
izolacijskem
pasu

R

R

VIII. PRIDELAVA SEMENA

neozelenjeni
del enote
rabe
enostavni
kolobar

ekstenzivno
kraško
travinje

R

R

R

R

R
R
R

R

EKO 0

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD
OMD
OMD

Ukrep
OMD
OMD

KOL
(B)

KOL
(B)

EKP
(11)

KOL
(A,B)
KOL
(A,B)
GRB

ZEL
(F,G)
ZEL
(F,G)

IPL

IPL
EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK
EK
EK

EK

PP

IVR
(I)

IVR
(I)

PPP

MET

STE

S35

Podukrepi KOP

VRSTE POMOI

S50

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO

VVO

HAB

ETA

REJ

REJ

REJ

ZVE

VTR

Podukrep NEP je mogoe uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoi pripisan podukrep NEP, pri
emer morajo biti te rastline neprezimne in posejane do 1.9. v tekoem letu.

Podukrep ZEL je mogoe uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoi pripisan podukrep ZEL, pri
emer morajo biti te rastline prezimne in posejane od 1.7. do 25.10. v tekoem letu.
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Pri rabi HM (razen šifra 501) je v hmeljiših na površinah v premeni mogoe uveljavljati plaila za podukrep KOP 2007–2013, e je na teh površinah 5-letna premena.

205

204

travnodetelj
ne mešanice
trajno
travinje

krmne
rastline
krmne
rastline
krmne
rastline

VI. TRAVINJE

Skupina
kmetijskih
rastlin

Št.

trave

trta za drugo
rabo, ki ni
vino (le
zunaj
vinogradniš
kega
obmoja)
(9)
drevesnice
trsnice
matinjaki
(4)
nasadi
matinih
rastlin (6)

Vrsta
kmetijske
rastline

13384 /

203

1240 OT

706

Šifra
Vrsta
kmet.
dejanske
rastline rabe

Stran
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NEP (K)
NEP (M)
NEP (O)
904
999

Pri rabi HM je podukrep KOL mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni. Za trave ali travnodeteljne mešanice le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja poukrepov KOP 2007-2013.
Podukrep KOL je mogoe uveljavljati, e pridelujete dišavnice oziroma zdravilna zeliša ali vrtnine, razen špargljev, pod preminimi nadkritimi prostori na njivskih površinah (tuneli ipd.).
Podukrep ZEL je mogoe uveljavljati, e je posajena vrtnina motovilec, radi, rukola.
Podukrep ZEL je za trave ali travnodeteljne mešanice na njivah mogoe uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja podukrepov KOP 2007-2013.
Pri rabi HM je podukrep ZEL mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni za prezimne poljšine, motovilec, radi ali rukolo, za trave ali travnodeteljne mešanice pa enkrat v petih letih trajanja
obveznosti izvajanja podukrepov KOP 2007-2013.
Podukrep IVR je mogoe uveljavljati, e se prideluje zgodnji krompir.
Podukrep IVG je mogoe uveljavljati, e je nasad vpisan v register kmetijskih gospodarstev in so izpolnjene zahteve integrirane pridelave grozdja.
Podukrep EK je mogoe uveljavljati, e je nasad vpisan v register kmetijskih gospodarstev in so izpolnjene zahteve ekološke pridelave grozdja.
Podukrep NEP je za trave ali travnodeteljne mešanice na njivah mogoe uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja podukrepov KOP 2007-2013.
Pri rabi HM je podukrep NEP mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni. Za trave ali travnodeteljne mešanice le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja podukrepov KOP 20072013.
Podukrep NEP je mogoe uveljaviti le, e gre za neprezimni (jari) posevek.
Podukrep NEP je mogoe uveljaviti le za vrtno redkvico.
Podukrep NEP je mogoe uveljaviti le za gozdni slezenovec.
Vpisuje se le na obrazec E – Zahtevek za podukrep KOP – ozelenitev njivskih površin za tekoe leto.
- Vpisuje se na obrazec E – Zahtevek za podukrep KOP – ozelenitev njivskih površin za tekoe leto. e na površini, vkljueni v podukrep KOP ZEL, v tekoem letu tega podukrepa ne uveljavljate, vpišite
šifro kmetijske rastline 999. Na tej površini morate v tekoem koledarskem letu izvajati vsaj enostavni kolobar, ki vkljuuje najmanj tri razline poljšine v obdobju obveznosti podukrepa ZEL.
- Vpisuje se na obrazec H – Zahtevek za podukrepe KOP – pridelava neprezimnih posevkov. e na površini, vkljueni v podukrepa KOP NEP oziroma SOR, v tekoem letu podukrepa NEP oziroma SOR
ne uveljavljate, vpišite šifro kmetijske rastline 999. Na tej površini morate v tekoem koledarskem letu izvajati vsaj enostavni kolobar, ki vkljuuje najmanj tri razline poljšine v obdobju obveznosti
podukrepa NEP oziroma SOR.

Podukrep KOL je za trave ali travnodeteljne mešanice na njivah mogoe uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja podukrepov KOP 2007-2013.

Vkljuno z mešanicami stronic in žit. Pri uveljavljanju podukrepa ZEL mora biti posevek prezimen.
Druge rastline za krmo na njivah: sem spadajo tudi mešanice krmnih rastlin s travo oziroma deteljo, mešanice krmnih rastlin in žit, krmnih rastlin in stronic in druge mešanice, ki
vsebujejo ve kot 50 % trave, detelje ali krmnih rastlin in se pridelujejo za krmo živali. Pri uveljavljanju podukrepa ZEL mora biti posevek prezimen.
Vrtnine: paradižnik, ebula, šalotka, esen, por, zimski luk, zelje, kitajsko zelje, cvetaa, brokoli, kolerabica, ohrovt (glavnati, listni, brstini), solata, radi, endivija, motovilec,
rukola, korenek in korenje, repa (nekrmna), rdea pesa, rni koren, redkev, redkvica, peteršilj, pastinak, koleraba, hren, zelena (gomoljna, belušna, listna), kumare in kumarice,
stronice v strokih ali zrnu (grah, fižol in druge stronice), jajevec, gobe (le na kmetijskih zemljiših), paprika, feferoni, špinaa, blitva, sladki janež, buke (vse Cucurbita spp., tudi
muškatna bua), melone, lubenice.
Matinjak (raba 1212) je površina, zasajena z matinimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo kljuev podlag vinske trte, vkljuno z obraališi in potmi.
Travniški sadovnjak, v katerem so razline vrste visokodebelnih sadnih dreves.
Nasad matinih rastlin (raba 1180) je njivska površina, na kateri se gojijo matine rastline, iz katerih se jemlje material za vegetativno razmnoževanje rastlin.
Njivska zeliša: arnika, bazilika, baldrijan, bela mrtva kopriva, beli vrati, bolha, borago, citronka, divja maeha, dobra misel, drobnocvetni vrbovec, dveletni svetlin, drobnjak,
gabez, gorski vrednik, gosji peteroprstnik, gozdni koren oziroma angelika, gozdni slezenovec, hermelika, indijski trpotec, izop - ožepek, janež, jegli, jetinik, kamilica, kitajski ožep,
klasasta meta, kolmež, komarek, koper, kopriva, kordabevedikta, koriander, kumina, luštrek, majaron, melisa, milnica, muškatna kadulja, ognji, origano, ozkolistni ameriški
slamnik, ozkolistni trpotec, pegasti badelj, pehtran, pelin, plahtica, plavica, poprova meta, purpurni ameriški slamnik, repik, regrat, riek, rman, rožmarin, rumeni sviš oziroma
košutnik, sivka, sladki koren, slez, slezenovec, srnica, šentjanževka, šetraj, tagetes (žametnica), tavžentroža, timijan, triplat, velecvetni lunik, veliki oman, vinska rutica, zlata rozga,
žafranika, žajbelj
Mešana raba (vrtnine, poljšine, dišavnice oziroma zdravilna zeliša) vkljuujejo mešano rabo poljšin z vrtninami oziroma dišavnicami ali zdravilnimi zeliši, pri emer
prevladujejo vrtnine in površina poljšin ne sme presegati 0,1 ha.
Trta za drugo rabo, ki se ne predeluje v vino in je posajena zunaj vinogradniškega obmoja, ki je doloeno v predpisu, ki ureja razdelitev vinogradniškega obmoja v Republiki
Sloveniji, absolutne vinogradniške lege in dovoljene ter priporoene sorte vinske trte.
Ukoreniše hmeljnih sadik je njivska površina, na kateri dve leti niso rasle hmeljne rastline in je neokužena v skladu s predpisi, ki urejajo prepreevanje in zatiranje hmeljeve
uvelosti. V ukorenišu certificirane sadike A in B donegujejo eno leto pred sajenjem v proizvodno zemljiše.
Upravienci plaila lahko uveljavljajo za GERK s šifro »1430 – ekstenzivni kraški pašnik«, ki lahko vkljuuje te vrste dejanske rabe: »1300 – trajni travnik«, »1410 – kmetijsko
zemljiše v zarašanju«, »1500 – drevesa in grmievje«, »1600 – neobdelano kmetijsko zemljiše« oziroma »1800 – kmetijsko zemljiše, poraslo z gozdnim drevjem«, e so njihovi
GERK-i v katastrskih obinah na obmoju ekstenzivnih kraških pašnikov. Delež površin z dejansko vrsto rabe »1300 – trajni travnik« oziroma« ,1800 – kmetijsko zemljiše, poraslo
z gozdnim drevjem« mora znašati vsaj 20%.
Vrtnine, njivska zeliša ali okrasne rastline, ki so v zavarovanem prostoru in so v lonkih, NISO upraviene do plailnih pravic.
Mešanice za neprezimno ozelenitev vkljuujejo tiste vrste kmetijskih rastlin, za katere je mogoe uveljavljati podukrep NEP.

