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VLADA
2747.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi,
organizaciji, nalogah in imenovanju članov
Nadzornega odbora za Program razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13
– ZDU-1G) Vlada Republike Slovenije sprejme

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji,
nalogah in imenovanju članov Nadzornega
odbora za Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11 in 35/12) se prvi odstavek
3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot
predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
– državni sekretar/ka za kmetijstvo, predsednik/ca;
– Tadeja Kvas Majer, članica; Alenka Šesek, namestnica;
– Janja Kokolj Prošek, članica; Martin Gosenca, namestnik;
– Andrej Bibič, član; Breda Ogorelec, namestnica;
b) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja
– Igor Ahačevčič, član; Alenka Ivačič, namestnica;
– Branka Grdiša, članica; Mateja Koren, namestnica;
c) Ministrstvo za finance
– Špela Perme, članica;
d) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Darko Sajko, član; Marlen Skarlovnik, namestnica;
– mag. Igor Strmšnik, član; Tea Pirih, namestnica;
e) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
– Milena Končina, članica;
f) Ministrstvo za kulturo
– Irena Marš, članica; Barbara Mlakar, namestnica;
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g) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– mag. Tatjana Pezdir, članica; Damijana Ilc, namestnica;
h) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
– Marko Logonder, član; Damijan Uranker, namestnik;
i) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
– mag. Mateja Kovač, članica;
j) Statistični urad Republike Slovenije
– Irena Žaucer, članica; Barbara Kutin Slatnar, namestnica;
k) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– mag. Mateja Žvikart, članica; mag. Martina Kačičnik
Jančar, namestnica;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije
– Nina Barbara Križnik, članica; dr. Tatjana Zagorc, namestnica;
b) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
– Vlasta Markoja, članica; mag. Larisa Vodeb, namestnica;
c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
– Danilo Potokar, član; dr. Jernej Demšar, namestnik;
d) Zadružna zveza Slovenije
– mag. Anita Jakuš, članica; Bojana Jerina, namestnica;
e) Sindikat kmetov Slovenije
– Marjan Gorenc, član; Stane Glač, namestnik;
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– dr. Damijan Denac, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;
b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
– Boris Fras, član; Primož Krišelj, namestnik;
c) Ekosocialni forum
– Jože Osterc, član; Barbara Trunkelj, namestnica;
d) Zveza kmetic Slovenije
– Irena Ule, članica; Jožica Gričnik, namestnica;
e) Zveza slovenske podeželske mladine
– Rok Roblek, član; Mojca Kramberger, namestnica;
f) Čebelarska zveza Slovenije
– Anton Tomec, član; Lidija Senič, namestnica;
g) Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Venčeslav Tušar, član; Milan Bizjan, namestnik;
h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja
– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;
i) Zveza potrošnikov Slovenije
– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije
– Jožef Merkuš, član; mag. Boštjan Glažar, namestnik;
b) Skupnost občin Slovenije
– mag. Karin Jurše, članica; Lidija Šipek, namestnica.«.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-44/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2748.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije
za študentska vprašanja

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13
– ZDU-1G) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju državne komisije in regijskih
komisij za ocenjevanje škode ob naravnih
in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov
za odpravo njihovih posledic
I.
V Sklepu o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter
za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (Uradni list
RS, št. 53/95, 44/96, 57/97, 65/03, 27/05, 58/05, 66/06, 65/08
in 69/10) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani državne komisije Dejan ZDOVC, Irena
MOMIĆ in Boštjan BERLOŽNIK.
II.
II. točka se dopolni v naslednjem:
– za namestnika tajnika regijske komisije se imenuje
Anita FIR.
III.
III. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije se imenuje Vojko LUDVIK.

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska
vprašanja

IV.
IV. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije se imenujeta Metod GABER
in Bernard STREL.

1.
V Sklepu o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike
Slovenije za študentska vprašanja (Uradni list RS, št. 56/96,
78/01 – popr., 87/01, 81/03, 23/04, 41/05, 48/06, 20/09, 57/12
in 6/13) se v 4. točki:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,«;
– za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– Ministrstva za kulturo,«.
Dosedanje druga do trinajsta alineja postanejo tretja do
štirinajsta alineja.

V.
V. točka se dopolni v naslednjem:
– za namestnika tajnika regijske komisije se imenuje
Jasna RABZELJ.

2.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za
svet opravlja Direktorat za visoko šolstvo.«.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-18/2013/4
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-3330-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2749.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju državne komisije in regijskih
komisij za ocenjevanje škode ob naravnih
in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov
za odpravo njihovih posledic

Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

VI.
VI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije Milan VESELINOVIĆ;
– za člana regijske komisije se imenuje Harison KIRINČIČ;
– razreši se tajnik regijske komisije Anton JESENKO;
– za tajnika regijske komisije se imenuje Elza MAJCEN.
VII.
VII. točka se dopolni v naslednjem:
– za namestnika tajnika regijske komisije se imenuje
Stanislav BRUMEC.
VIII.
VIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se tajnik regijske komisije Edo LJUBEC;
– za tajnika regijske komisije se imenuje Dušan LOVŠIN.
IX.
IX. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije Zoran KENDA.
X.
X. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije Ivan KOSTELEC.
XI.
XI. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije se imenujeta Ema REBEC in
Majda GODINA.
XII.
XII. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije se imenuje Stanislav IVANČIČ.
XIII.
XIV. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se tajnik regijske komisije Urška KOREN GROŠELJ;
– za tajnika regijske komisije se imenuje Aleksander RESMAN.
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XIV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-7/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-1911-0022
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2750.

Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja

Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A
in 63/13), tretjega odstavka 166. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1) in
za izvrševanje drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 46/13) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o priznanjih na področju pravosodja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste priznanj, pogoje in postopek
podeljevanja priznanj ter oblike podelitve priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in javnim uslužbencem ministrstva za
pravosodje za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter
za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti
oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
II. VRSTA PRIZNANJ
2. člen
(vrsti priznanj)
Javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih
tožilstev, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje se podeljujeta naslednji priznanji:
– diploma,
– medalja.
3. člen
(diploma)
Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za
uspešno končane zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar
na tem področju praviloma deloval najmanj pet let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni
uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj
15 let in izkazuje posebne delovne uspehe ali prizadevanja pri
opravljanju nalog ali pooblastil ali je uspešno končal zahtevne
projekte iz svoje pristojnosti.
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4. člen
(medalja)
(1) Medalja se podeli za:
– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno
končane izjemno zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar
na tem področju praviloma deloval najmanj 15 let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni
uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj
15 let in je bilo njegovo delo na področju pravosodja izjemno
uspešno ali pa ima izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi učinkovitosti delovanja ali ugleda pravosodja.
(2) Medalja za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja vedno podeli vrhovnemu sodniku, če se je upokojil
kot vrhovni sodnik in vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je
upokojil kot vrhovni državni tožilec.
5. člen
(priznanja za življenjsko delo)
(1) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko posamezniku podeli le enkrat.
(2) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko podeli javnim uslužbencem ali funkcionarjem, ki se upokojijo do
31. oktobra tekočega leta.
6. člen
(darilo)
Ob vsaki medalji ali diplomi se lahko podeli knjižno ali
drugo darilo simbolnega pomena.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
7. člen
(interni poziv in predlagatelji priznanj)
(1) Ministrstvo za pravosodje do 30. aprila tekočega leta
objavi interni poziv za podelitev priznanj in ga posreduje predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalnemu
državnemu tožilcu, generalnemu državnemu pravobranilcu in
organizacijskim enotam ministrstva za pravosodje. Predsednik
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalni državni tožilec in generalni državni pravobranilec interni poziv nadalje
posredujejo svojim organizacijskim enotam oziroma sodiščem.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev meril za podeljevanje priznanj.
(3) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem
oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih pripravijo predsedniki sodišč, za predsednike sodišč pa predsednik neposredno višjega sodišča;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu
pripravi generalni državni tožilec oziroma generalni državni
pravobranilec;
– za posamezno organizacijsko enoto ministrstva za pravosodje pripravijo predstojniki organov v sestavi, vodja centra
za izobraževanje v pravosodju in minister za pravosodje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlog za podelitev nagrad javnim uslužbencem ter funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva poda
minister za pravosodje.
(5) Predlogi za podelitev priznanj morajo biti obrazloženi,
v njih morajo biti navedene vse okoliščine dela posameznega
kandidata, ki utemeljujejo posamezno priznanje. Če se poda
predlog za podelitev diplome iz prve alinee prvega odstavka
3. člena tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar
na tem področju deloval manj kot pet let ali če se poda predlog
za podelitev medalje iz prve alinee prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar na tem
področju deloval manj kot 15 let, mora biti predlog še posebej
utemeljen.
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(6) Predlagatelji iz tretjega odstavka tega člena pošljejo
predloge za podelitev priznanj komisijam do 15. septembra
tekočega leta.
8. člen
(Komisija za obravnavanje predlogov in odločitev o predlogih)
(1) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem
oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo
imenuje predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– na državnih tožilstvih obravnava in oceni tričlanska
komisija, ki jo imenuje generalni državni tožilec;
– na državnem pravobranilstvu in na ministrstvu za pravosodje obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje
minister za pravosodje.
(2) Člani komisij izberejo predsednika izmed sebe. Člani
komisije imajo namestnike, ki člane komisije nadomeščajo v
primeru njihove odsotnosti.
(3) Člani komisije in namestniki članov komisije iz prvega
in drugega odstavka tega člena se za tekoče leto imenujejo do
1. septembra.
(4) Komisija iz prve alinee prvega odstavka tega člena
predloži ocenjene predloge za podelitev priznanj funkcionarjem
in javnim uslužbencem v odločitev predsedniku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, komisija iz druge alinee predloži
ocenjene predloge za podelitev priznanj državnim tožilcem v
odločitev generalnemu državnemu tožilcu, komisija iz tretje
alinee pa predloži ocenjene predloge za podelitev priznanj
državnim pravobranilcem, javnim uslužbencem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje
v odločitev ministru za pravosodje najpozneje do 1. oktobra
tekočega leta.
9. člen
(izročitev priznanja svojcem)
Če tisti, ki naj bi dobil priznanje, pred podelitvijo umre, se
priznanje izroči njegovim svojcem.
10. člen
(podelitev in izročitev medalj ter diplom)
(1) Priznanja se praviloma podeljuje in izroča na dan
pravosodja 4. novembra. Če je ta dan praznik ali sobota ali
nedelja, minister za pravosodje v pozivu iz 7. člena tega pravilnika za podelitev in izročitev priznanj določi drug primeren
dan po 4. novembru.
(2) Javnim uslužbencem državnih tožilstev, ministrstva za
pravosodje ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva medalje oziroma diplome podeli minister za
pravosodje. Državnim tožilcem podeli medalje oziroma diplome
generalni državni tožilec, javnim uslužbencem sodišč, sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč pa predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.
(3) Medalje se izročijo na svečan način na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja. Medalje javnim uslužbencem oziroma
funkcionarjem izroči praviloma:
– minister za pravosodje državnim pravobranilcem ter javnim uslužbencem državnih tožilstev, državnega pravobranilstva
in ministrstva za pravosodje;
– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
funkcionarjem in javnim uslužbencem sodišč;
– generalni državni tožilec državnim tožilcem.
(4) Diplome javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem
izroči praviloma:
– na sodiščih predsednik Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu
generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec;
– na ministrstvu za pravosodje minister za pravosodje.
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11. člen
(podeljevanje priznanj funkcionarjem)
Za opravljanje sodniške, državnotožilske in pravobranilske službe se priznanj ne more podeljevati. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se priznanja lahko
podeljujejo za uspešno izvajanje sodne, državnotožilske in
pravobranilske uprave, za inovativno racionalizacijo delovnih
procesov, za znanstveno-raziskovalno dejavnost in razvojno
dejavnost ali za pedagoško-izobraževalno delo, ob upoštevanju
določb 3. in 4. člena tega pravilnika.
IV. EVIDENCA
12. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih opravlja, obdeluje,
uporablja in hrani za javne uslužbence ministrstva za pravosodje ter javne uslužbence in funkcionarje državnih tožilstev
in državnega pravobranilstva ministrstvo za pravosodje, za
javne uslužbence in funkcionarje sodišč pa Vrhovno sodišče
Republike Slovenije.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja
(osebno ime, strokovni naslov, morebitni znanstveni naslov,
datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcijo, naziv ali delovno mesto) vpišejo tudi vrsta priznanja, razlog podelitve, datum podelitve, predlagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.
V. OBLIKE IN VZORCI PRIZNANJ
13. člen
(oblika diplome)
(1) Diploma je listina iz ročno izdelanega papirja s simbolom pravosodja. Na sredini zgornjega dela listine sta državni
grb in naziv organa, ki podeljuje diplomo, na sredini pa napis:
»DIPLOMA«. V sredini spodnjega dela listine so navedeni
razlogi za podelitev priznanja, za tem pa se izpišeta ime in
priimek prejemnika diplome. V levem spodnjem delu je izpis »v
Ljubljani« in prostor za datum izdaje, v desnem spodnjem delu
pa je prostor za ime, priimek in naziv podeljevalca in prostor za
lastnoročni podpis podeljevalca.
(2) Diploma se podeli v ovitku, ki ima na zunanji strani
odtis simbola pravosodja.
14. člen
(oblika medalje)
(1) Medalja je reliefno izdelan simbol pravosodja v obliki
okrogle ploščice.
(2) Medalja je izdelana iz kovine in je pozlačena ter shranjena v etuiju.
(3) Medalja se podeli skupaj s potrdilom. Za obliko potrdila
se smiselno uporabljajo določbe o obliki diplome iz prejšnjega
člena.
15. člen
(vzorci priznanj in potrdila)
Vzorci priznanj in potrdila iz 13. in 14. člena tega pravilnika so kot priloge sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prenos evidenc)
(1) Ministrstvo za pravosodje prenese evidenco o podeljenih priznanjih javnim uslužbencem sodišč na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
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(2) Ministrstvo za notranje zadeve prenese evidenco o
podeljenih priznanjih javnih uslužbencev državnih tožilstev na
Ministrstvo za pravosodje v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
(3) Vrhovno državno tožilstvo prenese evidenco o podeljenih priznanjih državnim tožilcem na Ministrstvo za pravosodje
v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen
(roki za izvedbo podelitve priznanj v letu 2013)
(1) Ministrstvo za pravosodje do 15. septembra objavi
interni poziv za podelitev priznanj in ga pošlje predsedniku
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalnemu državnemu tožilcu in generalnemu državnemu pravobranilcu.
(2) Člane komisij in namestnike članov komisij iz prvega
in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se za leto 2013
imenuje do 20. septembra 2013.
(3) Predlagatelji pošljejo predloge za podelitev priznanj za
leto 2013 komisiji do 30. septembra. Komisija pošlje ocenjene
predloge za podelitev priznanj v odločitev podeljevalcu priznanj
najpozneje do 20. oktobra 2013.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati
Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS,
št. 90/07, 61/08, 58/11 – ZDT-1, 47/12 – ZDT-1A in 67/12) in
Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem
državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve (Uradni list
RS, št. 67/12).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-630/2013
Ljubljana, dne 2. septembra 2013
EVA 2013-2030-0089
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje
Priloga
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naziv organa, ki podeljuje diplomo

DIPLOMO ZA (razlogi za podelitev diplome) PREJME:

V LJUBLJANI,
datum

IME PRIIMEK,
naziv
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naziv organa, ki podeljuje medaljo

MEDALJO ZA (razlogi za podelitev medalje) PREJME:

Ime Priimek
V LJUBLJANI,
datum

IME PRIIMEK,
naziv
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2751.

Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje transmisivnih
spongiformnih encefalopatij

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka
20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter tretjega
odstavka 125. člena in za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona
o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02
– ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja
minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih
encefalopatij
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se za izvajanje 6., 6.a, 7, 8., 11., 12.,
13. in 14. člena ter Prilog III, IV, V, VII, VIII in X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja
2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij
(UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o
spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih
encefalopatij (UL L št. 179 z dne 29. 6. 2013, str. 60), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES) določa:
– izvajalce vzorčenja in preiskav na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) pri govedu,
ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah;
– obseg testiranja na TSE pri govedu, ovcah in kozah ter
pri drugih živalskih vrstah;
– izvajalce vzorčenja in preiskav za genotipizacijo pri
ovcah;
– obseg izvajanja genotipizacije pri ovcah;
– izvajanje selekcije glede odpornosti proti TSE v okviru
rejskih programov;
– nekatera odstopanja pri proizvodnji, predelavi in uporabi predelanih živalskih beljakovin in način izdaje dovoljenj za
uveljavljanje odstopanj;
– način odstranjevanja živalskih tkiv s specifičnim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM);
– način prijave suma na TSE ter postopke obveščanja;
– način izvedbe nekaterih ukrepov ob sumu in po potrditvi
TSE;
– postopek pridobitve in vzdrževanja statusa tropa s nadzorovanim ali z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. klinični sum na TSE je sum na TSE, ki ga postavi veterinar veterinarske organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinar)
na podlagi rezultatov klinične preiskave;
2. laboratorijski sum na TSE je sum na TSE, ki ga postavi
imenovani laboratorij za TSE, ko je rezultat hitrega testa pozitiven ali ni dokončen;
3. uradni sum na TSE je sum, ki je podan, ko:
– uradni veterinar na podlagi kliničnega suma na TSE veterinarja in opravljene epizootiološke poizvedbe potrdi klinični
sum na TSE,
– uradni veterinar postavi sum na TSE pri ante mortem
pregledu govedi, ovac oziroma koz pred klanjem,
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– Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(v nadaljnjem besedilu: Uprava) prejme obvestilo o laboratorijskem sumu na TSE;
4. epizootiološka poizvedba je poizvedba, ki jo opravi
uradni veterinar z namenom pridobitve podatkov iz 1. točke
Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES;
5. bovina spongiformna encefalopatija (v nadaljnjem besedilu: BSE) je oblika TSE, ki je značilna za govedo;
6. uradna potrditev BSE pomeni, da Uprava uradno potrdi
BSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav iz
točke 3.1. Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES;
7. uradna potrditev TSE pomeni, da Uprava uradno potrdi
TSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav iz
točke 3.2 Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES;
8. genotipizacija je preiskava dela DNK v področju gena,
ki nosi genski zapis za prionski protein (v nadaljnjem besedilu:
PrP), s katero se določi genotip.
3. člen
(monitoring TSE)
(1) Za izvajanje 6. člena Uredbe 999/2001/ES Uprava pripravi letni program monitoringa in izkoreninjenja TSE, katerega
sestavni del je program aktivnega in pasivnega monitoringa pri
govedu (v nadaljnjem besedilu: monitoring BSE), ovcah in kozah
ter pri drugih živalskih vrstah (v nadaljnjem besedilu: monitoring
ostalih TSE) ob upoštevanju minimalnih zahtev iz Priloge III
Uredbe 999/2001/ES in Odločbe Komisije z dne 28. septembra
2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009,
str. 35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije
z dne 4. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2009/719/ES o
pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 35 z dne 6. 2. 2013, str. 6), (v
nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES).
(2) Testiranje na BSE je obvezno:
– pri vseh govedih, ne glede na starost, kadar gre za sum
na BSE;
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke
2.1. I. dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev;
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke
2.2. I. dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, ki niso
bila skotena v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe
2009/719/ES, v starosti nad 30 mesecev;
– pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela
Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad
24 mesecev.
(3) Testiranje na TSE je obvezno:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre
za sum na TSE;
– pri poginulih ali usmrčenih ovcah in kozah, starejših od
18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva
stalna sekalca, v skladu s 3. točko II. dela Poglavja A Priloge III
Uredbe 999/2001/ES;
– pri ovcah in kozah, ki izvirajo iz tropov, kjer se izvaja
izkoreninjenje TSE, v skladu s prilogo VII in 5. točko II. dela
Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES.
(4) Vzorčenje na BSE in ostale TSE se izvaja v skladu s
Poglavjem C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Za preiskavo na
BSE se pošlje v preiskavo podaljšano hrbtenjačo z obeksom.
Za preiskavo na TSE pri ovcah in kozah se pošlje v preiskavo
podaljšano hrbtenjačo z obeksom in male možgane.
(5) Vse podatke o vzorčenjih v okviru monitoringa BSE
in ostalih TSE, vključno z rezultati analiz, vnašajo vzorčevalci
in izvajalec analiz v informacijski sistem Uprave CIS VET (v
nadaljnjem besedilu: CIS VET).
4. člen
(monitoring TSE v klavnicah)
(1) Za goveda, zaklana v klavnici, za katera je v skladu z
drugim odstavkom prejšnjega člena testiranje na BSE obvezno,
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je treba po zakolu, pred končno presojo zdravstvene ustreznosti mesa govedi, pridobiti negativen rezultat testa na BSE. Prav
tako je pred presojo zdravstvene ustreznosti mesa govedi treba
pridobiti negativen rezultat testa na BSE v primeru, ko se vzorčenje opravi na zahtevo nosilca dejavnosti. Nosilci dejavnosti
klanja govedi so v klavnicah za namen izvajanja monitoringa
BSE dolžni vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da se vse živali, ki
jih je treba testirati na BSE, identificirajo in vzorčijo.
(2) Nosilec dejavnosti klanja govedi je dolžan zagotoviti
sledljivost trupov govedi oziroma sledljivost zaporedja prehajanja trupov govedi preko klavne linije. Nosilec dejavnosti klanja
govedi mora do prejema rezultata testov na BSE zadržati tudi
en trup pred in dva trupa za trupom testirane živali.
(3) Za ovce in koze, zaklane v klavnici, za katere je v
skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena testiranje na TSE
obvezno, je treba po zakolu, pred končno presojo zdravstvene
ustreznosti mesa ovac in koz, pridobiti negativen rezultat testa
na TSE.
(4) Vzorce pri klavnih živalih v klavnicah za testiranje na
BSE pri govedu ter na TSE pri ovcah in kozah odvzame uradni
veterinar ali uradni preglednik pod njegovim nadzorom. Vzorce
za testiranje na BSE pri govedu lahko odvzame tudi osebje
klavnice v skladu s točko 6 (b) 5. člena Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o
določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora
proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 739/2011 z dne 27. julija
2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za
organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora,
namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 196 z dne 28. 7. 2011,
str. 3).
(5) Glava in obe polovici trupa živali se označijo z enako
kodno številko kot vzorec, ki se pošlje v preiskavo. Glava ostane v klavnici do prejema rezultatov preiskave. Če je rezultat
hitrega testa na TSE negativen, se glava odstrani v skladu z
Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11.
2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2010/63/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010
o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L
št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1069/2009/ES). Če rezultat hitrega testa na TSE ni
negativen, uradni veterinar celo glavo takoj pošlje v nacionalni
referenčni laboratorij (v nadaljnjem besedilu: NRL) za izvedbo
potrditvenih diagnostičnih preiskav.
(6) Pri zakolu govedi na isti liniji se trupe ene živali pred
in dveh živali za trupom živali, pri kateri je rezultat hitrega testa
na BSE pozitiven ali ni dokončen, zadrži do izvidov potrditvenih
preiskav in se jih uniči samo, če je rezultat potrditvenih preiskav
iz točke 3.1(b) Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES pozitiven ali nejasen.
(7) Če se pri zakolu živali za prehrano ljudi zahteva preiskava na BSE ali na ostale TSE, pa preiskava ni bila opravljena
ali pa je bil vzorec neuporaben za testiranje (raztrgan ali močno
poškodovan obeks, ki ne omogoča pravilne priprave vzorca
za izvedbo preiskav, ali če obeks manjka), se vse dele živali,
vključno s kožo, oceni kot zdravstveno neustrezne za prehrano
ljudi in se jih odstrani v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.
(8) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena lahko
uradni veterinar v klavnici dovoli označevanje trupov z oznako
zdravstvene ustreznosti tudi pred prejemom izvida hitrega testa, če oceni, da ima nosilec dejavnosti klanja v sklopu sistema
analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) uveden
sistem, ki zagotavlja, da noben del pregledanih živali, označen
z oznako zdravstvene ustreznosti, ne zapusti klavnice do prejema negativnega rezultata hitrega testa.
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5. člen
(monitoring TSE pri živalih, ki niso namenjene
za prehrano ljudi)
(1) Vzorčenje za preiskave na TSE pri živalih, ki niso
namenjene za prehrano ljudi, izvaja Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) v odobrenih vmesnih obratih
kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel. NVI mora
v teh obratih vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da so vse živali,
ki jih je potrebno testirati v skladu z drugim in tretjim odstavkom
3. člena tega pravilnika, dejansko vzorčene in da so opravljene
predpisane preiskave na BSE oziroma na TSE.
(2) NVI z enako kodno številko kot vzorec označi tudi
glavo živali, ki je bila vzorčena. Glava ostane v odobrenih
vmesnih obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih
trupel do prejema rezultatov preiskave. Če je rezultat hitrega
testa na BSE oziroma TSE negativen, se glava odstrani v
skladu z Uredbo 1069/2009/ES. Če rezultat hitrega testa na
BSE oziroma TSE ni negativen, strokovni delavec NVI celo
glavo takoj pošlje v NRL za TSE za izvedbo potrditvenih diagnostičnih preiskav.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Uprava v
dovoljenju za izjemno uporabo živalskih stranskih proizvodov
(v nadaljnjem besedilu: ŽSP) v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi, določi druga mesta odvzemov vzorcev za preiskave na BSE oziroma TSE pri živalih, ki niso namenjene za
prehrano ljudi.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se vzorčenje
za preiskave na TSE pri živalih, ki niso namenjene za prehrano ljudi, ne opravi v primeru izdanega dovoljenja za izjemno
odstranjevanje ŽSP v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje
Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani
ljudi.
(5) Sumljivih živali na TSE, pozitivnih živali na TSE in
živali, usmrčenih v okviru ukrepov za izkoreninjenje TSE, ni
dovoljeno odstraniti kot odpadek s sežiganjem ali zakopavanjem na kraju samem.
6. člen
(genotipizacije v okviru izkoreninjenja TSE in monitoring)
(1) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 154 in 171 je treba določiti genotip pri:
– ovcah v tropih ovac, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca, v skladu s Poglavjem B Priloge VII Uredbe
999/2001/ES;
– odbranih ovnih na testnih postajah, ovnih, namenjenih
za pripust, in določenem številu ovac v skladu s potrjenim
rejskim programom in
– ovnih, ki so namenjeni za naravni pripust v tropih ovac
z več kot 50 plemenskimi ovcami, ki niso vključene v rejski
program.
(2) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 141, 154 in 171 je treba določiti genotip pri:
– vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah;
– najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih
ovcah in
– vseh primerih atipičnega praskavca pri ovcah.
(3) Vzorce iz prvega in drugega odstavka tega člena
odvzame pri poginulih in usmrčenih živalih NVI v odobrenih
vmesnih obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih
trupel, pri živalih, zaklanih za prehrano ljudi, uradni veterinarji
v klavnicah, pri ostalih živalih pa veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI.
(4) Vse podatke o vzorčenjih za namen genotipizacij,
vključno z rezultati analiz, je treba vnesti v računalniški program
EPI. Podatke vnašajo vzorčevalci in izvajalec analiz.
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7. člen
(selekcija ovac na odpornost proti TSE
v okviru rejskih programov)
(1) Rejci ovac, ki so vključeni v rejski program v skladu
s predpisi, ki urejajo živinorejo, so v okviru rejskega programa
za posamezno pasmo ovac na podlagi genotipizacije dolžni
izvajati tudi selekcijo ovac na odpornost proti TSE v skladu s
6.a členom in Poglavjem C Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(2) Podrobna pravila selekcije ovac glede odpornosti proti
TSE se določijo v rejskem programu. Cilj selekcije ovac glede
odpornosti proti TSE je povečanje deleža živali z odpornimi
genotipi za klasični praskavec v tropu in doseganje statusa
odpornosti tropa na ravni I.
(3) Rejski programi za posamezne pasme ovac se potrdijo na podlagi pisnega soglasja Uprave k rejskemu programu, v katerem morajo biti vključeni tudi minimalni kriteriji iz
Poglavja C Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(4) V skladu s potrjenim rejskim programom in v skladu z
letnim programom monitoringa in izkoreninjenja TSE priznana
rejska organizacija vsako leto do 15. januarja Upravi predloži
program genotipizacij za tekoče leto. Do 15. februarja tekočega
leta priznana rejska organizacija pošlje Upravi poročilo o izvajanju selekcije živali na odpornost proti TSE v preteklem letu in
o doseganju ciljev iz potrjenega rejskega programa.
(5) Nadzor nad izvajanjem rejskih programov v delu, ki se
nanaša na selekcijo živali glede odpornosti proti TSE, izvaja
Uprava.
8. člen
(genotipizacije in odpornost proti TSE)
(1) V zvezi z odpornostjo na okužbo s TSE se ovce glede
na genotipe razvrščajo v pet skupin rizičnosti. Različne kombinacije alelov (genotipi) in njihova razvrstitev v skupine rizičnosti
so v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Genotip ovac, ki so vključene v rejski program, vpiše
priznana rejska organizacija v zootehniška spričevala v skladu
s pravilnikom, ki ureja poreklo za čistopasemske plemenske
ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
(3) Status odpornosti tropa ovac proti TSE rejcu podeljuje
priznana rejska organizacija in o tem obvesti Upravo.
(4) Poleg statusa odpornosti tropa na ravni I in
ravni II iz prvega odstavka Dela 4 Poglavja C Priloge VII Uredbe 999/2001/ES lahko rejska organizacija prizna tropu ovac
tudi status odpornosti na ravni III. Ta status ima trop ovac, v
kateri so vse živali genotipizirane ali so potomke genotipiziranih
živali. Nobena izmed genotipiziranih živali ter njihovih potomcev ne sme imeti alela VRQ.
(5) Uprava opravlja nadzor statusov odpornosti tropov
ovac, vključenih v rejski program, z rednim naključnim vzorčenjem ovac v klavnicah oziroma v rejah in v obratih za zbiranje
trupel poginulih živali v skladu s Delom 4 Poglavja C Priloge VII
Uredbe 999/2001/ES. Preverja se ustreznost genotipov živali
iz tropov ovac in opravlja se testiranje poginulih ovac iz tropov
na ravni I.
9. člen
(analiza tveganja pri ugotovitvi manjših količin ostankov
živalskih tkiv v posamičnih krmilih rastlinskega izvora
oziroma njihovih krmnih mešanicah)
Za uveljavljanje odstopanja iz točke (e) Poglavja II
Priloge IV Uredbe 999/2001/ES Uprava zagotovi oceno tveganja v sodelovanju z NRL za tkiva živalskega izvora.
10. člen
(odstopanja, dovoljenja in posebna dovoljenja)
(1) Območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave
izda dovoljenje za izvajanje:
– 1. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe
999/2001/ES glede uporabe ribje moke, dikalcijevega in trikalcijevega fosfata živalskega izvora in proizvodov iz krvi neprežvekovalcev za proizvodnjo krmnih mešanic za neprežvekovalce;
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– točke (d) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe
999/2001/ES glede uporabe predelanih živalskih beljakovin, ki
niso ribja moka, pridobljenih iz neprežvekovalcev, za proizvodnjo
krmnih mešanic, namenjenih izključno za živali iz ribogojstva;
– točke (c) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV glede proizvodnje mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni
mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo;
– točke (g) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe
999/2001/ES glede krmljenja neodstavljenih prežvekovalcev
z mlečnimi nadomestki z ribjo moko na kmetijah, ki redijo tudi
druge prežvekovalce.
(2) OU Uprave izda posebno dovoljenje za uveljavljanje
odstopanja iz:
– 2. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe
999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev in trikalcijev fosfat
živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev,
v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za rejne prežvekovalce;
– 2. točke Oddelka D Poglavja III Priloge IV Uredbe
999/2001/ES glede uporabe in skladiščenja krmnih mešanic,
ki vsebujejo predelane živalske proteine, vključno z ribjo moko,
pridobljene iz neprežvekovalcev, dikalcijev in trikalcijev fosfat
živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev,
na kmetijah, na katerih gojijo tudi vrste rejnih živali, ki jim ta
krmna mešanica ni namenjena;
– točke (a) Oddelka C Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES
glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo kri neprežvekovalcev, namenjeno za proizvodnjo proizvodov iz krvi
za krmljenje rejnih neprežvekovalcev;
– točke (c) Oddelka C Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES
glede proizvodnje proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev v predelovalnih obratih, ki predelujejo tudi kri
prežvekovalcev;
– točke (a) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES
glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo ŽSP
iz neprežvekovalcev, namenjene za proizvodnjo predelanih
živalskih beljakovin iz Oddelka D;
– točke (c) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES
glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D
v predelovalnih obratih, ki predelujejo ŽSP iz prežvekovalcev;
– točke (d) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES
glede proizvodnje krmnih mešanic za živali iz ribogojstva v
obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne
živali, razen kožuharjev;
– točke (c) Oddelka E Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES
glede proizvodnje drugih krmnih mešanic za prežvekovalce v
obratih, ki proizvajajo tudi mlečne nadomestke za neodstavljene rejne prežvekovalce.
(3) Nosilec dejavnosti vloži vlogo na OU Uprave na obrazcu, objavljenem na spletni strani Uprave.
(4) OU Uprave izda posebno dovoljenje po preveritvi
izpolnjevanja pogojev v obratu nosilca dejavnosti. Za izdajo
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena pregled na kraju
samem ni potreben.
(5) Dejavnosti, ki so predmet dovoljenja ali posebnega
dovoljenja iz tega člena, OU Uprave vpiše v CIS VET.
11. člen
(preiskave krme na prisotnost tkiv živalskega izvora)
Preiskave krme na prisotnost tkiv živalskega izvora za potrebe uradnega nadzora izvaja NRL za živalske beljakovine v krmi.
12. člen
(odstranjevanje snovi s specifičnim tveganjem)
(1) Za izvajanje točke 4.3 Priloge V Uredbe 999/2001/ES
izda OU Uprave obratom dovoljenje. Nosilec dejavnosti vloži
vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Uprave. Vlogi
priloži dokazilo, da ima sklenjeno pogodbo s koncesionarjem o
oddaji ŽSP kategorije 1. OU Uprave dejavnosti, ki so predmet
dovoljenja, vpiše v CIS VET.
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(2) V obratih iz točk 4.1 in 4.3 Priloge V Uredbe
999/2001/ES nosilec dejavnosti določi mesta za odstranjevanje SRM in jih vključi v sistem notranjih kontrol. Na teh mestih
morajo biti na voljo vsebniki za zbiranje SRM, ki so označeni z
napisom SRM ali Kategorija 1, vidnim z vseh strani vsebnika.
(3) Obrati iz prejšnjega odstavka morajo imeti naslednjo
dokumentacijo oziroma evidence:
1. odobrene klavnice o:
– številu oddanih govejih trupov s hrbtenico, številu oddanih govejih glav, številu oddanih trupov ovac in koz, za katere
se zahteva odstranitev hrbtenjače,
– masi odstranjenih hrbtenic govedi,
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1;
2. odobrene razsekovalnice o:
– številu prejetih govejih trupov s hrbtenico, številu prejetih govejih glav, številu prejetih trupov ovac in koz, za katere
se zahteva odstranitev hrbtenjače,
– dobaviteljih,
– masi odstranjenih SRM,
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1;
3. mesnice o:
– številu prejetih govejih trupov s hrbtenico,
– dobaviteljih,
– masi odstranjenih SRM,
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1.
13. člen
(ukrepi na gospodarstvu ob kliničnem sumu na TSE
in ukrepi ob uradnem sumu na TSE)
(1) Imetnik živali, ki sumi, da je žival zbolela za TSE, mora
to sporočiti veterinarski organizaciji. Veterinar mora obiskati gospodarstvo, opraviti klinični pregled živali in na podlagi klinične
slike sum bolezni potrditi ali ovreči. Če na podlagi klinične slike
veterinar ne more takoj postaviti suma na TSE in če zdravstveno stanje živali to dopušča, lahko klinični pregled ponovi. Če
veterinar postavi klinični sum na TSE, o tem obvesti OU Uprave
in prepove premik sumljive živali z gospodarstva.
(2) Uradni veterinar OU Uprave po prejetju obvestila iz
prejšnjega odstavka obišče gospodarstvo, se seznani z ugotovitvami veterinarja, opravi epizootiološko poizvedbo na gospodarstvu (preveri načine krmljenja, starost živali, poreklo,
izvor sumljive živali) in na podlagi zbranih podatkov uradno
potrdi ali ovrže sum na TSE. Če uradni veterinar na podlagi
teh informacij suma ne more uradno potrditi ali ovreči, odredi
veterinarju, da opravi dodatne klinične preglede pri sumljivi
živali. Če tudi po ponovnem kliničnem pregledu in dodatni epizootiološki poizvedbi suma ni mogoče uradno potrditi ali ovreči,
uradni veterinar odredi usmrtitev živali v diagnostične namene.
(3) Ob uradnem sumu na TSE pri ovcah in kozah se poleg
ukrepov iz 12. člena Uredbe 999/2001/ES in ukrepov iz Poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES prepove tudi premike
ovac in koz z in na gospodarstvo ter klanje za lastno domačo
porabo, dokler sum ni ovržen oziroma dokler ni izključena BSE.
14. člen
(ukrepi v klavnici v primeru uradnega suma na TSE
pri ante-mortem pregledu)
(1) Če uradni veterinar pri ante-mortem pregledu goved,
ovc oziroma koz v klavnici postavi uradni sum na TSE, prepove
zakol živali, sumljive na TSE.
(2) Sumljivo žival je treba ločiti od ostalih živali ali jo namestiti v hlev za sumljive živali, če je ta na voljo.
(3) Uradni veterinar odredi usmrtitev sumljive živali, ki jo
opravi veterinarska organizacija. Veterinarsko higienska služba
odpelje truplo sumljive živali v odobren vmesni obrat kategorije 1
za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel enote NVI, ki odvzame
vzorce za izvedbo predpisanih preiskav na BSE oziroma TSE.
(4) Poleg ukrepov v klavnici se izvede tudi ukrepe iz
tretjega odstavka prejšnjega člena na izvornem gospodarstvu
TSE sumljive živali.
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15. člen
(ukrepi po potrditvi BSE)
(1) NRL mora o rezultatih potrditvenih preiskav na BSE
po telefaksu obvestiti generalnega direktorja Uprave. Glavni
urad Uprave o uradni potrditvi BSE takoj po telefaksu obvesti
krajevno pristojne OU Uprave.
(2) Ko je BSE uradno potrjena, uradni veterinar na gospodarstvu, kjer je bivala bolna žival, odredi poleg ukrepov, ki
se izvedejo ob sumu na BSE, še izvedbo ukrepov iz 13. člena
tega pravilnika in 1.(a) točke Poglavja B Priloge VII Uredbe
999/2001/ES.
(3) Živali iz druge in tretje alinee točke 1.(a) Poglavja B
Priloge VII Uredbe 999/2001/ES je treba usmrtiti in neškodljivo
uničiti.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek:
– se ne usmrtijo in uničijo živali iz tretje alinee točke 1.(a)
Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES, če se ugotovi, da
živali iz kohorte niso imele dostopa do enake krme kot prizadeta žival;
– se usmrtitev in uničenje živali iz tretje alinee točke 1.(a)
Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES odloži do konca njihovega produktivnega življenja, če gre za bike, ki neprekinjeno
bivajo v osemenjevalnih središčih, pod pogojem, da se jih po
smrti uniči v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.
16. člen
(ukrepi po potrditvi klasičnega praskavca pri ovcah in kozah)
(1) Uprava uradno potrdi klasični praskavec, ko sta po
uradni potrditvi TSE v skladu s preiskavami in postopki iz
točke 3.2(c) Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES izključena BSE in atipični praskavec.
(2) Izkoreninjenje klasičnega praskavca se izvede z usmrtitvijo in neškodljivim uničenjem živali, ki so slabo odporne,
dovzetne ali zelo dovzetne za klasični praskavec, z metodo
iz točke 2.2.2 (c) Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(3) Uradni veterinar lahko v skladu z določbami točke
2.2.2 (c) (ii) Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES odloži
genotipizacijo in usmrtitev z neškodljivim odstranjevanjem za
najdlje tri mesece, če je bil prvi registriran primer potrjen med
jagnitveno sezono.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena kozličkov in
negenotipiziranih jagnjet ni treba usmrtiti in neškodljivo uničiti,
ampak se lahko z dovoljenjem uradnega veterinarja do starosti
treh mesecev zakoljejo v klavnici ali za lastno domačo porabo.
Premik teh jagnjet in kozličkov z okuženega gospodarstva je dovoljen le neposredno v klavnico na območju Republike Slovenije.
(5) Uradni veterinar lahko za lastno domačo porabo dovoli
zakol ovac in ovnov z genotipi NSP1, NSP2 in NSP4 do starosti
18 mesecev.
(6) Za izvajanje točke 2.2.2 (c) (iii) Poglavja B Priloge VII
Uredbe 999/2001/ES uradni veterinar v tropih ovac z več kot
50 plemenskimi ovcami, v katerih je zastopanost živali z genotipom NSP1 ali NSP2 manjša od 50 %, ali v mešanih rejah
ovac in koz z več kot 50 živalmi na podlagi vloge rejca dovoli,
da se usmrtitev in uničenje ovac NSP 3 in koz odloži za dobo
do treh let od dneva potrditve prvega registriranega primera.
Ovce NSP4 in NSP5 ter ovni NSP2, NSP3, NSP4 in NSP5
se usmrtijo oziroma oddajo v zakol v odobren obrat za zakol
drobnice takoj, ko so znani rezultati genotipizacij.
(7) Dokler niso v skladu s točko 2.2.2.(c) Poglavja B
Priloge VII Uredbe 999/2001/ES iz tropa, v katerem je uradno
potrjen klasični praskavec, izločene ovce z neodpornimi genotipi in vse koze, ni dovoljeno dajati na trg mleka in proizvodov
iz mleka, če so le ti namenjeni za krmljenje prežvekovalcev.
(8) Če je žival, okužena s klasičnim praskavcem, do starosti enega leta bivala na drugem gospodarstvu ali na drugih
gospodarstvih, se izvedejo ukrepi za izkoreninjenje klasičnega praskavca le na teh gospodarstvih, na gospodarstvu, na
katerem je bil uradno potrjen klasični praskavec, pa le, če je
okužena žival na tem gospodarstvu že jagnjila oziroma jarila.
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Če okužena žival na zadevnem gospodarstvu še ni jagnjila oziroma jarila, je treba v naslednjih dveh letih testirati na TSE vse
poginule in pokončane ovce in koze, starejše od 18 mesecev.
(9) Če zemljišča za pašo ne uporablja le en trop, lahko
uradni veterinar ob upoštevanju epidemioloških dejavnikov
omeji izvajanje ukrepov iz tega člena samo na en trop. Če na
gospodarstvu biva več tropov, lahko uradni veterinar omeji izvajanje ukrepov samo na trop, pri katerem je bil uradno potrjen
klasični praskavec, če je ugotovljeno, da tropi bivajo ločeno
eden od drugega in je verjetnost širitve okužbe med tropi z
neposrednim ali posrednim stikom majhna.
17. člen
(ukrepi po potrditvi atipičnega praskavca pri ovcah in kozah)
(1) Uprava uradno potrdi atipični praskavec, ko sta po
uradni potrditvi TSE v skladu s preiskavami in postopki iz
točke 3.2(c) Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES izključena BSE in klasični praskavec.
(2) Na gospodarstvu, kjer je uradno potrjen atipični praskavec, je v obdobju dveh let po potrditvi zadnjega primera
atipičnega praskavca prepovedan zakol ovac in koz za lastno
domačo porabo, starejših od 18 mesecev.
18. člen
(načrt ukrepov)
Podrobnejše izvajanje postopkov izkoreninjenja BSE in
TSE ter načini obveščanja ob sumu in potrditvi TSE oziroma
BSE so navedeni v »Načrtu ukrepov ob pojavu BSE pri govedu v Republiki Sloveniji« oziroma »Načrtu ukrepov ob pojavu
TSE pri drobnici«. Načrta ukrepov sta pripravljena v skladu s
predpisom, ki ureja bolezni živali, in sta dostopna na spletni
strani Uprave.
19. člen
(usposabljanje)
Za izvajanje 10. člena Uredbe 999/2001/ES se usposabljanje izvaja po programu usposabljanja, ki je kot obvezna
sestavina del načrtov ukrepov iz prejšnjega člena.
20. člen
(status gospodarstva glede klasičnega praskavca)
(1) Preglede iz točke 1.1.3 (d) Oddelka A Poglavja A
Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES pred pridobitvijo statusa nadzorovanega tveganja izvaja veterinar veterinarske organizacije
s koncesijo po zakonu, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu: veterinar koncesionar).
(2) Vlogo za pridobitev statusa gospodarstva z nadzorovanim ali zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec vloži
imetnik živali na OU Uprave na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani Uprave.
(3) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka opravi uradni
veterinar OU Uprave prvi pregled reje glede izpolnjevanja pogojev iz točke 1.1.3 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe
999/2001/ES za podelitev statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec ali pogojev iz točke 1.1.2
Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES za
podelitev statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za
klasični praskavec.
(4) OU Uprave podeli status gospodarstva z zanemarljivim ali nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena OU
Uprave na podlagi vloge imetnika živali podeli gospodarstvu,
ki je vključeno v rejski program in mu je priznana rejska organizacija podelila status odpornosti tropa na ravni I v skladu s
potrjenim rejskim programom, status gospodarstva z zanemarljivim tveganjem. Vlogi imetniki živali priložijo potrdilo rejske
organizacije o priznanju statusa odpornosti tropa na ravni I.
(6) Za izvajanje točk 1.1.3 (d) in1.1.3 (f) Oddelka A Poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES v zvezi s pridobitvijo
in vzdrževanjem statusa gospodarstva z nadzorovanim tve-

Št.