Št.

IVR (I)
IVG (J)
EK (L)
NEP (C)
NEP (H)

KOL (A)
KOL (B)
KOL (D)
ZEL (E)
ZEL (F)
ZEL (G)

(12)
(13)

(11)

(10)

(9)

(8)

(4)
(5)
(6)
(7)

(3)

(1)
(2)

LEGENDA:
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KOL – ohranjanje kolobarja
ZEL – ozelenitev njivskih površin
IPL – integrirano poljedelstvo
IPS – integrirano sadjarstvo
IVG – integrirano vinogradništvo
IVR – integrirano vrtnarstvo
EK – ekološko kmetovanje
NEP – neprezimni posevki
PP – planinska paša brez pastirja
PPP – planinska paša s pastirjem
S 35 – košnja strmih travnikov z nagibom 35–50%
S 50 – košnja strmih travnikov z nagibom nad 50%
GRB – košnja grbinastih travnikov
TSA – travniški sadovnjaki

V 30 – strmi vinogradi z nagibom 30-40%
V 40 – strmi vinogradi z nagibom nad 40%
PAS – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaih živali
SOR – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
REJ – sonaravna reja domaih živali
ETA – ohranjanje ekstenzivnega travinja
EKP – ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov
ZVE – reja domaih živali v osrednjem obmoju pojavljanja velikih zveri
HAB – ohranjanje posebnih travišnih habitatov
MET – ohranjanje travišnih habitatov metuljev
STE – ohranjanje steljnikov
VTR – ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na obmojih Natura 2000
VVO – pokritost tal na vodovarstvenem obmoju

Št.

II. Ukrep OMD – Izravnalna plaila za obmoja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljena v Uredbi o plailih za ukrepe 2. osi iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v
letih 2010-2013.
III. Podukrepi KOP – Plaila za podukrepe KOP, opredeljena v Uredbi o plailih za ukrepe 2. osi iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013.

13386 /

I. EKO 0 ukrepi – Plaila na površino:
R – upraviena površina za izplailo plailnih pravic
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ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH RASTLIN TER POMOI 2007–2013
Šifra
Vrsta
kmetijske dejanske
rastline
rabe
004

1100 N/
1160 HM

005

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

010
013
103
108
109

207
207
208
020

Vrsta
Skupina
kmetijskih
kmetijskih Sorta
Ukrep
EKO 0
rastlin
rastlin
OMD
I. POLJŠINE
R
ajda
žita
darja, siva,
OMD KOL (B)
rna
gorenjska,
ebelica
R
koruza za zrnje koruza
Lj-275 t (FAO
OMD KOL (B)
200), Lj-180
R
proso
žita
sonek
OMD KOL (B)
oljna bua

oljnice

krmna ogršica

krmne
rastline

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

podzemna
koleraba
strnišna repa

krmne
rastline
krmne
rastline

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

rna detelja

krmne
metuljnice
krmne
metuljnice
krmne
metuljnice

inkarnatka
lucerna
krompir
II. VRTNINE
ebula (v
zavarovanem
prostoru) (2)
ebula (na
prostem)

401

1190 N/
1100 N

402

1100 N/
1160 HM

401

1190 N/
1100 N

esen (v
zavarovanem
prostoru) (2)

vrtnine

402

1100 N/
1160 HM

esen (na
prostem)

vrtnine

401

1190 N/
1100 N

vrtnine

402

1100 N/
1160 HM
1190 N/
1100 N

korenje (v
zavarovanem
prostoru) (2)
korenje (na
prostem)
belo zelje (v
zavarovanem
prostoru) (2)

401

vrtnine
vrtnine

vrtnine
vrtnine

402

1100 N/
1160 HM

belo zelje (na
prostem)

vrtnine

401

1190 N/
1100 N

vrtnine

402

1100 N/
1160 HM

radi (v
zavarovanem
prostoru) (2)
radi (na
prostem)

401

1190 N/
1100 N

402

1100 N/
1160 HM

401

1190 N/
1100 N

402

1100 N/
1160 HM

401

1190 N/
1100 N

402

1100 N/
1160 HM

401

1190 N/
1100 N

402

1100 N/
1160 HM

401

1190 N/
1100 N

vrtnine

glavnata solata vrtnine
(v zavarovanem
prostoru) (2)
glavnata solata vrtnine
(na prostem)
motovilec (v
zavarovanem
prostoru) (2)
motovilec (na
prostem)

vrtnine
vrtnine

VRSTE POMOI
Podukrepi KOP

IPL

EK NEP
(H)

SOR (N)

VVO

IPL

EK

SOR (N)

VVO

IPL

EK NEP
(H)
EK

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

EK NEP
(H,
K)
EK NEP
(H)
EK NEP
(H)

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

slovenska
golica
starška,
daniela

R

OMD KOL (B)

IPL

R

OMD KOL (B) ZEL (G)

IPL

rumena
maslena
kranjska
okrogla,
kranjska
podolgovata
živa, poljanka

R

OMD KOL (B)

IPL

R

OMD KOL (B)

IPL

R

OMD KOL (B) ZEL (G)

IPL

EK

inkara

R

OMD KOL (B) ZEL (G)

IPL

EK

SOR (N)

VVO

bistra, soa,
krma
kresnik, jana,
cvetnik, vesna

R

OMD KOL (B) ZEL (G)

IPL

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B)

IPL

IVR(I)

EK

SOR (N)

VVO

belokranjka,
ptujska rdea,
tera
belokranjka,
ptujska rdea,
tera
ptujski
jesenski,
ptujski
spomladanski
ptujski
jesenski,
ptujski
spomladanski
ljubljansko
rumeno

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

ljubljansko
rumeno
kranjsko
okroglo,
emona,
ljubljansko,
varaždinsko
kranjsko
okroglo,
emona,
ljubljansko,
varaždinsko
anivip,
monivip,
solkanski
anivip,
monivip,
solkanski
dalmatinska
ledenka, leda,
bistra
dalmatinska
ledenka, leda,
bistra
ljubljanski
motovilec,
žliar
ljubljanski
motovilec,
žliar
sorta*

R

OMD KOL (B)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B) ZEL(E,G)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (D)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

R

OMD KOL (B) ZEL(E,G)

IVR

EK

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

SOR (N)

VVO

fižol (v
R
OMD KOL (D)
IVR
EK
vrtnine
zavarovanem
prostoru) (2)
*jabelski stronik, jabelski pisanec, jeruzalemski, klemen, semenarna 22, ptujski maslenec, maslenec rani, ešnjevec, zorin
fižol (na
vrtnine
sorta*
R
OMD KOL (B)
IVR
EK
prostem)
*jabelski stronik, jabelski pisanec, jeruzalemski, klemen, semenarna 22, ptujski maslenec, maslenec rani, ešnjevec, zorin
R
OMD KOL (D)
IVR
EK
paprika –
vrtnine
ferdi
feferoni (v
zavarovanem
prostoru) (2)
paprika –
R
OMD KOL (B)
IVR
EK
vrtnine
ferdi
feferoni (na
prostem)
R
OMD KOL (D)
IVR
EK
paradižnik (v
vrtnine
val
zavarovanem

SOR (N)

VVO
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Šifra
Vrsta
kmetijske dejanske
rastline
rabe
402
501
601

601

602
602
603
603

VRSTE POMOI
Vrsta
Skupina
kmetijskih
kmetijskih Sorta
Ukrep
Podukrepi KOP
EKO 0
rastlin
rastlin
OMD
prostoru) (2)
paradižnik (na
vrtnine
val
R
OMD KOL (B)
IVR
EK
SOR (N)
VVO
1100 N/
1160 HM prostem)
III. HMELJ
savinjski
R
OMD
IPL
EK
SOR (N)
VVO
1160 HM hmelj
golding
IV. SADNE VRSTE
sadne vrste sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
1221 IS jablana
*bobovec, boskopski kosma, belinik, carjevi, dolenjska vošenka – sevniška vošenka, gorenjska vošenka – besniška vošenka, goriška sevka – tolminka,
grafenštajnc, kanadka, krivopecelj, londonski peping, štajerski mošancelj – zimski mošancelj, lonjon, majda, ovji nos, pisani kardinal, zlata parmena, priolov
delišes,
citronka, damasonski kosma, harbert reneta, štajerski pogaar
sadne vrste sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
1222 SD jablana
*bobovec, boskopski kosma, belinik, carjevi, dolenjska vošenka – sevniška vošenka, gorenjska vošenka – besniška vošenka, goriška sevka – tolminka,
grafenštajnc, kanadka, krivopecelj, londonski peping, štajerski mošancelj – zimski mošancelj, lonjon, majda, ovji nos, pisani kardinal, zlata parmena, priolov
delišes,
legro, krvavka, bužlovka, jakobovka, rožmarinka, špika, ebulka, peteršiljka, maslenka, grinštanin, klanferca (sladka jabolka), rožnik (rožinski), rambura,
lovrenkova, rdei bobovec, zeleznica, vrtnica, vinšca – štrudlovka, brtavka, citronka, prsnika, ferdekelca,damasonski kosma, harbert reneta, štajerski pogaar
sadne vrste sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
1221 IS hruška
*tepka, rjavka, pohorska moštnica, vinska moštnica, dobra luisa, druardova, aleksander lukas
sadne vrste sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
1222 SD hruška
*tepka, rjavka, pohorska moštnica, vinska moštnica, mlenica ali bela tepka, kraljica julija, šmarjetnica, rožmarinka, vinogradovka, kravšca, špehovka, debela rupret,
pituralke, dobra luisa, druardova, aleksander lukas
sadne vrste sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
1221 IS ešnja
*vipavka, vigred, brusniška hrustavka, kozanka, rna cepika, ufarca, divjaka, terentka, petrovka, francoska, popovka, napoleonova
sadne vrste sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
1222 SD ešnja