74 / 6. 9. 2013 /

Stran

8583

ganjem za klasični praskavec ter za izvajanje točk 1.1.2 (d) in
1.1.2 (f) Oddelka A Poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES
v zvezi z vzdrževanjem statusa gospodarstva z zanemarljivim
tveganjem za klasični praskavec mora imetnik živali:
– zagotoviti, da so vse živali, namenjene za zakol, ki so
starejše od 18 mesecev, zaklane v odobrenih obratih za klanje
drobnice;
– vse poginule živali oddati NVI, ki jih odpelje v obrat za
zbiranje trupel poginulih živali. Imetnik živali iz tropov, ki imajo
status nadzorovanega ali zanemarljivega tveganja za klasični
praskavec, mora pri odvozu trupla poginule ovce ali koze,
starejše od 18 mesecev, opozoriti strokovnega delavca NVI,
da je pri teh poginulih živalih iz njegovega tropa treba opraviti
vzorčenje na TSE;
– pozvati veterinarja koncesionarja, da enkrat letno opravi
pregled izpolnjevanja pogojev iz točke 1.1.2 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES glede statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec ali točke
1.1.3 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES
glede statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za
klasični praskavec. Veterinar koncesionar sporoči rezultate
pregleda na OU Uprave, ki posodobi seznam.
(7) Uprava vodi in posodablja seznam gospodarstev, ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični
praskavec. Seznam tropov s statusom zanemarljivega oziroma
nadzorovanega tveganja je dostopen na spletni strani Uprave.
21. člen
(prehodne določbe)
(1) Šteje se, da gospodarstva, ki so bila na dan uveljavitve
tega pravilnika sedem let vključena v rejski program in so bila
na teh gospodarstvih v tem obdobju opravljena predpisana
testiranja poginulih živali na TSE ter ni bil potrjen noben primer
klasičnega praskavca, izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa
zanemarljivega tveganja.
(2) Šteje se, da gospodarstva, ki so bila na dan uveljavitve
tega pravilnika tri leta vključena v rejski program in so bila na teh
gospodarstvih v tem obdobju opravljena predpisana testiranja
poginulih živali na TSE ter ni bil potrjen noben primer klasičnega
praskavca, izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec.
(3) Rejci, ki želijo pridobiti status gospodarstva z zanemarljivim tveganjem v skladu s prvim odstavkom tega člena
oziroma status gospodarstva z nadzorovanim tveganjem v
skladu z drugim odstavkom tega člena, morajo vložiti vlogo za
podelitev statusa na OU Uprave najpozneje do 31. decembra
2013. Vlogi priložijo potrdilo rejske organizacije o obdobju vključenosti v rejski program, uradni veterinar OU Uprave pa pridobi
podatke o preiskavah in rezultatih preiskav v tem obdobju iz
uradnih evidenc v CIS VET.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS,
št. 37/10, 52/11 in 44/13).
23. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-218/2013
Ljubljana, dne 2. septembra 2013
EVA 2013-2330-0057
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Priloga
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Priloga
Razredi rizičnosti glede na odpornost na okužbo s TSE pri ovcah:
Razred
rizičnosti
(NSP)

Razred
rizičnosti

Genotip

1.

(najbolj
odporne)

ARR/ARR

2.

(odporne)

ARR/ARQ, ARR/AHQ, ARR/ARH

3.

(slabo
odporne)

AHQ/AHQ, AHQ/ARH, AHQ/ARQ, ARH/ARH,
ARH/ARQ, ARQ/ARQ, ARK/ARK

4

(dovzetne)

ARR/VRQ

5.

(zelo
dovzetne)

AHQ/VRQ, ARH/VRQ, ARQ/VRQ, VRQ/VRQ,
VRR/VRR

(opisno)

1/1
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2752.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih
za opravljanje javne gozdarske službe
v Zavodu za gozdove Slovenije

Na podlagi 52. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B in 106/10) izdaja minister za
kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih
za opravljanje javne gozdarske službe
v Zavodu za gozdove Slovenije

Št.

Št. 007-199/2013
Ljubljana, dne 10. julija 2013
EVA 2013-2330-0053
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

2753.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove “USTANOVA DOBRODELNI
ŽUPANOV SKLAD”

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi
ustanove z imenom USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV
SKLAD, s sedežem Polzela 8, 3313 Polzela, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 963/13 z dne
5. 8. 2013 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 5. 8.
2013, pri notarju Srečku Gabrilu, Savinjska cesta 20, Žalec, s
katerim je ustanovitelj Jože Kužnik, Andraž nad Polzelo 87,
3313 Polzela, ustanovil ustanovo:
– z imenom: USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV
SKLAD,
– s sedežem: Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Namen ustanove je pomagati osebam, ki so pomoči
potrebne. Ustanovitelj želi prispevati delež k programu pomoči
otrokom in družinam iz Občine Polzela, ki so se znašle v socialni stiski ali jih je prizadela bolezen, nadarjenim otrokom,
ki nimajo materialne možnosti za razvoj in drugim dijakom in
študentom pri njihovem šolanju. Ustanova deluje na principu
neposredne pomoči, v obliki štipendije in enkratne materialne
pomoči, določenemu otroku oziroma starejšemu z znanim imenom in priimkom, brez številnih posrednikov.

Stran
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3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 500,00 eurov.
4. Člani prve uprave so: Jože Kužnik, Andraž nad
Polzelo 87, 3313 Polzela, Alenka Kočevar, Na zelenici 6, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, Klavdija Tomažič, Hausenbichlerjeva ulica 2, 3310 Žalec.
5. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.
Št. 12200-7/2013/3
Ljubljana, dne 3. septembra 2013
EVA 2013-2611-0070
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje javne gozdarske
službe v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/10)
se v prvi alineji točke a) 2. člena črta besedilo »gozdarske,
ekonomske, pravne ali managerske smeri«.
V drugi alineji se besedilo »delovnih mestih v gozdarstvu«
nadomesti z besedo »delih«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2754.

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije
člana uprave banke in hranilnice

Na podlagi 2. točke 61. 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, 48/12, 105/12,
56/13 in 63/13 – ZS-K, v nadaljevanju ZBan-1) 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 dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za opravljanje funkcije člana uprave
banke in hranilnice
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave banke in hranilnice
(v nadaljevanju: banke) v dvotirnem sistemu upravljanja ali
izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja,
za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo
podružnice banke tretje države (v nadaljevanju: kandidat) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 63. člena in prvega odstavka
64. člena ZBan-1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Prenos smernic EBA)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije
povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
(EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).
3. člen
(Priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja)
Kandidat mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega
odstavka 65. člena oziroma v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 77. člena ter tretjim odstavkom 104. člena ZBan-1 priložiti
tudi:
(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je sestavni del tega sklepa,
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(b) izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila
o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 63. člena
ZBan-1, in
(c) sklep nadzornega sveta o imenovanju za člana uprave
banke.
4. člen
(Razveljavitev sklepa)
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o
dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list
RS, št. 28/07 in 7/11, v nadaljevanju sklep o dokumentaciji za
člane).
5. člen
(Postopki v teku)
Postopki na podlagi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo po pravilih, ki so se uporabljala
pred uveljavitvijo tega sklepa.
6. člen
(Uveljavitev in začetek uporabe sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije
Priloga
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ZAUPNO

BANKA SLOVENIJE

VPRAŠALNIK
k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:
- člana uprave banke/hranilnice v dvotirnem sistemu upravljanja
- izvršnega direktorja banke/hranilnice v enotirnem sistemu
upravljanja
- likvidacijskega upravitelja banke/hranilnice
- poslovodje podružnice banke tretje države

Ime in priimek vložnika:…………………………………………………..
Banka/Hranilnica:………………………………………………………....
Datum imenovanja:…………………………………………………………

Odgovore v vprašalniku uporablja Banka Slovenije pri ocenjevanju primernosti kandidata z vidika
izkušenj (teoretičnih in praktičnih), ugleda in upravljanja v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) v dvotirnem sistemu upravljanja ali
izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja banke oziroma
poslovodje podružnice banke tretje države.
Na podlagi podatkov iz vprašalnika Banka Slovenije zagotavlja enakost obravnav posameznih
kandidatov.

Stran
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ZAUPNO

Navodila za izpolnjevanje:
Vprašalnik mora biti izpolnjen čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Vprašalnik je lahko izpolnjen tudi
z računalnikom, vendar mora vsebovati vse elemente obrazca VPR.
Če je odgovor daljši, kot dopušča prostor, ga kandidat napiše na dodaten list papirja s sklicevanjem na
številko vprašanja iz vprašalnika. Odgovore na dodatnih listih kandidat lahko napiše z računalnikom.
Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, naj to pojasni. V kolikor podatek ne obstaja,
kandidat to označi s križcem. Kandidat ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.
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Obrazec VPR
1. Osebni podatki
1.1

Ime in priimek vložnika
G./Ga.

Ime in priimek

1.2

Rojstno ime, če je nastala sprememba

1.3

Druga prejšnja osebna imena, če je nastala sprememba

Datumi sprememb osebnega imena, če je nastala sprememba

1.4

Datum rojstva

1.5

Država in kraj rojstva

1.6

Državljanstvo

1.7

Stalno prebivališče

Začasno prebivališče

1.8

Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica,
potni list).

8589
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ZAUPNO

2.

Izkušnje, ugled in upravljanje

2.1

Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno
stopnjo. Navedite tudi članstva v vseh strokovnih organih, v katere ste vključeni ali pa ste
zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja zlasti s področja
bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega
oziroma statističnega področja.
Izobrazba

Dosežena
stopnja

Izobraževalna institucija,
sedež

Datum
pridobitve

Vložnik k vprašalniku priloži fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

2.2

Članstvo v strokovnih organih

Datum
včlanitve

Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ,
ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega
oziroma statističnega področja

Obdobje
izobraževanja

Navedite podatke o svojih poklicnih izkušnjah (zaposlitvah) v zadnjih desetih letih, z imeni
vseh podjetij/organizacij, kjer ste bili zaposleni, vključno z naravo in trajanjem pripadajočih
funkcij oziroma delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite vsa
obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.
Datum od/do
(mesec/leto)

Naziv delodajalca, naslov in
primarna dejavnost

Funkcija / Delovno mesto

Trajanje funkcije

Uradni list Republike Slovenije
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ZAUPNO

2.3

Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih
mestih. Pri opisovanju teh mest navedite svoja delegirana pooblastila, notranja pooblastila za
odločanje in področja vašega delovanja, vključno s številom svojih podrejenih. Navedite tudi
častne funkcije, če te obstajajo. K vprašalniku priložite kratko predstavitev izkušenj na
vodilnih delovnih mestih in opišite naravo in obseg poslovanja ter organizacijsko strukturo
podjetja.
Naziv družbe

Primarna
dejavnost

Funkcija častna
funkcija/zastopanje*

Obdobje

* Funkcija zastopanja organov vodenja ali nadzora

2.4

Navedite priporočila delodajalcev za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku priložite
fotokopije priporočil
Obdobje priporočila
od-do
(mesec/leto)

2.5

Delodajalec

Ime, priimek in funkcija
osebe, ki izdaja priporočilo

Z oceno 1-4 ocenite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s področji, ki so navedena v
tabeli.
Področje
Finančni trgi
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve
Strateško načrtovanje, razumevanje in
uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega
načrta banke
Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje,
spremljanje, kontroliranje/zmanjševanje glavnih
tveganj banke)

Teoretična znanja
(obkrožite oceno)
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Praktične izkušnje
(obkrožite oceno)
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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ZAUPNO

Ocenjevanje učinkovitosti notranjih ureditev
banke in vzpostavitev učinkovitega upravljanja,
nadzora in kontrol
Razumevanje finančnih podatkov banke,
identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh
informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in
ukrepov

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje
DA, morate opisati podrobnosti na ločenem listu papirja in se sklicevati na relevantno
vprašanje.
2.6

Ali ste bili v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj preganjani ali pravnomočno obsojeni zaradi:
(a) kaznivega dejanja/prekrška po zakonih, ki urejajo bančno oziroma finančno dejavnost,
poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, plačilne storitve, pranje
denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo;
(b) kaznivih dejanj/prekrškov nepoštenega ravnanja, goljufije ali finančnega kriminala;
(c) davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;
(d) drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj,
plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja?
DA NE
Ali vam je znano, ali je v teku zoper vas kakšen postopek zaradi kaznivih dejanj/prekrškov,
navedenih v tem vprašanju, v Republiki Sloveniji ali v tujini?

2.7

2.8

DA

NE

DA

NE

Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?

Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?
DA

2.9

Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno
obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?
DA

2.10

NE

NE

Ali je zoper vas v teku kakršen koli drug civilni ali upravni postopek ali disciplinski ukrep
(vključno s prepovedjo opravljanja dela direktorja družbe ter stečajnimi postopki, postopki
zaradi plačilne nesposobnosti in podobnimi postopki)?
DA

NE

Uradni list Republike Slovenije
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2.11

2.12

2.13

2.14

Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti
za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini
(npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?
DA

NE

DA

NE

DA

NE

Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.11 zavrnjena?

Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.11 odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?
DA

2.15

2.16

NE

Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega
mesta?
DA

NE

DA

NE

Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?

2.17

Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali
prokurista?
DA NE

2.18

Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža,
ustanovitelj, član uprave - direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli
poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v
Republiki Sloveniji ali tujini?
DA NE

2.19

Ali vam je pristojni organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno
koli dejavnost?
DA

NE

8593
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ZAUPNO

2.20

2.21

2.22

Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti do
bank poravnavajo z zamudo (npr. SISBON)?
DA

NE

DA

NE

Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki
lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?
DA

2.23

NE

Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje ?
DA

NE

2.24

Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava,
likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali
tujini?
DA NE

2.25

Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz točke 2.24?
DA

2.26

NE

Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih
treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.
Naziv družbe

Primarna dejavnost

Navedite, kdo
Navedite
delež v % od ožjih
družinskih
članov ima še
delež v tej
družbi
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2.27

Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.4 in 2.26, poslovne odnose z
banko, v kateri ste imenovani za člana uprave? Če DA, opišite načine poslovnih povezav.
DA

2.28

Ali ste, glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti, sposobni zagotoviti delu v
banki dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v banki?
DA

2.29

NE

NE

Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov1 iz
10. in 12. člena sklepa o skrbnosti med vami v funkciji člana uprave banke in banko?
DA

NE

3.