604

1221 IS

604

1222 SD

606

1221 IS

606

1222 SD

607

1221 IS

607

1222 SD

608

1221 IS

608

1222 SD

613

1230 O

615

1221 IS

615

1222 SD

617

1221 IS

617

1222 SD

626

1222 SD

701

1211 V

702

1180 N

704

1180 N

201

1100 N/
1160 HM
1100 N/

201

*vipavka, vigred, brusniška hrustavka, kozanka, rna cepika, ufarca, divjaka, terentka, petrovka, francoska, popovka, napoleonova
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
breskev
sadne vrste veteran,
triogem
breskev
sadne vrste veteran,
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
triogem
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
sliva
sadne vrste domaa
ešplja
sliva
sadne vrste domaa
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
ešplja
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
oreh
sadne vrste elit, haloze,
MB-24,
petovio, rae866
oreh
sadne vrste elit, haloze,
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
MB-24,
petovio, rae866
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
marelica
sadne vrste pišeška,
catarji,
flokarji,
ogrska
marelica
sadne vrste pišeška,
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
catarji, fokarji,
ogrska
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
oljka
sadne vrste istrska belica,
rnica, buga,
štorta
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
leska
sadne vrste istrska
dolgoplodna
(debeloplodna
) leska, Istrska
okrogloplodna
leska
leska
sadne vrste istrska
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
dolgoplodna
(debeloplodna
) leska, Istrska
okrogloplodna
leska
R
OMD
IPS
EK
SOR (N)
VVO
kostanj
sadne vrste vitoveljski
maron
kostanj
sadne vrste vitoveljski
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
maron
sadne vrste razline
travniški
R
OMD
MET
STE
VTR ETA ZVE REJ
EK S35 S50 TSA SOR (N) HAB VVO
sadovnjak
avtohtone in
razlinih sadnih
tradicionalne
vrst (1)
sorte sadnih
vrst
V. DRUGI TRAJNI NASADI
vinska trta
sorta*
OMD
V 30
V 40
IVG
EK
SOR (N)
VVO
*malorn, pinela, ranfol, radgonska ranina, rebula, refošk, rumeni plavec, šipon, zelen, žametovka, kraljevina, malvazija, vitovska grganja, cipro, klarnica, pergolin,
poljšakica
R
OMD
EK
VVO
drevesnice
razline
avtohtone in
tradicionalne
sorte sadnih
vrst
R
OMD
EK
VVO
trsnice
razline
avtohtone in
tradicionalne
sorte vinske
trte
VI. TRAVINJE
trave – visoka
krmne
sora
R
OMD KOL (A,B) ZEL
EK
SOR (N) REJ
VVO
(F,G)
pahovka
rastline
R
OMD KOL (A,B) ZEL
EK
SOR (N) REJ
VVO
trave –rdea
krmne
jasna
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Št.

Šifra
Vrsta
kmetijske dejanske
rastline
rabe
1160 HM
1100 N/
201
1160 HM
1100 N/
201
1160 HM
201
201
201
904
999
301
302

Vrsta
Skupina
kmetijskih
kmetijskih Sorta
Ukrep
EKO 0
rastlin
rastlin
OMD
bilnica
rastline
jabelska
trave – travniška krmne
R
OMD KOL (A,B)
bilnica
rastline
trave –
R
OMD KOL (A,B)
krmne
draga
mnogocvetna
rastline
ljuljka
trave – trpežna
krmne
ilirka
R
OMD KOL (A,B)
1100 N/
rastline
1160 HM ljuljka
trave – pasja
krmne
kopa
R
OMD KOL (A,B)
1100 N/
rastline
1160 HM trava
krmne
krim
trave – travniški
R
OMD KOL (A,B)
1100 N/
rastline
1160 HM maji rep
VII. OSTANEK
neozelenjeni del
1100 N/
1160 HM enote rabe
enostavni
1100 N/
1160 HM kolobar
VIII. PRIDELAVA SEMENA
krompir –
kresnik, jana,
R
OMD KOL (B)
1100 N/
cvetnik, vesna
1160 HM semenski nasadi
krompir –
R
OMD KOL (B)
1100 N/
kresnik, jana,
1160 HM nasadi v 100cvetnik, vesna
metrskem
izolacijskem
pasu
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VRSTE POMOI
Podukrepi KOP

(F,G)
ZEL
(F,G)
ZEL
(F,G)

EK

SOR (N)

REJ

VVO

EK

SOR (N)

REJ

VVO

EK

SOR (N)

REJ

VVO

EK

SOR (N)

REJ

VVO

EK

SOR (N)

REJ

VVO

IPL

IVR (I) EK

SOR (N)

VVO

IPL

IVR (I) EK

SOR (N)

VVO

ZEL
(F,G)
ZEL
(F,G)
ZEL
(F,G)

Pri rabi HM (razen šifra 501) je v hmeljiših na površinah v premeni mogoe uveljavljati plaila za podukrep KOP 2007-2013, e je na teh površinah petletna premena.
Podukrep ZEL je mogoe uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoi pripisan podukrep ZEL, pri emer
morajo biti te rastline prezimne in posejane od 1.7. do 25.10. v tekoem letu.
Podukrep NEP je mogoe uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoi pripisan podukrep NEP, pri emer
morajo biti te rastline neprezimne in posejane do 1.9. v tekoem letu.
LEGENDA:
(1)
(2)

Travniški sadovnjak, v katerem so razline vrste visokodebelnih sadnih dreves.

KOL (A)
KOL (B)
KOL (D)
ZEL (E)
ZEL (F)
ZEL (G)
NEP (H)

Podukrep KOL je za trave ali travnodeteljne mešanice na njivah mogoe uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007–2013.
Pri rabi HM je podukrep KOL mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni. Za trave pa le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007–2013.
Podukrep KOL je mogoe uveljavljati, e pridelujete vrtnine pod preminimi nadkritimi prostori na njivskih površinah (tuneli ipd.).
Podukrep ZEL je mogoe uveljavljati, e je posajena vrtnina motovilec, radi.
Podukrep ZEL je za trave na njivah mogoe uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja podukrepov KOP 2007-2013.
Pri rabi HM je podukrep ZEL mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni, za trave pa le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007-2013.
Pri rabi HM je podukrep NEP mogoe uveljavljati v hmeljiših na površinah v premeni. Za trave ali travnodeteljne mešanice le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja
podukrepov KOP 2007-2013.
Podukrep NEP je mogoe uveljaviti le, e gre za neprezimni (jari) posevek.
Podukrep IVR je mogoe uveljavljati, e se prideluje zgodnji krompir.
Plaila za podukrep SOR je na isti površini mogoe uveljavljati samo enkrat (ali na obrazcu D ali na obrazcu H ali na obrazcu E), odvisno od vrste posevka: glavni posevek na
obrazcu D, prezimni posevek na obrazcu E in neprezimni posevek na obrazcu H.
Vpisuje se le na obrazec E - Zahtevek za podukrep KOP - ozelenitev njivskih površin za tekoe leto.
- Vpisuje se na obrazec E - Zahtevek za podukrep KOP - ozelenitev njivskih površin za tekoe leto. e na površini, vkljueni v podukrep KOP ZEL, v tekoem letu tega
podukrepa ne uveljavljate, vpišite šifro kmetijske rastline 999. Na tej površini morate v tekoem koledarskem letu izvajati vsaj enostavni kolobar, ki vkljuuje najmanj tri razline
poljšine v obdobju obveznosti podukrepa ZEL.
- Vpisuje se na obrazec H - Zahtevek za podukrepe KOP - pridelava neprezimnih posevkov. e na površini, vkljueni v podukrepa KOP NEP oziroma SOR, v tekoem letu
podukrepa NEP oziroma SOR ne uveljavljate, vpišite šifro kmetijske rastline 999. Na tej površini morate v tekoem koledarskem letu izvajati vsaj enostavni kolobar, ki vkljuuje
najmanj tri razline poljšine v obdobju obveznosti podukrepa NEP oziroma SOR.

NEP (K)
IVR (I)
SOR (N)
904
999

Vrtnine, ki so v zavarovanem prostoru in so v lonkih, NISO upraviene do plailnih pravic.

I. EKO 0 ukrepi – plaila na površino:
R – upraviena površina za izplailo plailnih pravic
II. Ukrep OMD –Iizravnalna plaila za obmoja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljena v Uredbi o plailih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013.
III. Podukrepi KOP –Plaila za podukrepe KOP, opredeljena v Uredbi o plailih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013.
KOL –ohranjanje kolobarja
ZEL -ozelenitev njivskih površin
IPL – integrirano poljedelstvo
IPS – integrirano sadjarstvo
IVG – integrirano vinogradništvo
IVR – integrirano vrtnarstvo
EK – ekološko kmetovanje
NEP – neprezimni posevki
PP – planinska paša brez pastirja
PPP – planinska paša s pastirjem
S35 – košnja strmih travnikov z nagibom 35-50%
S50 – košnja strmih travnikov z nagibom nad 50%
GRB – košnja grbinastih travnikov
TSA – travniški sadovnjaki

V30 – strmi vinogradi z nagibom 30-40 %
V40 – strmi vinogradi z nagibom nad 40%
PAS – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaih živali
SOR – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
REJ – sonaravna reja domaih živali
ETA – ohranjanje ekstenzivnega travinja
EKP – ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov
ZVE – reja domaih živali v osrednjem obmoju pojavljanja velikih zveri
HAB – ohranjanje posebnih travišnih habitatov
MET – ohranjanje travišnih habitatov metuljev
STE – ohranjanje steljnikov
VTR – ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na obmojih Natura 2000
VVO – pokritost tal na vodovarstvenem obmoju
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ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH PASEM DOMAIH ŽIVALI (PRP 2007–2013)





















































































































































Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4328.

Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju

Na podlagi 10., 11., 17., 25., 31., 34., 44., 63. in 66. člena
Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja
minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o zasebnem
varovanju (Uradni list RS, št. 17/11, v nadaljnjem besedilu:
zakon) določa:
– podrobnejše pogoje za opravljanje zasebnega varovanja;
– vsebino vloge za pridobitev licence;
– obliko, ceno in vsebino certifikata o licenci;
– vsebino vloge za varnostno preverjanje;
– vsebino vloge za pridobitev službene izkaznice;
– obliko, ceno in vsebino službenih izkaznic;
– vsebino vloge za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja tujim osebam;
– obliko in vsebino certifikata o soglasju za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja tujim osebam;
– vsebino vloge za registracijo opravljanja internega varovanja;
– podrobnejši način izvajanja ukrepov in drugih sredstev
varnostnika;
– način in vsebino izvajanja strokovnega nadzora reprezentativnega združenja ter pristojnosti in sestavo neodvisnih
komisij.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA
2. člen
(opravljanje zasebnega varovanja)
(1) Z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu:
VNC) iz 7. točke prvega odstavka 19. člena zakona se zagotavlja
povezava med operaterjem VNC in varnostniki na posameznem
varovanem območju z namenom zagotavljanja pomoči pri opravljanju varovanja in zagotavljanja intervencije.
(2) Varnostnik lahko na varovanem območju v času opravljanja nalog zasebnega varovanja uporablja sisteme tehničnega
varovanja (video in avdio nadzor, tehnična sredstva in mehanske
naprave za varovanje, kontrolo vstopa, pregled prtljage ali tovora, nadzor varovanega območja ter odkrivanje in preprečevanje
neupravičenega vstopa), če tako določajo pravila na varovanem
območju, v skladu z zakonom in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
(3) Varnostnik vodi evidenco vstopov in izstopov iz varovanega območja ter evidenco uporabe video nadzora v skladu
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Tuja oseba, ki ima pravico opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, hrani evidence, ki jih je dolžna voditi
na podlagi zakona, v poslovnih prostorih v Republiki Sloveniji.
(5) Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj pri načinu
varovanja upošteva predpise, ki urejajo javna zbiranja.
(6) V primeru, da tretja oseba ali naročnik poda zahtevo
za povrnitev škode, ki mu je nastala v zvezi z opravljanjem
zasebnega varovanja, mu je imetnik licence dolžan posredovati
podatke o zavarovalnici, pri kateri ima zavarovano odgovornost
za škodo iz naslova opravljanja zasebnega varovanja, in številki
zavarovalne police.
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III. PRIDOBITEV LICENCE
3. člen
(vloga za pridobitev licence)
(1) Licenca se podeli na podlagi vloge prosilca za opravljanje posamezne oblike varovanja, če prosilec izpolnjuje predpisane pogoje. Licenco izda ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, na stroške prosilca.
(2) Vloga za pridobitev licence mora vsebovati:
1. naziv prosilca (naziv firme ali popolno ime);
2. sedež prosilca;
3. podatke zakonitega zastopnika prosilca;
4. matično številko prosilca;
5. šifra dejavnosti prosilca v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti;
6. navedbo oblik varovanja, za katero prosilec prosi licenco;
7. podatke o že pridobljenih licencah prosilca;
8. podatke o varnostnemu menedžerju (razen za licenco
za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja);
9. podatke povezanih oseb (zakonitih zastopnikov, prokuristov, članov uprave in lastnikov ali delničarjev, ki imajo v lasti
vsaj 25 odstoten lastniški ali upravljavski delež prosilca, in drugih
upravljavsko ali kapitalsko povezanih oseb iz 14. točke 5. člena
zakona). Če je lastnik prosilca v višini vsaj 25 odstotkov druga
družba, prosilec navede tudi podatke za povezane osebe druge
družbe);
10. lastnoročno podpisane vloge povezanih oseb za varnostno preverjanje;
11. lastnoročno podpisane izjave povezanih oseb, da niso
ali niso bile povezane osebe v pravni osebi, kateri je bila odvzeta
licenca in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
12. lastnoročno podpisano izjavo zakonitega zastopnika,
da za prosilca ni bil uveden postopek o odvzemu katere koli druge licence po zakonu in da za prosilca v obdobju zadnjih dveh let
ni bil izrečen ukrep začasnega, pogojnega ali trajnega odvzema
licence ter ukrep prepovedi ponovne pridobitve še traja;
13. podatke varnostnega osebja in dokazila, da je varnostno osebje strokovno usposobljeno glede na obliko varovanja.
Če varnostno osebje še nima pridobljene službene izkaznice, za
njih prosilec priloži še vloge za podelitev službene izkaznice in
vsa potrebna dokazila iz 5. člena tega pravilnika;
14. dokazila, da ima prosilec lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC (ne velja za licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in za licenco za izvajanje sistemov tehničnega
varovanja);
15. dokazila o zavarovanju odgovornosti za škodo iz naslova opravljanja zasebnega varovanja prosilca;
16. dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, določenih
za pridobitev posamezne licenco;
17. kopijo internega akta, s katerim je prosilec določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila (razen za licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanj);
18. dokazila o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov
prosilca v Republiki Sloveniji;
19. lastnoročno podpisano soglasje prosilca, da sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja pogojev za opravljanje zasebnega varovanja pridobiti podatke iz
uradnih evidenc skladno z določbami zakona, ki ureja zasebno
varovanje;
20. dokazila o plačilu predpisane upravne takse v skladu z
zakonom, ki ureja upravne takse;
21. lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in odtis štampiljke prosilca.
(3) V delu, kjer se mora navesti podatke oseb, prosilec
navede osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, državljanstvo
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča osebe, za varnostno osebje, ki že poseduje službeno izkaznico, pa navede
številko službene izkaznice. Kadar je to potrebno za pridobitev
licence, prosilec priloži tudi dokazila za varnostnega menedžerja
in pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov o njegovem
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delovnem razmerju pri prosilcu za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
4. člen
(certifikat o licenci)
(1) Certifikat o licenci je izdelan iz posebnega papirja z
zaščitnimi elementi, pravokotne oblike standardnega formata
A4 (210 x 297 mm). Osnovna barva je bela. Na njem je barvni
logotip "Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve",
besedilo je v modri barvi, besedilo "CERTIFIKAT O LICENCI" je
v rumeni barvi z modrimi obrobami. V podlagi je grb Republike
Slovenije v svetlo oranžni barvi.
(2) Certifikat o licenci se izda na obrazcu, določenem v
prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) V glavi obrazca so podatki o izdajatelju certifikata in
pravna podlaga za izdajo. Osrednji del obrazca vsebuje naziv
"CERTIFIKAT O LICENCI", podatke o vrsti licence ter podatke o
nazivu firme oziroma popolnemu imenu in sedežu izvajalca zasebnega varovanja, ki mu je bil izdan certifikat. V spodnjem delu
obrazca so številka certifikata, kraj in datum izdaje ter prostor za
žig in podpis osebe, ki je pooblaščena za izdajo certifikata.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, s cenikom določi
ceno certifikata.
IV. PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE
5. člen
(vloga za pridobitev službene izkaznice in varnostno
preverjanje)
(1) Službena izkaznica se podeli na podlagi vloge prosilca
za neposredno opravljanje del in nalog na področju zasebnega
varovanja glede na njegovo strokovno usposobljenost. Službeno izkaznico izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na
stroške prosilca.
(2) Vloga za pridobitev službene izkaznice mora vsebovati:
1. osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, državljanstvo,
naslov začasnega oziroma stalnega prebivališča prosilca;
2. fotokopijo potnega lista ali osebne izkaznice prosilca, z
jasno fotografijo, iz katere je razvidno državljanstvo;
3. naziv delodajalca, pri katerem prosilec dela ali se namerava zaposliti;
4. fotografijo, ki kaže pravo podobo prosilca in ni retuširana.
Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm v barvni tehniki. Fotografija
ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in
obrazom, brez klobuka, čepice ali rute;
5. navedbo vrste službene izkaznice, za katero prosilec
prosi;
6. dokazilo o strokovni usposobljenosti prosilca;
7. lastnoročno podpisano soglasje prosilca, da sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja pogojev
za opravljanje zasebnega varovanja pridobiti podatke iz uradnih
evidenc skladno z določbami zakona;
8. podatke o tem, ali je oziroma je bil prosilec v postopku
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, prekršek
zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekršek po predpisih,
ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, vrsto
dejanja in organ, ki ga je obravnaval ali pred katerim postopek
še poteka;
9. fotokopijo zdravniškega potrdila o zdravstveni in psihični
sposobnosti prosilca glede na vrsto dela, ki ga izda zdravnik
specialist medicine dela in športa, ki ne sme biti starejše od
enega leta;
10. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (fotokopija spričevala o končani najmanj osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali fotokopija potrdila uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja
slovenščine);
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11. dokazilo o delovnih izkušnjah in pridobljeni izobrazbi
za varnostno osebje, ki mora izpolnjevati posebne pogoje (fotokopija delovne knjižice, pogodbe o delu in druga dokazila o
pridobljenih delovnih izkušnjah ter fotokopija spričevala o pridobljeni izobrazbi);
12. dokazila o plačilu predpisane upravne takse v skladu z
zakonom, ki ureja upravne takse;
13. lastnoročni podpis prosilca.
(3) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka smejo pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski
navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del
oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo,
priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali
drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(4) Za varnostno preverjanje povezanih oseb in varnostnega osebja mora vloga vsebovati podatke in dokazila iz 1., 2., 3.,
7., 8., 12. in 13. točke drugega odstavka tega člena.
6. člen
(službena izkaznica)
(1) Službena izkaznica varnostnega osebja se izda na
obrazcu iz posebnega materiala z zaščitnimi elementi, velikosti
85 × 54 mm.
(2) Na prednji strani izkaznice je v levem zgornjem kotu
fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm. Desno od
fotografije imetnika izkaznice je napis: "SLUŽBENA IZKAZNICA", pod njim pa napis "VAROVANJE" in izpisano osebno ime
imetnika izkaznice. Pod fotografijo imetnika službene izkaznice
je izpisan datum izdaje in številka izkaznice. V spodnjem desnem delu je prostor za podpis osebe, ki je pooblaščena za
izdajo izkaznice. Med številko izkaznice in podpisom osebe
pooblaščene za izdajo izkaznice, je žig ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve.
(3) Osnovna barva službene izkaznice je oranžna na prednji strani in bela na hrbtni strani. Napis "VAROVANJE" je v modri
barvi, ostali napisi na izkaznici so črni.
(4) V zgornjem delu hrbtne strani izkaznice, ki se podeli za
vrste dela varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik,
varnostnik telesni stražar in varnostni menedžer, je besedilo,
ki se glasi:
"Imetnik te izkaznice sme v času opravljanja nalog zasebnega varovanja uporabljati ukrepe in druga sredstva na podlagi
zakona, ki ureja zasebno varovanje (opozorilo; ustno odredbo;
ugotavljanje istovetnosti; površinski pregled; preprečitev vstopa
na varovano območje; zadržanje osebe; fizično silo; sredstva za
vklepanje in vezanje; plinski razpršilec; službenega psa; strelno
orožje)."
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se prosilcu,
ki zaprosi za službeno izkaznico varnostnega menedžerja in ni
strokovno usposobljen za uporabo ukrepov in drugih sredstev
varnostnika, izda službena izkaznica, na kateri v zgornjem delu
hrbtne strani piše:
"Imetnik te izkaznice ne sme uporabljati ukrepov in drugih sredstev varnostnika na podlagi zakona, ki ureja zasebno
varovanje."
(6) V zgornjem delu hrbtne strani službene izkaznice, ki se
podeli za vrste dela varnostni tehnik, operater VNC in pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, je besedilo, ki se glasi:
"Imetnik te izkaznice ne sme uporabljati ukrepov in drugih sredstev varnostnika na podlagi zakona, ki ureja zasebno
varovanje."
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se prosilcu, ki
je strokovno usposobljen tudi za uporabo ukrepov in drugih sredstev varnostnika, izda službena izkaznica, ki ima v zgornjem delu
hrbtne strani izkaznice napis iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Pod napisom iz četrtega, petega in šestega odstavka
tega člena je napis "STROKOVNA USPOSOBLJENOST:" in navedene vrste strokovne usposobljenosti, za katere je oseba strokovno usposobljena ("VARNOSTNIK ČUVAJ", "VARNOSTNIK",
"VARNOSTNIK NADZORNIK", "VARNOSTNI TEHNIK", "OPERATER VNC", "POOBLAŠČENI INŽENIR VS", "VARNOSTNIK
TELESNI STRAŽAR" oziroma "VARNOSTNI MENEDŽER").
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(9) Na spodnjem delu hrbtne strani izkaznice je spodaj
napis: "Izdajatelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve" in pod njim "V primeru najdbe, izkaznico vrnite izdajatelju."
(10) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz tega
člena je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(cena službene izkaznice)
Minister, pristojen za notranje zadeve, s cenikom določi
ceno službene izkaznice.
V. SOGLASJE TUJIM OSEBAM ZA OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA
V REPUBLIKI SLOVENIJI
8. člen
(vloga za pridobitev soglasja)
(1) Certifikat o soglasju za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se na podlagi vloge podeli tuji osebi, ki je v matični
državi pridobila pravico za opravljanje zasebnega varovanja,
za opravljanje zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, če
izpolnjuje predpisane pogoje za posamezno obliko varovanja po
zakonu. Certifikat o soglasju se podeli na stroške prosilca.
(2) Vloga za pridobitev certifikata o soglasju mora vsebovati:
1. naziv prosilca in podatke zakonitega zastopnika tuje
osebe, ki bo opravljala zasebno varovanje na območju Republike Slovenije (osebno ime, državljanstvo, datum, kraj in državo
rojstva, naslov prebivališča, kraj, poštna številka in država oziroma naziv in sedež pravne osebe, matična država ter telefon
in elektronski naslov);
2. dokazilo matične države, da prosilec sme izvajati zasebno varovanje (dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki ga
je izdala matična država z imenom in naslovom pristojnega
organa). Če opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v
matični državi ni pravno urejeno, prosilec priloži dokazila, da je
opravljal posamezno obliko dejavnosti zasebnega varovanja
neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih;
3. dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi
lahko nastala pri delu prosilca iz naslova opravljanja dejavnosti
zasebnega varovanja v višini enakovredni ali višji, kot je določena z zakonom;
4. dokazilo, da ima prosilec lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC (ni potrebno za načrtovanje varnostnih sistemov, izvajanje sistemov tehničnega varovanja in upravljanje z VNC);
5. kopijo internega akta, s katerim je prosilec določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
6. dokazilo, da je prosilec lastnik ali najemnik poslovnih
prostorov v Republiki Sloveniji (ni potrebno za občasno opravljanje storitev zasebnega varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo
področje storitev na notranjem trgu Evropske unije, in s predpisi
s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji);
7. potrdilo pristojnega organa matične države, da osebi
ni prepovedano opravljanje zasebnega varovanja v matični
državi;
8. lastnoročno podpisane vloge za varnostno preverjanje
za varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne
osebe, in varnostnega osebja, ki bo neposredno opravljalo
zasebno varovanje. Če varnostno osebje še nima pridobljene
službene izkaznice, za njih prosilec priloži še vloge za podelitev
službene izkaznice in vsa potrebna dokazila iz 5. člena tega
pravilnika;
9. dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika za varnostnega menedžerja in varnostno osebje, ki bo neposredno
opravljalo zasebno varovanje v Republiki Sloveniji;
10. lastnoročno podpisane vloge za varnostno preverjanje
povezanih oseb (zakoniti zastopnik, prokurist in člane uprave
in lastnik ali delničar, ki ima v lasti vsaj 25 odstoten lastniški ali
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upravljavski delež prosilca, in druge upravljavsko ali kapitalsko
povezane osebe iz 14. točke 5. člena zakona). Če je lastnik
prosilca v višini vsaj 25 odstotkov, druga družba, prosilec navede tudi podatke za povezane osebe druge družbe;
11. lastnoročno podpisano soglasje prosilca, da sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja
pogojev za opravljanje zasebnega varovanja pridobiti podatke
iz uradnih evidenc skladno z določili zakona, ki ureja zasebno
varovanje;
12. lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in odtis
štampiljke prosilca.
(3) Prosilec k vlogam za varnostno preverjanje oseb iz 8.
in 10. točke prejšnjega odstavka priloži dokazila iz držav, kjer
so imele v zadnjih petih letih stalno prebivališče, da za njih niso
podani varnostni zadržki iz 16. člena zakona.
9. člen
(certifikat o soglasju)
(1) Certifikat o soglasju je izdelan iz posebnega papirja z
zaščitnimi elementi, pravokotne oblike standardnega formata
A4 (210 x 297 mm). Osnovna barva je bela. Na njem je barvni
logotip "Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve",
besedilo je v modri barvi, besedilo "CERTIFIKAT O SOGLASJU" je v rdeči barvi z modrimi obrobami. V podlagi je grb Republike Slovenije v svetlo oranžni barvi.
(2) Certifikat o soglasju se izda na obrazcu, določenem v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) V glavi obrazca so podatki o izdajatelju certifikata in
pravna podlaga za izdajo. Osrednji del obrazca vsebuje naziv "CERTIFIKAT O SOGLASJU", podatke o vrsti licence ter
podatke o nazivu firme oziroma popolnemu imenu in sedežu
izvajalca zasebnega varovanja, ki mu je bil izdan certifikat. V
spodnjem delu obrazca so številka certifikata, kraj in datum
izdaje ter prostor za žig in podpis osebe, ki je pooblaščena za
izdajo certifikata.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, s cenikom določi ceno certifikata.
VI. INTERNO VAROVANJE
10. člen
(vloga za izvajanje internega varovanja)
(1) Prosilec, ki želi v skladu z določbami zakona nepridobitno organizirati interno varovanje ljudi in premoženja,
se mora pred tem registrirati pri ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve.
(2) Vloga za registracijo mora vsebovati:
1. naziv, sedež in matična številka prosilca;
2. podatke zakonitega zastopnika prosilca;
3. podatke o varnostnemu menedžerju;
4. podatke varnostnega osebja;
5. naslov varovanega območja, ki bo varovano;
6. interni akt, s katerim so določene oznake, delovne
obleke, opreme in vozila prosilca;
7. lastnoročno podpisano soglasje prosilca, da sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja
pogojev za opravljanje zasebnega varovanja pridobiti podatke
iz uradnih evidenc skladno z določbami zakona;
8. dokazilo o plačilu predpisane upravne takse v skladu z
zakonom, ki ureja upravne takse;
9. lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in odtis štampiljke prosilca.
(3) V delu, kjer mora prosilec navesti podatke oseb,
navede njihovo osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO,
državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, za varnostno osebje pa tudi številko službene izkaznice.
Če varnostno osebje še nima pridobljene službene izkaznice,
prosilec za njih priloži še vloge za podelitev službene izkaznice
in vsa potrebna dokazila iz 5. člena tega pravilnika.
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VII. ZAMENJAVA CERTIFIKATA
ALI SLUŽBENE IZKAZNICE
11. člen
(zamenjava certifikata ali službene izkaznice)
(1) Certifikat o licenci oziroma soglasju in službeno izkaznico se na stroške prosilca zamenja, če:
– je poškodovana ali obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna;
– je imetnik spremenil naziv, sedež ali osebno ime, ali
– če so se spremenili drugi bistveni podatki uradne listine.
Zamenjano listino pristojni organ uniči.
(2) V primeru pogrešitve, izgube ali tatvine se na stroške prosilca izda nov certifikat o licenci, soglasju oziroma
novo službeno izkaznico. Do izdaje novega certifikata oziroma
službene izkaznice, se prosilcu izda potrdilo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.
VIII. UPORABA UKREPOV IN DRUGIH SREDSTEV
VARNOSTNIKA
12. člen
(splošne določbe)
(1) Varnostnik lahko pri delu nosi in uporablja le zakonita
sredstva (plinski razpršilec, sredstva za vklepanje in vezanje,
kot so lisice, plastična zatega, vrvica ali pas, službenega psa,
strelno orožje) imetnika licence.
(2) Pred uporabo posameznega ukrepa in drugega sredstva varnostnika mora varnostnik ravnati v skladu s 44. členom
zakona. Varnostnik ukrepa uporabe fizične sile in uporabe sredstev za vklepanje in vezanje ne sme uporabiti proti otrokom,
vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če drugače ne more
obvladati njihovega upiranja ali napada ali če ti neposredno
ogrožajo življenje varnostnika, drugih ljudi ali premoženja.
(3) Kadar je potrebno pisno poročanje v skladu s 57. členom zakona, varnostnik ugotovi istovetnost osebe (osebno
ime, rojstne podatke ter stalno ali začasno prebivališče). Če
so podani razlogi, zaradi katerih ne more ugotoviti istovetnosti
osebe, ali bi bilo nevarno, da na kraju zadržanja ugotavlja istovetnost zadržane osebe, varnostnik pridobi podatke od policije
neposredno na kraju uporabe ukrepa ali pa policijo naknadno
zaprosi za podatke.
(4) Če oseba, zoper katero je varnostnik uporabil ukrep
ali drugo sredstvo, zapusti kraj ali pobegne s kraja, preden
ugotovi njene osebne podatke, varnostnik takoj sporoči policiji
njen osebni opis, smer, v katero je odšla oziroma pobegnila, in
druge podatke, ki utegnejo biti koristni pri naknadnem ugotavljanju njene istovetnosti.
(5) V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena
varnostnik v poročilu o uporabi ukrepov in drugih sredstev
varnostnika navede razloge, zaradi česar ne more navesti podatke osebe, zoper katero je uporabil ukrep ali drugo sredstvo
varnostnika, oziroma razloge, zaradi katerih ni bilo mogoče
ugotoviti njene istovetnosti.
(6) Če zaradi uporabe ukrepov ali drugih sredstev varnostnika nastanejo poškodbe, mora varnostnik poškodovanemu
nuditi prvo pomoč, v primeru, če je telesno poškodovan tako,
da potrebuje medicinsko pomoč, pa je dolžan poskrbeti, da jo
čim prej dobi, in o tem takoj obvestiti policijo.
13. člen
(opozorilo)
(1) Varnostnik opozarja ustno ali pisno ali z uporabo tehničnih sredstev.
(2) Opozorilo mora biti jasno in kratko ter nedvoumno
izraženo.
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14. člen
(ustna odredba)
(1) Varnostnik pri ustni odredbi navede razlog, zaradi
katerega je potrebno določeno dejanje ali opustitev, ter kakšni
ukrepi bodo uporabljeni ob neupoštevanju ustne odredbe.
(2) Ustna odredba mora biti jasna in kratka ter nedvoumno izražena. Če je to nujno potrebno zaradi zagotavljanja
varnosti ljudi ali premoženja, lahko varnostnik ustno odredbo
izreče tudi na druge načine z uporabo tehničnih sredstev ali na
drug primeren način.
15. člen
(ugotavljanje istovetnosti)
(1) Varnostnik ugotavlja istovetnost na podlagi osebne
izkaznice ali druge javno veljavne listine, opremljene s fotografijo osebe. Če je oseba zakrita ali zamaskirana, sme varnostnik
zahtevati, da se odkrije, zato, da lahko nedvoumno ugotovi
njeno istovetnost.
(2) Varnostnik mora osebi pojasniti razlog za ugotavljanje
istovetnosti.
(3) Če varnostnik glede na lastnosti listine dvomi v njeno
pristnost ali oseba te nima pri sebi, lahko ugotavlja istovetnost
z drugimi dokumenti, z razgovorom ali na podlagi izjave druge
osebe, lastnika varovanega območja ali osebe, zaposlene na
varovanem območju.
16. člen
(površinski pregled)
(1) Pred izvedbo površinskega pregleda mora varnostnik
seznaniti osebo z razlogi za pregled in s posledicami, če ne
soglaša s površinskim pregledom ali če se pri površinskem pregledu najde predmete iz četrtega odstavka 49. člena zakona.
(2) Površinski pregled vrhnjih oblačil osebe praviloma
opravlja oseba istega spola, razen v primerih:
– če obstaja nevarnost napada ali samopoškodovanja
osebe, ki se jo lahko zadrži na podlagi zakona,
– če se površinski pregled opravlja s tehničnimi sredstvi.
(3) Varnostnik opravi neposredni površinski pregled vrhnjih oblačil osebe tako, da z rokami pretipa površino njenih
vrhnjih oblačil oziroma zahteva, da mu pokaže vsebino žepov
oziroma predmete, ki jih nosi pri sebi. Pri tem pregleda predmete, ki jih ima oseba pri sebi in bi bilo lahko v njih skrito orožje
ali drugi nevarni predmeti ali snovi.
(4) Varnostnik opravi površinski pregled notranjosti vozila,
tovora in prtljage tako, da pozove osebo, da mu odpre vrata,
pokrov motorja, prtljažnika in drugih prostorov za prtljago ali
opremo vozila ter mu tako omogoči pregled notranjosti ter
da mu pokaže vsebino tovora, opreme ali prtljage, ki jo želi
pregledati.
(5) Varnostnik zadržane predmete, ki jih mora v skladu
z zakonom izročiti policiji, evidentira v poročilu varnostnika ali
zabeleži v drugi pisni obliki (navede podroben opis predmeta,
kraj, natančen čas in okoliščine zadržanja predmeta, osebne
podatke osebe, katere predmet je zadržal, ter čas izročitve
predmetov policiji) in jih izročiti policiji.
(6) Predmete, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti na varovanem območju in se jih ne izroči policiji, lahko začasno zadrži, če je lastnik
oziroma upravljavec varovanega območja zagotovil primerne
prostore za zadržanje in evidentiranje teh predmetov. Če teh
prostorov ni zagotovljenih, osebi prepreči vstop na varovano
območje v skladu z zakonom.
17. člen
(preprečitev vstopa na varovano območje)
Varnostnik prepreči osebi vstop na varovano območje
z opozorilom, ustno odredbo, tehničnimi sredstvi ali uporabo
fizične sile.
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18. člen
(zadržanje osebe)
(1) Varnostnik zadržano osebo takoj seznani z razlogom
zadržanja in z njo ravna tako, da prepreči napad ali njeno samopoškodovanje. Čas zadržanja se začne šteti od trenutka, ko so
podani pogoji za zadržanje.
(2) Varnostnik preneha z zadržanjem, ko osebo izroči policistom, najkasneje pa po poteku dveh ur.
19. člen
(uporaba fizične sile)
(1) Za uporabo fizične sile se štejejo individualna ali skupinska uporaba fizične sile za potiskanje, odrivanje, prenašanje
ali razdvajanje oseb, in strokovni pritiski.
(2) Za uporabo fizične sile se šteje tudi neposredna uporaba sile varnostnika s strokovnimi prijemi, udarci in meti.
(3) Za uporabo fizične sile se šteje tudi, če varnostnik pri
individualni ali skupinski uporabi fizične sile, uporabi ščit za potiskanje, odrivanje ali razdvajanje oseb.
(4) Pasivno upiranje je ravnanje osebe, ki ne upošteva
varnostnikove ustne odredbe in s svojim ravnanjem ovira ali
drugače onemogoča izvedbo varovanja.
(5) Aktivno upiranje je upiranje z orožjem, nevarnim orodjem, drugimi predmeti in sredstvi, živaljo ali s fizično silo, pri
čemer ima oseba, ki se upira, namen varnostniku preprečiti
varovanje ljudi ali premoženja. Za aktivno upiranje se šteje tudi
pozivanje k upiranju, beg osebe in ogrožanje. Pri ogrožanju
oseba s svojim položajem, kretnjami ali drugim ravnanjem kaže
na to, da bo napadla varnostnika ali osebo ali premoženje, ki
ga varuje.
(6) Če sme varnostnik glede na okoliščine uporabiti različne oblike fizične sile, je dolžan najprej uporabiti milejšo obliko
fizične sile (strokovne pritiske, silo za potiskanje, odrivanje, prenašanje ali razdvajanje oseb), če ugotovi, da z njo ne bo dosegel
zakonitega namena, pa lahko uporabi hujšo obliko fizične sile
(strokovni prijem, udarec in met).
20. člen
(uporaba sredstev za vklepanje in vezanje)
(1) Sredstva za vklepanje in vezanje so lisice, plastična
zatega in priročna sredstva, kot so npr. vrvica, lepilni trak, usnjen
ali plastičen pas, vezalke in druga primerna sredstva, s katerimi
je možno osebo vkleniti ali zvezati roke, noge ali oboje.
(2) Priročna sredstva se lahko izjemoma uporabijo, če varnostnik nima pri sebi lisic ali plastične zatege. Z uporabo priročnih sredstev mora varnostnik prenehati takoj, ko so na razpolago
lisice ali plastična zatega, če to ne vpliva na varnost postopka,
na varnostnikovo varnost ali varnost tretjih oseb.
21. člen
(uporaba plinskega razpršilca)
(1) Za uporabo plinskega razpršilca se šteje uporaba utekočinjenega plina ali drugega razpršila.
(2) Varnostnik ga uporabi tako, da s pritiskom na sprožilec
plinsko sredstvo ali pršilo sprosti neposredno proti osebi. Pri
uporabi razpršilca mora upoštevati navodila proizvajalca.
(3) Plinski razpršilec mora biti polnjen z dražilno substanco
in imeti pokrito sprožilo. Doza mora biti polnjena pod pritiskom s
potisnim plinom, ki je neškodljiv za okolje. Dražilo in potisni plin
ne smeta biti škodljiva za zdravje.
22. člen
(službeni pes)
(1) Za uporabo službenega psa se šteje varovanje z usposobljenim službenim psom, ki z vohom ali vidom zazna prisotnost oseb ali snovi na varovanem območju.
(2) Varnostnik službenega psa ne sme uporabiti na način,
da bi s telesom ali z ugrizom neposredno deloval na osebo.
23. člen
(nošenje in uporaba strelnega orožja)
(1) Varnostnik sme nositi strelno orožje le med neposrednim opravljanjem nalog zasebnega varovanja.
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(2) Varnostnik mora nositi strelno orožje tako, da ne ogroža
svoje varnosti ali varnosti koga drugega. Orožje mora imeti v
toku, brez naboja v cevi in zavarovano tako, da ne more priti do
nenadzorovane sprožitve.
24. člen
(zavarovanje kraja)
(1) Če je na varovanem območju izvršeno kaznivo dejanje,
varnostnik v okviru možnosti in zakonitih ukrepov, ki jih ima na
razpolago, zavaruje kraj in neposredno okolico storitve kaznivega dejanja ter zavaruje sledi, predmete ali druge dokaze, ki
utegnejo biti pomembni za izsleditev storilca in uspešno izvedbo
kazenskega postopka.
(2) Varnostnik zavaruje tudi kraj dejanja tehnoloških in drugih nesreč do prihoda policije, drugih pristojnih organov in služb
ter prepreči dostop nepoklicanim osebam.
(3) Varnostnik sme kraj dejanja izjemoma spremeniti:
– če je ogroženo življenje ljudi in je potrebno nuditi takojšnjo pomoč poškodovanim;
– če ne more drugače preprečiti grozeče nevarnosti;
– če ne more drugače zagotoviti varnosti cestnega prometa
ali
– če ne more drugače zavarovati sledov in predmetov pred
uničenjem.
IX. STROKOVNI NADZOR REPREZENTATIVNEGA
ZDRUŽENJA
25. člen
(namen in predmet strokovnega nadzora)
Strokovni nadzor reprezentativnega združenja se uvede
z namenom ugotavljanja dejanskega stanja in vseh okoliščin,
povezanih z:
– upoštevanjem izpolnjevanja izdanih priporočil reprezentativnega strokovnega interesnega združenja o merilih kakovosti
in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja;
– izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri
imetnikih licenc.
26. člen
(imenovanje in sestava komisije za izvedbo
strokovnega nadzora)
(1) Predsednik reprezentativnega združenja imenuje komisijo za izvedbo strokovnega nadzora.
(2) Komisijo, ki mora biti neodvisna, nepristranska in strokovna, sestavljata najmanj dva člana, in sicer:
– uslužbenec ali strokovni sodelavec reprezentativnega
združenja, ki je predsednik komisije,
– uslužbenec ali strokovni sodelavec reprezentativnega
združenja ali druga oseba, ki jo izmed strokovnjakov za posamezno področje izbere reprezentativno združenje.
(3) Član komisije ne sme biti oseba:
– ki opravlja neposredne naloge internega strokovnega
izpopolnjevanja pri imetniku licence, kjer se opravlja strokovni
nadzor,
– ki je z osebami, ki so vključene v nadzorovani proces, v
sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njimi v zakonski zvezi ali v svaštvu
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njimi živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti, ali če
je njihov skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik, ali
– ki je neposredno povezana z domnevnimi nepravilnostmi
ali predmetom in vsebino nadzora.
(4) Imenovani član komisije lahko sodelovanje v pisni obliki
odkloni tudi iz drugih utemeljenih razlogov, v roku osmih dni po
sprejemu obvestila o imenovanju v komisijo.
(5) Predsednik komisije vodi in koordinira delo komisije ter
skrbi za izpolnjevanje obveznosti po zakonu, tem pravilniku in
načrtu strokovnega nadzora.