Vaša vizija poslovanja banke2

3.1

Za katera delovna področja boste v upravi banke odgovorni?

3.2

Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja banke (od 2.000 do 3.000 besed), upoštevajoč
bančno zakonodajo na področju, za katerega boste v upravi banke odgovorni, ter relacijo tega
področja do bančnega sistema na območju Republike Slovenije.

1

"nasprotje interesov" je položaj, ko je zaradi okoliščin na strani člana uprave oziroma nadzornega sveta,
ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana uprave
oziroma nadzornega sveta v razmerju do interesov banke, vključno z interesi banke na področju konkurence. Pri
presoji nasprotja interesov se upoštevajo vse okoliščine, zlasti pa ekonomske, politične in druge okoliščine, ki so
neposredno povezane s članom uprave oziroma nadzornega sveta in z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki
imajo skupne interese s članom uprave oziroma nadzornega sveta.
2
Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz te točke ne odgovarja.
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ZAUPNO

Izjava

………………..…………………………………………..………………..(ime in priimek kandidata)

(a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne. Zavedam se, da mora biti
član uprave banke / izvršni direktor banke / likvidacijski upravitelj banke / poslovodja podružnice
banke tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje,
potrebne za vodenje poslov banke.
(b) izjavljam, da
1. v zvezi z mano ni kazenskih postopkov v teku ne v Republiki Sloveniji ne v tujini,
2. nad nobeno družbo v Republiki Sloveniji ali v tujini, v kateri sem ali sem bil na vodilnem
delovnem mestu ni oziroma ni bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek
ali imenovana izredna uprava, niti mi ni znano, da se kateri izmed teh postopkov namerava
uvesti,
3. sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako
informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
4. se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Banko Slovenije o vseh pomembnih
spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jih podal(-a) v
vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel (-a) po datumu izpolnitve te izjave do
izdaje dovoljenja.
(c) zavedam se, da Banka Slovenije lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s
prvim in tretjim odstavkom 231. člena zakona o bančništvu.

Datum: ………………………………………….

Podpis: ………………………………………….
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2755.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta
bank in hranilnic

Na podlagi 1. točke 61. 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, 48/12, 105/12,
56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljevanju ZBan-1) 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 skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta
bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11, v nadaljevanju sklep)
se v prvem odstavku 1. člena na koncu točke (c) pika nadomesti z vejico in se doda nova točka (d), ki se glasi:
»(d) merila in postopke za oceno banke glede primernosti
kandidatov za člane uprave oziroma nadzornega sveta ali že
imenovanih članov na teh funkcijah.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Prenos direktiv EU in smernic EBA)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije:
– prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije
2010/76/EU 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 nadzorniškim
pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra
2010, str. 3–35);
– povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti
članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
(EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena sklepa se na koncu točke (d)
pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka (e), ki se glasi:
»(e) "ocena primernosti članov uprave oziroma nadzornega sveta" je dokumentirana ocena primernosti posameznega
kandidata za člana uprave oziroma nadzornega sveta ali že
imenovanega člana na teh funkcijah glede ugleda, izkušenj
in upravljanja, ki jo banka izdela na podlagi vnaprej določenih
postopkov in meril.«.
4. člen
5. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Politike na področju strokovnih in etičnih standardov
upravljanja ter ocene primernosti)

ter

(1) Banka mora vzpostaviti in izvajati politike za:
(a) doseganje strokovnih in etičnih standardov upravljanja

(b) izbiro in oceno primernosti kandidatov za člane uprave
oziroma nadzornega sveta in že imenovane člane na teh funkcijah (v nadaljevanju ocena primernosti člana).
(2) Politike iz točke (a) prvega odstavka tega člena morajo
zlasti identificirati razmerja, produkte in aktivnosti banke, pri
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katerih lahko prihaja do nasprotja interesov, vključno z elementi
za prepoznavanje dejanskega in potencialnega nasprotja interesov v razmerjih med različnimi strankami banke in v razmerjih
med banko in:
(a) članom uprave oziroma nadzornega sveta, ter drugih
oseb, ki imajo s tem članom skupne interese,
(b) strankami, delničarji, zaposlenimi, pomembnimi dobavitelji, poslovnimi partnerji ipd.
(3) V politikah iz točke (a) prvega odstavka tega člena
se mora banka opredeliti do pomembnih poslovnih stikov iz
12. člena tega sklepa, še zlasti do naslednjih primerov:
(a) vsakega neposrednega poslovnega stika člana uprave
oziroma nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana iz
naslova sklenjene pogodbe o dobavi blaga ali izvedbi storitev
za banko,
(b) posrednega poslovnega stika člana uprave oziroma
nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana, če izbor
dobavitelja blaga ali izvajalca storitev ni bil predmet javnega
razpisa,
(c) obravnave člana uprave pri uporabi bančnih in drugih
storitev banke, ki je ugodnejša, kot velja za druge zaposlene
v banki,
(d) obravnave člana nadzornega sveta ali bližnjega družinskega člana pri uporabi bančnih in drugih storitev banke, ki
je ugodnejša, kot velja za druge stranke banke.
(4) Politike iz točke (a) prvega odstavka tega člena morajo
opredeljevati ustrezne ukrepe za obravnavo in odpravljanje prepoznanih nasprotij interesov, ki med drugim vključujejo ustrezno
razmejitev pristojnosti in odgovornosti, vzpostavitev informacijskih ovir, kot je fizična ločitev določenih oddelkov, in drugo.
(5) Politike iz točke (a) prvega odstavka tega člena morajo opredeljevati pristop banke k prepoznavanju in obravnavi
dejanj iz naslova korupcije na vseh ravneh odločanja v banki
ter načine za odkrivanje in preprečevanje poslovanja za svoj
račun ter drugih kaznivih, neetičnih in spornih pojavov v zvezi
s poslovanjem banke.
(6) Politike iz točke (b) prvega odstavka tega člena morajo
določati:
(a) postopke za izdelavo ocene primernosti člana, vključno s/z:
– funkcijo in/ali osebo, ki je odgovorna za izdelavo ocene
primernosti člana;
– notranjim postopkom za izdelavo ocene primernosti
člana;
– informacijami in dokazili, ki jih mora član uprave oziroma
nadzornega sveta predložiti banki za namen izdelave ocene
primernosti člana;
– ukrepi, s katerimi banka zagotavlja, da je skupščina
delničarjev obveščena o zahtevah banke glede funkcije člana
uprave oziroma nadzornega sveta, še pred njihovim imenovanjem;
– okoliščinami, zaradi katerih mora banka ponovno izdelati oceno primernosti člana;
– obveznostmi članov uprave oziroma nadzornega sveta
glede obveščanja banke o vsem, kar lahko vpliva na spremembo njihove ocene primernosti;
(b) merila za izdelavo ocene primernosti člana, vključno
s/z:
– kompetencami, znanji in sposobnostmi, ki jih mora imeti
član uprave oziroma nadzornega sveta za utemeljeno domnevo
banke o zadostni strokovni usposobljenosti in izkušnjah tega
člana;
– merili za ugotavljanje kolektivne strokovne usposobljenosti in izkušenosti uprave oziroma nadzornega sveta;
– načini strokovnega usposabljanja v primeru potreb po
dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju članov uprave
oziroma nadzornega sveta z namenom zagotavljanja njihove
primernosti;
– predlogi ukrepov za primere, ko član uprave oziroma
nadzornega sveta ali kandidat za navedeni funkciji glede na
oceno banke ni primeren;
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Te politike morajo upoštevati, da:
(a) lahko različne funkcije v upravi oziroma nadzornem
svetu zahtevajo različne izkušnje;
(b) če se na podlagi kakršnih koli informacij pojavi dvom
o ugledu ali izkušnjah posameznih članov uprave oziroma nadzornega sveta, mora banka ponovno oceniti primernost te osebe. Banka mora upoštevati vse ustrezne informacije in dejstva,
ki so pomembna in so na razpolago za ocenjevanje, ne glede
na to, kje (v Republiki Sloveniji ali v tujini) in kdaj so se zgodila.
(7) Uprava mora pri oblikovanju politik iz prvega odstavka
tega člena sodelovati z nadzornim svetom, ki te politike obravnava in poda soglasje k njim.
Če nadzorni svet banke imenuje komisijo za imenovanje
ali podobno komisijo, mora ta aktivno sodelovati z upravo pri
oblikovanju politik za ocenjevanje primernosti članov.
(8) Uprava mora določiti politike iz prvega odstavka tega
člena ter na letni ravni obveščati nadzorni svet o njihovi implementaciji in izvajanju.«.
5. člen
Točka (b) drugega odstavka 7. člena sklepa se spremeni
tako, da se glasi:
»(b) zapisnike sej uprave in nadzornega sveta ter prepise
zvočnega zapisa sej nadzornega sveta,«.
Za točko (b) se doda nova točka (b1), ki se glasi:
»(b1) obveščanje uprave, nadzornega sveta ter funkcije
in/ali osebe iz prve alineje točke (a) šestega odstavka 5. člena
tega sklepa na letni ravni o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na skladnost članov uprave in nadzornega sveta z merili
primernosti člana, ki izhajajo iz politike banke,«.
6. člen
Za 13. členom sklepa se dodata nova 13.a in 13.b člen,
ki se glasita:
»13.a člen
(Ocena primernosti članov uprave oziroma
nadzornega sveta)
(1) Banka mora izdelati oceno primernosti člana v naslednjih okoliščinah:
(a) na podlagi predloga glede kandidata za novega člana
uprave iz drugega odstavka 17. člena tega sklepa oziroma v
okviru postopka izbire kandidata za novega člana nadzornega
sveta iz prvega odstavka 18. člena tega sklepa,
(b) v drugih primerih, če je potrebna ponovna izdelava
ocene primernosti člana.
Banka izdela oceno primernosti člana na podlagi meril iz
priloge 1 tega sklepa.
(2) Banka mora v okoliščinah iz točke (a) prvega odstavka tega člena zagotoviti izdelavo ocene primernosti člana, še
preden ta nastopi svojo funkcijo.
(3) Banka mora v okoliščinah iz točke (b) iz prvega odstavka tega člena zagotoviti ponovno izdelavo ocene primernosti člana, če je to potrebno zaradi nastopa dogodkov, ki bi lahko
vplivali na njegovo primernost. V tem primeru lahko banka
preveri samo, ali je zadevni član ob upoštevanju teh dogodkov
še vedno primeren za opravljanje svoje funkcije.
(4) Oceno primernosti člana mora banka presojati tudi
z vidika kolektivne primernosti uprave oziroma nadzornega
sveta.
(5) Banka mora oceno primernosti člana in rezultate te
ocene, vključno z morebitnimi predlaganimi ukrepi iz 13.b člena
tega sklepa, dokumentirati.
13.b člen
(Predlog ukrepov banke glede na oceno primernosti člana)
(1) Če banka na podlagi ocene primernosti člana iz
točke (a) prvega odstavka 13.a člena tega sklepa dvomi o primernosti te osebe za imenovanje na mesto člana uprave oziroma nadzornega sveta, mora upravi in nadzornemu svetu podati
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negativno mnenje o kandidaturi oziroma imenovanju osebe na to
funkcijo. Banka v primeru, da je bil zadevni član imenovan kljub
njenemu negativnemu mnenju, predlaga upravi in nadzornemu
svetu ustrezne ukrepe iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Če banka na podlagi ocene primernosti člana iz
točke (b) prvega odstavka 13.a člena tega sklepa dvomi, da je
član uprave oziroma nadzornega sveta še vedno primeren za
opravljanje svoje funkcije, predlaga ustrezne ukrepe za odpravo tega stanja upravi in nadzornemu svetu banke.
(3) Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko,
poleg predložitve negativnega mnenja, med drugim vključujejo
predloge za prerazporeditev odgovornosti med člani uprave
oziroma nadzornega sveta, zamenjavo člana ter usposabljanje posameznih članov ali uprave oziroma nadzornega sveta
kot celote zaradi zagotavljanja ustrezne kolektivne strokovne
usposobljenosti in izkušenosti uprave ali nadzornega sveta.«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena sklepa se za točko (h) doda
nova točka (h1), ki se glasi:
»(h1) vsako novo oceno banke glede primernosti članov
nadzornega sveta iz prvega odstavka 13.a člena ter morebitne
predloge ukrepov banke iz 13.b člena tega sklepa,«.

glasi:

8. člen
Tretji odstavek 17. člena sklepa se spremeni tako, da se

»(3) Izbiro kandidatov mora nadzorni svet opraviti na
podlagi vnaprej določenih meril primernosti članov uprave, ter
pri tem upoštevati oceno banke o primernosti člana iz prvega
odstavka 13.a člena ter morebitne predloge ukrepov banke iz
13.b člena tega sklepa.«.
9. člen
18. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(Izbira novih članov nadzornega sveta)
(1) Pri izbiri kandidatov za nove člane nadzornega sveta mora predlagatelj upoštevati omejitve in pogoje iz 71. in
72. člena ZBan-1 ter zakona, ki ureja gospodarske družbe
glede primernosti članov nadzornega sveta, vključno z:
(a) medsebojnim dopolnjevanjem znanj, izkušenj in sposobnosti z drugimi člani nadzornega sveta,
(b) časovno razpoložljivostjo kandidatov.
(2) Kandidatura za člana nadzornega sveta mora temeljiti
na ustreznih listinah in drugih dokazilih, ki potrjujejo izpolnjevanje meril iz prvega odstavka tega člena.
(3) Predlagatelj mora pred odločanjem o izvolitvi članov
nadzornega sveta skupščini ustrezno predstaviti kandidate,
vključno s:
(a) politikami banke glede primernosti članov nadzornega
sveta,
(b) oceno banke o primernosti člana iz prvega odstavka
13.a člena in morebitnimi predlogi ukrepov banke iz 13.b člena
tega sklepa,
(c) morebitnimi nasprotji interesov, ki obstajajo ali bi lahko
ob njihovem imenovanju nastala v razmerju do banke.
Če ocena banke o primernosti člana za namen predstavitve iz točke (b) prvega pododstavka tega odstavka v času odločanja o izvolitvi članov nadzornega sveta še ni izdelana, mora
banka ne glede na drugi odstavek 13.a člena tega sklepa to
oceno izdelati takoj, ko je to mogoče, vendar v vsakem primeru
najkasneje v roku šestih tednov od odločanja na skupščini.«.
10. člen
Sklepu se doda nova priloga 1, ki se glasi:
»Priloga 1 – Merila za oceno primernosti člana
1. Merila glede ugleda
(1) Šteje se, da je član ugleden, če ni dokazov, ki bi kazali
nasprotno oziroma ni razlogov za utemeljen dvom o ugledu
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člana. Šteje se, da član ni ugleden, če njegovo osebno ali poslovno ravnanje vzbuja kakršen koli resen dvom o zmožnosti
zagotavljanja skrbnega upravljanja banke.
(2) Banka mora pri oceni ugleda člana upoštevati, da
mora ta imeti ugled v vsakem primeru, ne glede na značilnosti,
obseg in zapletenost poslov, ki jih banka opravlja. Pri tem mora
banka upoštevati vse ustrezne informacije, ki so na razpolago,
ne glede na to, kdaj in kje so nastopili dogodki, ki lahko vplivajo
na ugled zadevnega člana ter ne glede na morebitne olajšave,
ki jih v zvezi s tem določa nacionalna zakonodaja drugih držav
članic ali tretjih držav. Prav tako mora banka upoštevati, da
več manjših dogodkov posamično nima nujno vpliva na ugled
člana, vendar pa imajo ti kot celota zanj lahko resne posledice.
(3) Banka mora za namen ocene okoliščin, ki lahko vzbudijo dvom o ugledu člana, upoštevati:
(a) obstoječe kazenske ali druge ustrezne uradne evidence v zvezi s članom,
(b) delovanje člana v preteklem sodelovanju s pristojnimi
organi,
(c) pretekle in trenutne poslovne rezultate in finančni
položaj člana.
(4) Banka mora v zvezi s točko (a) tretjega odstavka tega
poglavja upoštevati morebitno vrsto obsodbe ali obtožbe, stopnjo
pritožbe, izrečeno kazen, doseženo stopnjo v sodnem postopku
in učinek kakršnih koli ukrepov za povrnitev ugleda osebe. Proučiti
mora vse okoliščine primera, vključno z olajševalnimi, težo morebitnega zadevnega kaznivega dejanja/prekrška ali upravnega
oziroma nadzorniškega ukrepa, obdobje, ki je preteklo od ukrepa,
in vedenje osebe od storitve kaznivega dejanja ter pomembnost
kaznivega dejanja/prekrška ali upravnega oziroma nadzorniškega
ukrepa za predlagano funkcijo. V ta namen mora banka pridobiti
izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 63. člena ZBan-1. Pri
tem mora zlasti upoštevati naslednje okoliščine:
(a) pravnomočno obsodbo ali pregon zaradi kaznivega
dejanja/prekrška zaradi:
(i) kaznivih dejanj/prekrških po zakonih, ki urejajo bančno oziroma finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s
finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih
informacij ali oderuštvo;
(ii) kaznivih dejanj/prekrškov v zvezi z nepoštenim ravnanjem, goljufijo ali finančnim kriminalom;
(iii) davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;
(iv) drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo
potrošnikov ali delovna razmerja;
(b) zadevne trenutne ali pretekle preiskave in/ali izvršilne
ukrepe ali naložene upravne sankcije zaradi neupoštevanja
predpisov, ki urejajo bančno oziroma finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo,
plačilne storitve, oziroma zaradi neupoštevanja zakonodaje, ki
ureja finančne storitve;
(c) zadevne trenutne ali pretekle preiskave in/ali izvršilne
ukrepe, ki jih izvaja kateri koli regulativni ali strokovni organ
zaradi neupoštevanja katerih koli predpisov.
(5) Banka mora za namen točke (b) tretjega odstavka
tega poglavja upoštevati zlasti naslednje okoliščine:
(a) ali član v svojih odnosih s pristojnimi organi ni deloval
pregledno oziroma ni želel sodelovati z njimi;
(b) ali je bila članu zavrnjena registracija, dovoljenja, članstvo ali licenca za opravljanje dejavnosti ali poklica; ali je bila
taka registracija, dovoljenje, članstvo ali licenca razveljavljena,
odvzeta, izključena ali je prenehala;
(c) ali je bil član odstavljen z delovnega mesta ali funkcije
oziroma zaprošen, da odstopi s takega delovnega mesta, in
(d) ali je pristojni organ zadevnemu članu prepovedal
opravljanje dejavnosti ali poklica.
(6) Banka mora za namen točke (c) tretjega odstavka tega
poglavja upoštevati zlasti naslednje okoliščine:
(a) podatki o tem, da zadevni član svoje obveznosti do
banke poravnava z zamudo;
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(b) finančne in poslovne rezultate podjetij, ki so v lasti
zadevnega člana, ki jih ta upravlja ali v katerih je imel ali ima
pomemben delež, s posebnim poudarkom na kakršnem koli
sanacijskem, stečajnem ali likvidacijskem postopku, ob upoštevanju, ali in kako je ta član prispeval k okoliščinam, ki so
privedle do tega postopka;
(c) razglasitev osebnega stečaja ter
(d) obstoj civilnih tožb, upravnih ali kazenskih postopkov,
večjih naložb ali izpostavljenosti oziroma najetih kreditov, če
lahko ti pomembno vplivajo na finančni položaj člana.
2. Merila glede izkušenosti
(1) Banka mora oceniti izkušenost člana ob upoštevanju
odgovornosti funkcije za katero kandidira oziroma za katero je
bil imenovan. Banka lahko pri oceni izkušenosti člana upošteva
značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih banka opravlja
(načelo sorazmernosti).
(2) Banka mora pri oceni izkušenosti člana upoštevati:
(a) teoretična znanja, pridobljena z izobraževanjem in
usposabljanjem, ter praktične izkušnje, pridobljene na prejšnjih
delovnih mestih.
(b) vrsto funkcije, za katero član kandidira oziroma za
katero je bil imenovan.
(3) Banka mora za namen točke (a) drugega odstavka
tega poglavja upoštevati zlasti stopnjo in profil izobrazbe člana
ter povezavo te izobrazbe s področjem bančnih in finančnih
storitev ali drugimi ustreznimi področji. Šteje se, da so področja
izobrazbe v splošnem ustrezna, če so v povezavi s področjem
bančništva in financ, ekonomije, prava, upravnih ved, finančnih predpisov ali z matematičnimi oziroma statističnimi znanji.
Poleg tega mora banka upoštevati tudi znanja in veščine, ki jih
je član pridobil in dokazal s preteklim poslovnim ravnanjem.
(4) Banka ocene primernosti izobrazbe člana ne sme
omejiti zgolj na stopnjo izobrazbe ali dokaz o določenem obdobju na delovnem mestu v banki ali drugem podjetju. Opraviti
se mora temeljitejša analiza praktičnih izkušenj člana, saj so
znanja, pridobljena na prejšnjih delovnih mestih, odvisna od
značilnosti, obsega in zapletenosti poslov ter funkcije, ki jo
je član opravljal v okviru teh poslov. Pri tem mora banka dati
poseben poudarek teoretičnim in praktičnim izkušnjam člana
v zvezi s:
(a) finančnimi trgi;
(b) bančno zakonodajo in predpisi;
(c) strateškim načrtovanjem ter razumevanjem in uresničevanjem poslovne strategije ali poslovnega načrta banke;
(d) upravljanjem tveganj (identifikacijo, ocenjevanjem,
spremljanjem, kontroliranjem in zmanjševanjem glavnih tveganj
banke), vključujoč pripadajočo odgovornost člana;
(e) ocenjevanjem učinkovitosti notranjih ureditev banke in
vzpostavljanjem učinkovitega upravljanja, nadzora in kontrol ter
(f) tolmačenjem finančnih podatkov banke, identifikacijo
ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanjem ustreznih kontrol in ukrepov.
(5) Banka mora za namen točke (b) drugega odstavka
poglavja 1 te priloge upoštevati, da se raven in narava izkušenj,
zahtevanih od člana uprave, praviloma razlikujeta od ravni in
narave izkušenj, zahtevanih od člana nadzornega sveta. In
sicer mora član uprave imeti dovolj delovnih izkušenj, ki jih
je ustrezno dolgo pridobival na vodstvenem delovnem mestu
(kratkoročna ali začasna delovna mesta se sicer lahko upoštevajo, vendar pa običajno ne zadoščajo za domnevo o zadostni
izkušenosti). Član nadzornega sveta mora imeti predvsem
dovolj izkušenj za zagotavljanje ustrezne presoje odločitev
uprave in učinkovit nadzor nad njo.
Banka mora pri oceni teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj člana uprave, pridobljenih na prejšnjih delovnih mestih,
upoštevati zlasti:
(a) trajanje zaposlitve;
(b) naravo, obseg poslovanja in zapletenost poslov ter
organizacijsko strukturo podjetja, v katerem je član delal;
(c) pristojnosti ter pooblastila za odločanje in odgovornosti;
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(d) znanje, pridobljeno na delovnem mestu, v zvezi z
dejavnostjo bank;
(e) število članu podrejenih zaposlenih.
Banka mora pri oceni izkušenosti člana nadzornega sveta
zlasti upoštevati izkušnje in znanja, pridobljena na akademskih,
upravnih ali drugih delovnih mestih ter z vodenjem, nadzorom
ali spremljanjem finančnih institucij ali drugih primerljivih podjetij. Ti člani morajo biti sposobni dokazati, da imajo znanje,
potrebno za razumevanje poslov banke in tveganj, katerim je
le-ta izpostavljena.
3. Merila glede upravljanja
(1) Banka mora pri oceni primernosti člana upoštevati
tudi druga merila, pomembna za delovanje uprave oziroma
nadzornega sveta, vključno z:
(a) obstojem nasprotja interesov iz točke (c) drugega
odstavka 3. člena tega sklepa,
(b) zmožnostjo člana, da posveti delu v banki oziroma za
banko dovolj časa, ne glede na njegove siceršnje odgovornosti
in zadolžitve na drugih področjih delovanja,
(c) sestavo uprave oziroma nadzornega sveta,
(d) kolektivno strokovno usposobljenostjo in zahtevanimi
izkušnjami uprave oziroma nadzornega sveta.
(2) Banka mora pri oceni primernosti člana zlasti upoštevati njegovo sposobnost, da svoje dolžnosti in odgovornosti
izvaja neodvisno, brez dopuščanja neprimernega vpliva drugih
subjektov na njegovo odločanje. Pri oceni neodvisnosti mora
banka upoštevati naslednje dejavnike:
(a) pretekla in trenutna delovna mesta ali funkcije v banki
ali drugih podjetjih,
(b) osebna, poslovna ali druga ekonomska razmerja s
člani uprave ali nadzornega sveta v isti banki ali osebah v
bančni skupini in
(c) osebna, poslovna ali druga ekonomska razmerja z
obvladujočimi delničarji iste banke ali oseb v skupini.«.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

2756.

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

Na podlagi 9. 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, 85/11, 48/12, 105/12,
56/13 in 63/13 – ZS-K) 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 upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala
za banke in hranilnice
1. člen
1.a člen Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in
hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10,
62/11, 3/13, 38/13 in 60/13) se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»1.a člen
(Prenos direktiv EU in smernic EBA)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije:
– prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija
2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 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 nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329
z dne 14. decembra 2010, str. 3);
– povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti
članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
(EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se na koncu točke (v) pika
nadomesti s podpičjem in se dodata novi točki (z) in (ž), ki se
glasita:
»(z) "nosilci ključnih funkcij" so tisti zaposleni, ki imajo zaradi svojih funkcij pomemben vpliv na poslovanje banke, vendar niso člani uprave oziroma nadzornega sveta banke. Nosilci
ključnih funkcij so lahko vodje pomembnih poslovnih področij
banke, podružnic banke, podrejenih družb banke ter vodje
funkcij sistema notranjih kontrol ali podpornih funkcij banke;
(ž) "ocena primernosti nosilcev ključnih funkcij" je dokumentirana ocena primernosti posameznega kandidata za nosilca ključne funkcije ali že zaposlenega nosilca ključne funkcije
glede ugleda in izkušenj, ki jo banka izdela na podlagi vnaprej
določenih meril.«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu točke (b) pika
nadomesti z vejico in se doda nova točka (c), ki se glasi:
»(c) politike za oceno primernosti nosilcev ključnih funkcij.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Politike za oceno primernosti nosilcev ključnih funkcij
iz točke (c) prvega odstavka tega člena so dokument ali zbir
dokumentov, ki določajo najmanj:
(a) za katera delovna mesta se zahteva ta ocena,
(b) funkcije in/ali osebe, ki so odgovorne za izvedbo te
ocene,
(c) merila za ocenjevanje ugleda in izkušenj, ki se zahtevajo za konkretno delovno mesto,
(d) ukrepe banke za primere, ko nosilec ključne funkcije
na podlagi ocene ni primeren.
Te politike morajo upoštevati značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih banka opravlja.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Kadri in nosilci ključnih funkcij)
(1) Banka mora zagotoviti zadostno število kvalificiranih
zaposlenih glede na potrebe svojega organizacijskega ustroja,
poslovnih dejavnosti ter izpostavljenosti tveganjem. Usposobljenost in izkušnje zaposlenih morajo ustrezati njihovim pristojnostim in odgovornostim ter zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo.
(2) Banka identificira nosilce ključnih funkcij ter oceni
njihovo primernost v skladu s politikami iz četrtega odstavka
3. člena tega sklepa. Primernost nosilcev ključnih funkcij banka oceni še preden ti nastopijo svoje delovno mesto. Če se
na podlagi kakršnih koli informacij pojavi dvom o ugledu ali
izkušnjah posameznega nosilca ključne funkcije, mora banka
ponovno oceniti primernost te osebe.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Pri oceni izkušenosti nosilcev ključnih funkcij banka
upošteva odgovornosti zadevnega delovnega mesta ter značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih banka opravlja.
Pri oceni ugleda nosilcev ključnih funkcij banka upošteva, da
mora imeti oseba ugled v vsakem primeru, ne glede na značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih banka opravlja. Če
se na podlagi kakršnih koli informacij pojavi dvom o ugledu
ali izkušnjah posameznih nosilcev ključnih funkcij, banka na
podlagi lastnih meril oceni, kako to vpliva ali bi lahko vplivalo
na primernost te osebe. Banka upošteva vse zadeve, ki so
pomembne in so na razpolago za ocenjevanje, ne glede na
to, kje (v Republiki Sloveniji ali v tujini) in kdaj so se zgodile.
Banka pri oceni primernosti nosilcev ključnih funkcij smiselno
upošteva merila iz Priloge 1 Sklepa o skrbnosti članov uprave
in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11,
s spremembami, v nadaljevanju sklep o skrbnosti).
(4) Če banka na podlagi ocene primernosti nosilca ključne funkcije ugotovi, da zadevna oseba ni primerna, sprejme
ustrezne ukrepe. Banka pri tem smiselno uporablja ukrepe iz
13.b člena sklepa o skrbnosti. Banka oceno primernosti nosilca ključne funkcije in rezultate te ocene, vključno s sprejetimi
ukrepi, dokumentira.
(5) Banka mora zagotoviti zamenljivost nosilcev ključnih
funkcij in drugih ključnih zaposlenih. Odsotnost z delovnega
mesta ali prekinitev delovnega razmerja s takšnim zaposlenim
ne sme dolgoročno negativno vplivati na uveljavljanje strategij
in politik prevzemanja in upravljanja s tveganji.«.
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2. člen
Točka (a) 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(a) dokumentacijo o skladnosti statusnega ustroja banke
z določbami 2. poglavja ZBan-1, vključno z oceno primernosti
kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta,«.
3. člen
Naslov 4. člena se dopolni tako, da se glasi:
»(Dokumentacija o statusnem ustroju ter primernosti kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta)«.
V prvem odstavku se točka (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) dokazila, da člani uprave izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije v skladu s 63. členom ZBan-1 ter da člani
nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije
v skladu z 72. členom ZBan-1,«.
V drugem odstavku se na koncu točke (b) pika nadomesti
z vejico in doda nova točka (c), ki se glasi:
»(c) ocena primernosti člana uprave in člana nadzornega
sveta iz točke (e) drugega odstavka 3. člena Sklepa o skrbnosti
članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 62/11, s spremembami) za vse imenovane člane uprave
in nadzornega sveta.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

2757.

Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj
za opravljanje bančnih in finančnih storitev
ter za statusna preoblikovanja

Na podlagi 1. točke 82. 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, 48/12, 105/12,
56/13 in 63/13 – ZS-K) 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 dokumentaciji za izdajo dovoljenj
za opravljanje bančnih in finančnih storitev
ter za statusna preoblikovanja
1. člen
V Sklepu o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje
bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 28/07 in 89/11) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos smernic EBA)
»S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije
povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
(EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).«.

2758.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena
in drugega odstavka 98. 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, 48/12, 105/12, 56/13 in
63/13 – ZS-K) 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 poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11,
17/12, 71/12 in 38/13) se 1.a člen spremeni tako, da se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU in smernic EBA)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije:
– prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije
2010/76/EU 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 nadzorniškim
pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra
2010, str. 3–35);
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Uradni list Republike Slovenije

– povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti
članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
(EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).«.
2. člen
V 1.b členu se za besedilom "Uradni list RS, št. 62/11"
doda besedilo:
», v nadaljevanju sklep o skrbnosti«.
3. člen
Naslov 3. člena sklepa se dopolni tako, da se glasi:
»(Sklic in sklepi skupščine ter ocene primernosti članov
nadzornega sveta)«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Banka v primeru okoliščine iz prvega odstavka
13.a člena sklepa o skrbnosti, dokumentaciji iz drugega odstavka tega člena priloži tudi ocene primernosti članov nadzornega
sveta, morebitne predlagane ukrepe banke iz 13.b člena sklepa
o skrbnosti ter pripadajoče predloge oziroma sklepe skupščine,
razen če ocena primernosti članov v času odločanja o izvolitvi
članov nadzornega sveta na skupščini še ni izdelana.
(4) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki oceni primernosti članov nadzornega sveta ter morebitnih predlaganih ukrepih najkasneje v roku petih delovnih dni po izdelavi te ocene.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka obvesti Banko Slovenije o razrešitvi in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po
sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki oceni banke
glede primernosti članov uprave iz prvega odstavka 13.a člena sklepa o skrbnosti ter morebitnih predlaganih ukrepih iz
13.b člena sklepa o skrbnosti, in sicer:
(a) v primeru iz točke (a) prvega odstavka 13.a člena
sklepa o skrbnosti najkasneje v petih delovnih dneh od vložitve zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave banke s strani zadevnega kandidata,
(b) v primeru iz točke (b) prvega odstavka 13.a člena
sklepa o skrbnosti najkasneje v petih delovnih dneh po izdelavi
te ocene.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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OBČINE

BRASLOVČE

OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen

2759.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje
(Kamplin-Pentek)

Na podlagi 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12)
je Občinski svet Občine Braslovče na 22. redni seji dne 4. 9.
2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja PA19 – Parižlje
(Kamplin-Pentek)

(območje načrta)
(1) Območje načrta obsega zemljišče s parcelno številko
538/288, k.o. Spodnje Gorče, površina območja meri 735 m2.
(2) Za izvedbo priključkov novega objekta na obstoječo
in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni
tudi posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to
izkaže za potrebno.
(3) Na območju načrta ni predvidenih odstranitev obstoječih objektov.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Odloka o
prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11)
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja
urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek), ki ga je izdelalo
podjetje GRIL KIKELJ arhitekti, d.o.o. Celje, pod številko projekta OPPN 01/13, v avgustu 2013.

(1) Območje je obkroženo na vseh straneh z obstoječo
individualno stanovanjsko pozidavo, na južni strani območje
obkrožajo sicer nezazidani stanovanjski parceli.
(2) Območje se navezuje na sosednja območja na severovzhodnem vogalu preko parcele 538/458 in 538/340, k.o.
Spodnje Gorče, na JP990369.
(3) Obravnavana prostorska ureditev, ki načrtuje individualno stanovanjsko stavbo s pripadajočo infrastrukturno in
prometno ureditvijo območja, predstavlja dopolnitev obstoječe
individualne stanovanjske gradnje v neposredni bližini in širše
nima vpliva na sosednja območja.

2. člen

6. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga načrta)

(sestavni deli)

(namembnost območja)

Občinski podrobni prostorski načrt sestavlja tekstualni in
grafični del ter obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.

(1) Načrt ureja površine v sredini naselja, kot tak ne predstavlja širitev mestnih stanovanjskih površin temveč zapolnitev
pozidave.
(2) Na ureditvenem območju se na zemljišču za gradnjo
načrtuje individualna enodružinska stanovanjska stavba. Območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno
infrastrukturo.
(3) Do posameznega objekta je zagotovljen dostop in
dovoz ter zadostno število parkirnih prostorov.
(4) Na območju OPPN PA19 (Kamplin-Pentek) se v stanovanjskemu objektu dopušča opravljanje dejavnosti po Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11).
(5) Pri gradnji objekta se mora obvezno upoštevati:
– velikost in obliko gradbene parcele;
– gradbeno linijo in lego objekta, položaj objekta na parceli;
– na obravnavanem območju je potrebno upoštevati geološko geomehanski elaborat;
– tlorisni in višinski gabarit.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet načrta)
(1) Območje OPPN zajema površino stavbnega zemljišča
poraslega z gozdom na ravninski površini med okoliško prostostoječo pozidavo stanovanjskih objektov. Območje urejanja se
prometno navezuje na makadamsko cesto, št. parcele 538/311,
k.o. Spodnje Gorče, ki se na severozahodnem delu navezuje
preko parcele 538/458 in 538/340, k.o. Spodnje Gorče, na
JP990369.
(2) V skladu z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11) je za prostorsko enoto PE18
– Parižlje načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako PA19. Prostorska enota PE18 –
Parižlje je opredeljena kot območje za stanovanja, proizvodnih
dejavnosti mešanih območij, območij družbene infrastrukture,
območje zelenih površin.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem načrtom,
so:
– individualna stanovanjska gradnja s pripadajočo infrastrukturo in prometna ureditev.

7. člen
(vrste gradenj)
Na ureditvenem območju so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave do širine oziroma višine predvidene s tem odlokom,
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– redno in investicijsko vzdrževanje objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje prometne infrastrukture,
– urejanje utrjenih in drugih zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
8. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
(1) Objekt je zasnovan kot podolgovat kubus, orientiran vzdolžno z daljšo stranico vzporedno se na javno pot
JP990369. Objekt je sodobno zasnovan, z ravno zeleno streho
in ravno streho s strešno folijo. Dovoljena je gradnja arhitekturno kvalitetnega ter energetsko učinkovitega stanovanjskega
objekta.
(2) Objekt je po etažnosti P+1, nepodkleten, streha pritličnega dela objekta služi kot terasa bivalnih prostorov nadstropne etaže.
(3) Maksimalni tlorisni gabariti objektov:
– stanovanjski objekt: pritličje 25,45 x 14,05 m,
nadstropje 8,80 x 7,80 m + terasa
4,00 x 2,00 m,
– nadstrešnica za vozila 6,00 x 5,00 m ter lesena lopa
6,00 x 3,20 m
FZ (faktor zazidanosti) = 0,6
FZP (faktor zelenih površin) = 0,3.
(4) Fasade so oblikovane in konstrukcijsko zasnovane z
uporabo enostavnih pravokotnih rastrov. Uporablja se omet,
beton, steklo, kamen in les ter drugi sodobni materiali, s poenoteno uporabo barv v lestvici toplih zemeljskih barv. Prepovedana je uporaba signalnih barv, ki so moteče in izrazito
neavtohtone (citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra itd.). Uporaba svetlečih in zrcalnih
kritin je prepovedana.
(5) Odmiki regulacijskih linij:
– odmik od bodoče ceste 100 cm na severozahodnem
delu na parc. št.: 538/288, k.o. Spodnje Gorče
– odmik od parcelne meje;
– na južni strani 3,33 m na parc. št.: 538/99, k.o. Spodnje
Gorče in
– na vzhodni strani vogal konzole nadstrešnice 70 cm na
parc. št.: 538/225, k.o. Spodnje Gorče in
– na severni strani 3,16 m na parc. št.: 538/287, k.o.
Spodnje Gorče in
–
2,24 m na parc. št.: 538/458, k.o.
Spodnje Gorče in
–
3,71 m na parc. št.: 538/340, k.o.
Spodnje Gorče in
– na zahodni strani 2,86 m na parc. št.: 538/286, k.o.
Spodnje Gorče.
9. člen
(zunanja ureditev)
Dostopi in dovoz do objekta je predviden s strani dovozne
ceste – javne poti. Zunanje terasne pohodne površine naj bodo
lesene, zunanji tlaki naj se oblagajo v naravnem kamnu, ki je
protidrsno obdelan. Dovozi in dvorišča se lahko asfaltirajo ali
oblagajo z betonskimi tlakovci. Okolica objekta se zatravi in
zasadi z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
10. člen
(pogoji za urejanje okolice stanovanjskega
objekta)
(1) Ograjevanje parcele se lahko uredi z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene
z žično mrežo. Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v
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kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), ki se prilagodijo
obstoječim ureditvam do višine 1.8 m.
(2) V območju nivojskega križišča javne poti in novega
priključka ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali
postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli
drugega, kar bi oviralo preglednost ceste oziroma priključka.
(3) Razne zasaditve, žive meje, samostojne ograje, korita
in podobna urbana oprema, ki bo locirana v varovalnem pasu
javne poti mora biti nameščena oziroma grajena z odmikom v
1 m od cestnega telesa oziroma bližje s soglasjem upravljavca
ceste in ne smejo zmanjševati prometno tehničnih in voznih
pogojev na javni poti ali vplivati na preglednost le-te.
(4) Zunanji rob zasebnega parkirišča (robnik, zid ...), škarpe, zidovi, zidci, dvoriščna vrata in podobni grajeni objekti ob
javni poti mora biti od roba cestnega telesa odmaknjeni najmanj
1 m oziroma bližje s soglasjem upravljavca ceste.
(5) Ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe. Postavitev objektov je možna pod pogojem, da ni ovirano funkcioniranje obstoječih
objektov, parkiranje in manipulacija znotraj zemljiške parcele
osnovnega objekta ter da ni oviran dostop in preglednost na
javni poti.
(6) Postavitev in oblikovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom, h
kateremu sodijo. Naklon strehe, kritina, fasada, naj se poenoti z
osnovnim objektom, izjema so lahko le objekti (ute, steklenjaki,
rastlinjaki, zimski vrtovi, pohodne terase), ki jih zaradi svoje
namembnosti ali zakonitosti tehnološkega procesa, v celoti ni
možno oblikovno prilagoditi osnovnemu objektu. Nezahtevnih
in enostavnih objektov se ne sme postavljati na vedutno izpostavljenih legah.
POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Objekti znotraj območja podrobnega načrta mora biti
praviloma priključen na obstoječe in predvideno komunalno
in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer minimalno na
kanalizacijsko, vodovodno ter elektroenergetsko omrežje.
(2) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču; upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost.
(4) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem.
(5) Trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur.
(6) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po njeni izgradnji.
(7) Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati
in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
(8) Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
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12. člen
(cestno omrežje)
(1) Območje se prometno navezuje na javno pot
JP990369 preko parcele 538/458 in 538/340, k.o. Spodnje
Gorče. Občinska cesta, kategorizirana kot JP 990369 je v
privatnem lastništvu, zato je potreben prenos v javno dobro v
last Občine Braslovče kot lastnika in upravljavca. Predvidena
je rekonstrukcija občinske ceste JP990369.
(2) Karakteristični normalni profil nove dovozne ceste
(nekdanja JP990369) znaša: vozni pas 1 x 3 m.
(3) Obravnavano območje bo območje umirjenega prometa – cona 30 km/h, z zelo nizko prometno obremenitvijo.
13. člen
(parkiranje)
(1) Stanovanjski objekt mora imeti minimalno dve parkirni
mesti na lastni parceli.
(2) Če se v stanovanjskem objektu opravlja s tem odlokom dovoljena dejavnost, se za vsakih začetih 20 m2 neto
površine, ki jo ima dejavnost, določi eno parkirno mesto.
(3) Predvidena je vsa ustrezna vertikalna in horizontalna
prometna signalizacija.
14. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Oskrba novega objekta z vodo na obravnavanem
območju je možno preko izgrajenega javnega vodovoda v
izvedbi PE preseka 90 mm, ki poteka ob jugozahodnem delu
obravnavane parcele.
(2) Za nov objekt v obravnavanem območju bo potrebno
zgraditi sekundarno vodovodno omrežje, ki se bo navezalo
na obstoječi javni vodovod tako, da bodo zagotovljeni odmiki
od objektov minimalno 3,0 m ter vkopani v normalno globino
obratovanja (maksimalno 1,0 m nadkritja). Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Odcep
in hišni priključek se izvedeta z vgradnjo cestnega zapornega
ventila. Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v
sistem javnega vodovoda.
Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec
d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec
d.o.o.
(3) V bližnji prihodnosti namerava Občina Braslovče pristopiti k prenovi oziroma sanaciji komunalne infrastrukture širšega območja naselja Parižlje. V planu je izdelava OPPN PA19
ZN Parižlje II – SANACIJA OBMOČJA za širše območje naselja
Parižlje, ki bo zajemal tudi izgradnjo novega razvodno vodovodnega omrežja, ki bo zagotavljalo požarno varnost z izgradnjo
nadzemnih hidrantov. Do tega obdobja je predvideno gašenje
morebitnega z gasilno avtocisterno.
15. člen
(kanalizacija)
(1) V bližnji prihodnosti namerava Občina Braslovče pristopiti k prenovi oziroma sanaciji komunalne infrastrukture širšega območja naselja Parižlje. V planu je izdelava OPPN PA19
ZN Parižlje II – SANACIJA OBMOČJA za širše območje naselja
Parižlje, ki bo zajemal tudi izgradnjo sekundarnega sistema kanalizacijskega omrežja, hkrati pa ukinitev nepretočnih greznic.
Za OPPN PA19 (Kamplin-Pentek) se do izgradnje planiranega
sekundarnega kanalizacijskega sistema planira izgradnja biološke čistilne naprave, s kasnejšo izgradnjo sekundarnega
kanalizacijskega omrežja pa opustitev ČN ter navezavo na
novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
(2) Na vzhodni strani obravnavanega območja je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu, ki se
zaključuje s čistilno napravo. V sklopu tega programa na tem
širšem območju je plan izgradnje sekundarnega kanalizacijske-
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ga omrežje, ki se bo navezovalo na obstoječi kanal KP1.15,
PVC Ø 300 mm.
(3) Odpadne in meteorne vode iz predmetnega območja
se zbirajo in odvajajo preko armiranih poliesterskih ceveh ali
UKC PVC cevi z ustreznimi vodotesnimi revizijskimi jaški. Pokrovi na revizijskih jaških morajo biti iz LTŽ na zaklep z nosilnostjo glede na predvideno obtežbo. Onesnažene padavinske
vode z zemljišča, dvorišča, parkirišča, cestnega priključka ali
objekta morajo biti pred iztekom v javni kanalizacijski sistem
ali pred lokalnim ponikanjem v podtalje predhodno ustrezno
očiščene preko lovilca mineralnih olj in maščob.
(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o kanalizaciji ter o odvajanju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(5) Investitor mora za vso komunalno infrastrukturo, ki bo
dana v last in upravljanje Občine Braslovče, urediti potrebne
služnostne in ostale zemljiško-knjižne pogodbe za gradnjo in
vzdrževanje te infrastrukture, vključno z vpisom v zemljiško
knjigo in z uporabnim dovoljenjem.
16. člen
(drenaža)
(1) Meteorne strešne in drenažne vode bodo odtekale v
zbiralnik voda. Onesnažene meteorne vode z utrjenih površin
bodo odtekale v zbiralnik voda preko lovilca mineralnih olj.
(2) V slučaju napolnitve zbiralnika voda, bodo preko
preliva vode odtekale v ponikalnik, kjer bodo pronicale v podtalje. Dno ponikalnika mora segati v propustne peščene prode, lociran mora biti izven vpliva povoznih in manipulativnih
površin.
(3) Investitor je dolžan v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja dati na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Savinje, Celje, v pregled projektno dokumentacijo
in pridobiti soglasje k izdelani projektni dokumentaciji PGD,
kjer je razvidno upoštevanje upravljanje z vodami po podanih
smernicah k OPPN PA19 (Kamplin-Pentek).
17. člen
(elektro-energetsko omrežje)
(1) Na območju urejanja na parcelnih številkah 538/311,
538/340, k.o. Spodnje Gorče, potekajo obstoječi nizkonapetostni nadzemni in podzemni elektroenergetski vodi, katere je
potrebno upoštevati kot omejitveni faktor.
(2) Energija za napajanje predvidene individualne stanovanjske stavbe bo na razpolago v prostostoječi razdelilni
omarici, ki se predvidi ob obstoječem A-drogu, na parcelni
številki 538/226, k.o. Spodnje Gorče, na izvodu NNO vikendi,
razdelilec RP-5, iz transformatorske postaje Parižlje Papež.
(3) Merilno mesto za predvideno stanovanjsko stavbo
je predvideti v prostostoječi priključno merilni omarici, katera mora biti locirana ob robu parcelne številke 538/288,
k.o. Spodnje Gorče. Izpod povoznih površin se cevi
obbetonirajo.
(4) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij
za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, mora investitor v skladu z
71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07,
70/08) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
(Uradni list RS, št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v
katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri
priklopa.
(5) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne
prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja
elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v posebni mapi v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, jo
uskladiti z Elektro Celje, d.d. ter zanjo pridobiti gradbeno
dovoljenje.
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18. člen