Stran
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27. člen
(vrste strokovnega nadzora)
(1) Reprezentativno združenje izvaja redni, izredni in ponovni nadzor.
(2) Redni nadzor se opravlja na podlagi letnega načrta
nadzorov, ki ga sprejme reprezentativno združenje. Letni načrt se
objavi na spletnih straneh reprezentativnega združenja.
(3) Izredni nadzor odredi predsednik reprezentativnega združenja na podlagi lastne ocene ali na pobudo članov združenja ali
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(4) Ponovni nadzor se lahko opravi po preteku roka, določenega za izvršitev naloženih ukrepov, ali po preteku roka,
določenega za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v rednem ali
izrednem nadzoru.
(5) Pri rednem nadzoru se sklep o izvedbi nadzora najmanj
15 dni pred izvedbo vroči tistemu, pri kateremu se bo nadzor
izvajal.
(6) Izredni ali ponovni nadzor se lahko opravi nenapovedano.
(7) Sklep o izrednem ali ponovnem nadzoru se neposredno
pred začetkom izvajanja nadzora vroči odgovorni osebi tistega, pri
kateremu so bo nadzor izvajal.
28. člen
(vsebina nadzora)
Strokovni nadzor obsega pregled:
1. izpolnjevanja priporočil o merilih kakovosti in strokovnosti
opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu s standardi in
strokovnimi priporočili reprezentativnega združenja;
2. izvajanja internega strokovnega izpopolnjevanja, zlasti
pregled:
– ustreznosti in skladnosti vsebine internega strokovnega
izpopolnjevanja z veljavnimi programi strokovnega usposabljanja
in izpopolnjevanja,
– evidentiranja vsebine in časa trajanja strokovnega izpopolnjevanja,
– prisotnosti varnostnega osebja pri internem strokovnem
izpopolnjevanju,
– rezultatov preverjanja znanja,
– podatkov o izvajalcu,
– obveznosti obveščanja reprezentativnega združenja o kraju in času strokovnega izpopolnjevanja.
29. člen
(način izvajanja strokovnega nadzora)
(1) V postopku strokovnega nadzora se dejstva in okoliščine
ugotavljajo zlasti na naslednje načine:
– v razgovoru z varnostnim osebjem, predstavniki imetnika
licence, izvajalci internega izpopolnjevanja, pričami, udeleženci
ali oškodovanci ter drugimi osebami, ki lahko nudijo ustrezne
podatke,
– v razgovoru z udeleženci in predavatelji internega izpopolnjevanja,
– s pomočjo vprašalnika ali anonimnega vprašalnika,
– s pregledom dokumentacije,
– z vstopom in ogledom prostorov ter opreme,
– s prisotnostjo pri izvajanju strokovnega izpopolnjevanja,
– s pregledom zapisnikov dotedanjih strokovnih nadzorov.
(2) Pri izvajanju strokovnega nadzora mora biti prisotna odgovorna oseba imetnika licence, kjer se opravlja nadzor, oziroma
oseba, ki jo ta pooblasti.
30. člen
(dokumentiranje strokovnega nadzora)
(1) O strokovnem nadzoru se sproti piše zapisnik, ki vsebuje
podatke o:
– času in kraju ter imetniku licence, pri katerem je bil opravljen strokovni nadzor,
– članih komisije in osebah, ki so bile navzoče pri izvedbi
strokovnega nadzora,
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– izjavah oseb, sodelujočih pri izvedbi strokovnega nadzo-

– ugotovitvah komisije.
(2) Zapisnik podpišejo člani komisije in osebe, ki so prisotne
pri izvedbi nadzora.
(3) Po opravljenem strokovnem nadzoru komisija sestavi
poročilo, ki vsebuje:
– pravno podlago za izvedbo strokovnega nadzora,
– kraj, čas in trajanje nadzora,
– podatke o članih komisije (osebno ime, specialnost in
nazivi),
– podatke o nadzorovanem imetniku licence,
– podatke o osebah (osebno ime in funkcija), ki so bile navzoče pri izvedbi nadzora,
– ugotovitve komisije,
– navedbo ukrepov, napotke, priporočila in rok za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.
(4) Reprezentativno združenje od imetnika licence lahko
zahteva poročanje o odpravi nepravilnosti.
(5) Predlog poročila se najkasneje 20 dni po zaključku nadzora posreduje imetniku licence, pri katerem je potekal strokovni
nadzor. Imetnik licence lahko poda pripombe na predlog poročila
v osmih dneh od njegovega prejema.
(6) Komisija mora izdelati zaključno poročilo o nadzoru najkasneje 15 dni po prejemu pripomb na predlog poročila oziroma
pet dni po poteku roka za podajo pripomb, če te niso podane.
(7) Zaključno poročilo in druga dokumentacija, ki je nastala
v postopku strokovnega nadzora, se hrani pri reprezentativnem
združenju in se lahko posreduje strokovnemu telesu reprezentativnega združenja.
(8) Če komisija pri strokovnem nadzoru ugotovi nezakonitosti, je o tem dolžna takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, in druge pristojne organe.
(9) Predsednik in člani komisije ter druge osebe, ki so kakor
koli sodelovale pri izvedbi strokovnega nadzora, so dolžne varovati zaupnost vseh informacij, s katerimi so se v postopku izvedbe
strokovnega nadzora seznanile, ter so zavezane k varovanju
poslovnih skrivnosti, varovanju tajnih in osebnih podatkov v skladu
s predpisi, ki urejajo varovanje teh podatkov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja (Uradni list RS, št. 17/96);
– Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika (Uradni list RS,
št. 75/04);
– Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj (Uradni list RS,
št. 59/08);
– Pravilnik o obliki in vsebini certifikata o licenci (Uradni list
RS, št. 33/08 in 40/10);
– Pravilnik o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega
varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS,
št. 21/04, 39/05, 9/08 in 42/10).
32. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-235/2011/30
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2011-1711-0024
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 1: GRAFIČNI PRIKAZ CERTIFIKATA O LICENCI

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Na podlagi 7. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve

C E R T I F I K AT
O LICE NCI
(vrsta licence)

(naziv izvajalca zasebnega varovanja)

(sedež)

Številka:
(žig)

Ljubljana,

(podpis)

Stran

13397

Stran
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Št.

100 / 9. 12. 2011
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PRILOGA 2: GRAFIČNI PRIKAZ SLUŽBENIH IZKAZNIC ZASEBNEGA VAROVANJA

PRILOGA 2/1

SLUŽBENA IZKAZNICA

VAROVANJE

FOTOGRAFIJA
IMETNIKA

IME IN PRIIMEK
Datum:
Številka:

(žig)
(podpis)

prednja stran službene izkaznice

PRILOGA 2/3

PRILOGA 2/2

Imetnik te izkaznice sme v času opravljanja nalog zasebnega
varovanja uporabljati ukrepe in druga sredstva na podlagi zakona,
ki ureja zasebno varovanje (opozorilo; ustno odredbo; ugotavljanje
istovetnosti; površinski pregled; preprečitev vstopa na varovano
območje; zadržanje osebe; fizično silo; sredstva za vklepanje in
vezanje; plinski razpršilec; službenega psa; strelno orožje).
STROKOVNA USPOSOBLJENOST :
• VARNOSTNIK
• VARNOSTNI NADZORNIK
• VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR
• VARNOSTNI MENEDŽER
Izdajatelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
V primeru najdbe, izkaznico vrnite izdajatelju.

hrbtna stran službene izkaznice

PRILOGA 2/4

Barve službene izkaznice v barvnem sistemu R/G/B :
- oranžna 255/128/64
- modra 0/255/255
- črna
0/0/0

Imetnik te izkaznice ne sme uporabljati ukrepov in drugih sredstev
varnostnika na podlagi zakona, ki ureja zasebno varovanje.
STROKOVNA USPOSOBLJENOST :
• VARNOSTNI TEHNIK
• OPERATER VNC
• POOBLAŠČENI INŽENIR VS

Izdajatelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
V primeru najdbe, izkaznico vrnite izdajatelju.

hrbtna stran službene izkaznice
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PRILOGA 3: GRAFIČNI PRIKAZ CERTIFIKATA O SOGLASJU

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Na podlagi 7. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)
podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve

C E R T I F I K AT
O S O G LASJ U
(vrsta licence)

(naziv izvajalca zasebnega varovanja)

(sedež)

Številka:
(žig)

Ljubljana,

(podpis)

Stran

13399

Stran
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Št.
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POPRAVKI
4329.

Popravek Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah,
oznakah, činih, opremi ter izkaznicah

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam

POPRAVEK
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih,
opremi ter izkaznicah
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93/11, z dne 18. novembra 2011, se v 1. členu v tretjem odstavku novega 5. člena za
besedilom »plašč ali bunda,« doda beseda »kravata,«.
V 3. členu se v prvem odstavku 19. člena šestnajsta,
sedemnajsta in osemnajsta alineja pravilno glasijo:
»– visoki gasilski častnik (VKGČ);
– visoki gasilski častnik I. stopnje (VKGČ I.);
– visoki gasilski častnik II. stopnje (VKGČ II.).«.
V prilogi 7 oznake položajnih funkcij prostovoljnih gasilcev
se pri oznaki položajne funkcije za organizacijske naloge v gasilskih organizacijah podnapis »član predsedstva GZ in član drugih
voljenih organov GZ« pravilno glasi »član upravnega odbora GZ
in član drugih voljenih organov GZ«; podnapis »član predsedstva
GZS in član drugih voljenih organov GZS« pa »član upravnega
odbora GZS in član drugih voljenih organov GZS«.
Št. 0070-69/2011-10
Ljubljana, dne 7. decembra 2011
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

4330.

Popravek Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih
dejstvih in okoliščinah borznoposredniških
družb

Popravek
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških
družb, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80/11 z dne 11. 10.
2011 se prvi člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
V 6. členu Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in
okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09,
64/10 in 75/10; v nadaljevanju: sklep) se besedilo »Zakona o
trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 –
popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju: ZTFI)« spremeni tako, da
se glasi: »Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 108/10 – ZTFI-UPB3; v nadaljevanju: ZTFI)«.«.
Št. 00700-14/2011-8
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

4331.

Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Občini Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
dajem

POPRAVEK
Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Občini Dravograd
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Dravograd
(Uradni list RS, št. 32/11) se v drugem odstavku 25. člena beseda »komunalnih« nadomesti z besedo »občinskih«.
Št. 007-0005/2011-2
Dravograd, dne 28. novembra 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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Stran

13401

VSEBINA
VLADA

4274.

4327.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2012
13355

4275.

MINISTRSTVA

4276.

4254.

Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah
o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem
proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o
obrazcu za odstop od pogodb
Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa
srednjega poklicnega izobraževanja Voznik
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama
snovi I, IA in IB

4328.
4255.
4256.
4257.
4258.

4259.
4260.

4261.

4262.

4263.
4264.
4265.

4266.
4267.
4268.
4269.
4270.
4271.

4272.
4273.

13247
13391

13259
13260
13260

Odločba o ugotovitvi, da je bil peti odstavek
55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo v neskladju z Ustavo
13271
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in
10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu,
v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b
člena tega zakona
13272
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega
do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena
Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov izbrisanih družb
13273

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4278.
4279.
4280.
4281.
4282.
4283.

4284.
4285.
4286.
4287.

4288.
4289.

BANKA SLOVENIJE

13275
13279

4290.
4291.

13279

13287
13289

13290

Ugotovitveni sklep Državne volilne komisije
13293
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni
komisiji V. volilne enote
13293

13296
13296
13296
13296
13298
13298

BELTINCI

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci
Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za
leto 2011
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010
Sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci k Občini Beltinci

BLED

Odlok o prevozih v cestnem prometu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2012 po
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v
Občini Bled za leto 2012

13299
13304
13307
13308
13309

13312
13313
13313

BREŽICE

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v
obdobju januar–marec 2012
13313

4293.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2012
13315

4294.
4295.
4296.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul
13316
Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012
13316
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine
Horjul
13319

4297.
4298.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2012
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2012
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica
Kamnik

13289
13289

AJDOVŠČINA

Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ajdovščina za leto 2012
Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest
Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih površin
Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave

4292.
13280
13281

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
obrt in podjetništvo
13294

OBČINE

13259

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo
1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka
povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Evropski
prestolnici kulture – Maribor 2012 v prodajo in
obtok
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri
listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in
hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za
banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
Sklep o spremembah Sklepa o opravljanju menjalniških poslov
Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov

4277.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni volilni
komisiji IV. volilne enote
13293
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni
komisiji VII. volilne enote
13293
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni
komisiji VII. volilne enote
13293

4299.
4300.

CELJE

HORJUL

KAMNIK

13319
13322
13322
13326

Stran
4301.
4302.
4303.

4304.

4305.

4306.
4307.
4308.
4309.

4310.
4311.

4312.

4313.
4314.
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Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Kamnik v najem
13326
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
13329
Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine
Kamnik v letu 2012
13330

KOSTANJEVICA NA KRKI

Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
na območju Občine Kostanjevica na Krki
13330

KRŠKO

Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v
obdobju januar - marec 2012
13332

LJUBLJANA

Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
Sklep o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra
za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in
mladih

13337

13337

LJUBNO

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra
13338
Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra
13339

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Miren - Kostanjevica
13339
Odlok o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov
psov na območju Občine Miren - Kostanjevica
13340
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren Kostanjevica
13341

ODRANCI

4315.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za
leto 2011
13341

4316.

Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v
obdobju januar–marec 2012
13342

4317.

Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
13344
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča
za leto 2012
13344
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
13345

4318.
4319.

OSILNICA

ŠKOFJA LOKA

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

4322.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«
13350
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra
13352

4323.

4324.
4325.

13345
13348

ŠMARJEŠKE TOPLICE

TURNIŠČE

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
13352
Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Turnišče
13352

ŽUŽEMBERK

4326.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona
Sejmišče – II. faza, 1. etapa«
13353

4329.

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih,
opremi ter izkaznicah
13400
Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
13400
Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Dravograd
13400

13334
13336

ŠKOFLJICA

4320.
4321.

4330.
4331.

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 100/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe

2813
2832

Razpisi delovnih mest
Druge objave

2837
2840

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2846
2847
2847
2847
2850
2851
2851
2851
2852
2852
2853
2854
2855
2855
2855
2857
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