(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju na vzhodni strani parcele
poteka TK vod in ni na razpolago novih TK kapacitet.
(2) Trase naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo.
Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev je potrebno
trase ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije.
(3) Za potrebe novega stanovanjskega objekta je potrebno uporabiti PVC cevi preseka 110 mm in PEHD cev premera
50 mm, prav tako jašek ali stebriček na začetku gradbene cone,
ki omogoča vgraditev prenosnega medija.
(4) Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v
projektnih pogojih po navodilih Telekom Slovenije.
(5) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v
fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
19. člen
(ogrevanje)
(1) Znotraj območja je predvideno individualno centralno
ogrevanje stanovanjskih objektov. Pri načrtovanju novih stanovanjskih objektov naj se predvidi uporaba sodobnih tehnologij
za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju
prijaznih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na
obnovljivih virih energije (toplotne črpalke, geosonde, sončni
kolektorji, fotovoltaične elektrarne ipd.).
(2) Kot vir ogrevanja je možno uporabljati tudi plin, kurilno
olje, les ipd., vendar emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo v
ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih narav (Uradni list RS, št. 24/13).

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
20. člen
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se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij
vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11).
(4) Varovanje tal: Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se uporabi za
sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in premesti na
drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvede
tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme
priti do mešanja mrtvice in živice.
(5) Varstvo voda: Ureditveno območje se nahaja izven
vodovarstvenega območja.
21. člen
(odpadki)
(1) Na celotnem območju Občine Braslovče so na primerno dostopnih mestih urejene zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov. V skladu s programom storitev in oskrbe prebivalstva z
infrastrukturo in v skladu z veljavnimi predpisi se nahaja Zbirni
center Braslovče za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v
Žovneku.
Ekološki otok je za stanovanjsko stavbo načrtovan ob
vrtni lopi pod nadstrešnico za vozila.
(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih
tipskih posodah in odvažajo v skladu z ustreznimi občinskimi
predpisi. Odjemna mesta morajo biti prometno dostopna, ne
smejo pa biti na prometnih površinah. Ob objektu je potrebno
predvideti prostor za tri zabojnike za odpadke, in sicer zabojnik
za preostanek odpadkov, za organske odpadke in embalažnino.
(3) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odvažajo na
kompostarno.
(4) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta,
je potrebno deponirati in ravnati z njimi skladno z Uredbo o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS,
št. 34/08, 61/11).
(5) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza na končno
odlagališče tovrstnih odpadkov zbirajo in hranijo v sklopu zemljišča za gradnjo, v posebnih posodah ali skladiščih.

(varovanje okolja)
(1) Ohranjanje narave in naravnih vrednot: Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij
ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Na osnovi
petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04 – UPB2 v nadaljevanju: ZON) za območje,
ki se ureja z obravnavanim prostorskim načrtom izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja
nista potrebni. V primeru, da gre za pripravo prostorskega akta
na območjih strnjene poselitve, je ne glede na to, da izdelava
naravovarstvenih smernic zanje ni potrebna, treba upoštevati
določila 36. člena ZON.
(2) Varstvo pred hrupom: Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10), na podlagi katere območje obravnave
sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna
raven hrupa 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči. Ker gre za
stanovanjsko območje ni dopusten noben poseg v okolje, ki
je moteč zaradi povzročanja hrupa. Stanovanjske objekte je
potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.
(3) Varstvo ozračja: Učinkovito varstvo zraka na območju
OPPN se izvaja z gradnjo energetsko učinkovitih stanovanjskih
objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb) ter uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb. Za potrebe po toplotni energiji naj se uporabljajo
ekološko nesporni ter obnovljivi viri energije.
Pri gradnji je potrebno upoštevati zakonska določila o
varstvu zraka in zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo prekoračene dovoljene vrednosti emisij. Emisije iz kurilnih naprav, ki

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VARSTVO PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smernice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.
(2) Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev stropne
plošče nad pritlično etažo.
(3) Ureditveno območje OPPN ni erozivno in plazovito ter
se ne nahaja znotraj poplavno ogroženih območij.
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V OPPN so s področja varstva pred požarom upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva
pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov – zagotovljeno je zadostno število ustrezno razmeščeni izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,
– potrebni odmiki med objekti ter potrebne protipožarne
ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte,
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– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino
poti, uvozno izvoznimi radiji na uvozih do objektov (SIST DIN
14090, površine za gasilce na zemljišču,
– v bližnji prihodnosti namerava Občina Braslovče pristopiti k prenovi oziroma sanaciji komunalne infrastrukture širšega
območja naselja Parižlje. V planu je izdelava OPPN PA19 ZN
Parižlje II – SANACIJA OBMOČJA za širše območje naselja
Parižlje, ki bo zajemal tudi izgradnjo novega razvodno vodovodnega omrežja, ki bo zagotavljalo požarno varnost z izgradnjo
nadzemnih hidrantov. Do tega obdobja je predvideno gašenje
morebitnega požara z gasilno avtocisterno ter gasilniki,
– vsi intervencijski dostopi ter predvidene tehnične rešitve
požarne so razvidni iz grafičnih prilog.
(2) Za zagotavljanje požarne varnosti, je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred
požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine
se opredeli v PGD projektu (zasnova požarne varnosti) in bo
skladen z določili predpisov s področja varstva pred požarom.
(4) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni
potres ali vojna.
24. člen
(geološko geomehanske zahteve)
(1) Za območje OPPN je izdelano geološko-geotehnično
mnenje ki je kot priloga sestavni del tega načrta.
(2) Obravnavano pobočje je zgrajeno iz pestrih oligocenskega hribin, predvsem gre za laporje, peščene laporje, peščenjake in andezitne tufe. Kompaktna podlaga se predvidoma
začne na globini od 6,0 m do 8,0 m glede na koto terena (struga
Savinje je v celoti vrezana v kompaktno hribinsko osnovo).
(3) Nad nepropustno podlago je debelejša plast kvartarnih aluvialnih nanosov Savinje s pritoki. Le-ti so v glavnem
sestavljeni iz dobro prepustnih, slabo granuliranih peščenih in
le mestoma zameljenih prodov. Nevezljiva zemljina je v rahlem
do srednje gostem gostotnem stanju. Na površini so peščeni
prodi prekriti s heterogeno plastjo peščenih glinastih meljev in
peščenim humusom z drobnimi prodniki, ki jih bo potrebno iz
območja temeljenja v celoti odstraniti. Debelina slabo nosilnih
zemljin – plast vezljivih zemljin, ki predstavljajo le slabo hidrološko zaporno plast nad dobro prepustnimi peščenimi prodi – je
do največ okrog 1,0 m Ocenjene geomehanske karakteristike
aluvialnih nanosov – peščenih in zameljenih prodov, kjer se bo
izvedlo temeljenje objekta, so v naslednjih mejah:
GP-GFs c = 0,0 kPa (kohezija)
j = 30,0 – 38,0 ° (kot notranja trenja)
g = 18,0 – 19,0 kN/m3 (prostorninska teža)
Ms = 20,0 – 30,0 kN/m3 (prostorninska teža)
k = 2,5E-02-5, 0E-03 m/s (koeficient prepustnosti)
Cv = 30,0 – 40,0 MN/m3 (modul reakcije tal).
(4) Stanovanjski objekt bo temeljen na armirano betonski
plošči ali na pasovnih armirano betonskih temeljih, s tem da
morajo temeljiti v celoti nalagati na raščene peščene in zameljene prode (pod plastjo humusa in rjavega peščenega melja,
ki jih je potrebno v celoti odstraniti).
Globina temeljenja, oziroma peščeno gruščnatega nasipa
pod armirano betonsko temeljno ploščo, naj bo najmanj 0,9 m
glede na koto zunanje ureditve (zmrzal)!
Vsi temelji naj bodo ojačani z armaturo in povezani z armirano betonskimi vezmi z zgornjo armirano betonsko ploščo.
Izkop gradbene jame ter izvedba komprimiranega peščeno gramoznega nasipa pod temeljno ploščo, naj se izvede v
suhem obdobju v najkrajšem možnem času, saj se geomehanske karakteristike temeljnih tal ob povečani vlagi poslabšajo.
Pred izvedbo peščeno gramozne komprimirane blazine
po armirano betonsko temeljno ploščo naj se raščena te-
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meljna tla (peščen prod) dobro skomprimirajo! Na zaključnem
sloju komprimirane peščeno gramozne blazine, koti podložnih betonov, je potrebno doseči enakomerni modul stisljivosti
Ms >40,0 MPa.
(5) Projektna nosilnost tal oziroma dopustna nosilnost tal
Dopustna nosilnost tal pd=180 kPa, pri čemer je projektna
nosilnost tal bistveno višja Rd> 180 kPa (raščena peščeno prodna tla na globini cca 0,9 m). Ker se bo temeljilo na armirano
betonski temeljni plošči, bo izkoriščen le del podane dopustne
nosilnosti tal!
Pri dimenzioniranju temeljev naj se upošteva še vertikalni
modul reakcije tal Cv= 25,0 MN/m3 ter TIP tal »B«!
Širše območje spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti
po EMS, oziroma je pričakovati pospeške tal (v primeru potresa) PGA (g) do 0.175 po EC8; s tem da je potrebno v tem primeru upoštevati še koeficient »tal B« (za ne vezljive zemljine,
kjer bo izvedeno temeljenje).
(6) Posedki objekta bodo v mejah normale (do največ
okrog 0,5 cm), ob upoštevanju podane nosilnosti in enakomerne obtežbe.
(7) Pri odvodnjavanju bo potrebno naslednje:
– meteorne vode iz objekta in okolice je možno speljati
v ponikovalnico. Dno ponikovalnice mora segati v propustne
peščene prode.
– odpadne vode bo potrebno odvodnjavati v ali čistilno
napravo ali v kanalizacijo, ko bo ta na tem območju zgrajena.
(8) Zaradi potrebe po temeljenju nove stanovanjske stavbe v homogeno nosilna raščena peščeno prodna tla, mora
gradbeno jamo, v primeru drugačne sestave, kot je napisano v
tem mnenju pred izdelavo temeljne plošče ali temeljev, obvezno pregledati geolog.
25. člen
(načrt parcelacije)
Na ureditvenem območju se izvede parcelacija zemljišča.
Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela.
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
26. člen
(etapnost)
Pred izgradnjo stanovanjske stavbe se zemljišče komunalno opremi. Rekonstrukcija oziroma razširitev dovozne občinske ceste se lahko izvede naknadno.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov po obstoječih infrastrukturnih omrežjih, objektih in
napravah,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
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– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
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32. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35050-7/2012
Braslovče, dne 5. septembra 2013

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

28. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo primernejše tehnične
rešitve, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
(2) Dopustna so tudi odstopanja:
– tlorisni in višinski gabariti načrtovanega stanovanjskega
objekta lahko odstopajo do +–10% v vse smeri, ne smejo pa
presegati faktorja zazidanosti, regulacijskih linij in minimalnih
odmikov od sosednjih parcelnih mej;
– nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati bližje sosednjim zemljiščem ob soglasju lastnikov le-teh
in upoštevanju veljavnih predpisov;
– od tras vodov gospodarske infrastrukture kolikor ta zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in
sami tehnologiji izvedbe.
(3) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske javne
infrastrukture, za potrebe priključevanja objekta, ki je znotraj
območja urejanja OPPN, ter ureditev interventnih poti. Posegi
so dovoljeni s soglasjem upravljavca posamezne infrastrukture. Posegi izven območja OPPN so dovoljeni tudi za potrebe
ureditve odvoda padavinskih vod območja.

DOBJE
2760.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11)
in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list. RS, št. 114/06
– UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 13. redni seji dne
28. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobje za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

29. člen

2. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve
za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta. OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer
s sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po
prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi
območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo
v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno
povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(vpogled)
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnih službah Občine
Braslovče in na Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in
prostor.
31. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2013

(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
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni

70
700
703
704
706
71
710
711
712

v EUR
Proračun
2013
1.480.849,00
812.139,00
740.069,00
702.615,00
23.976,00
13.332,00
146,00
72.070,00
20.431,00
204,00
1.900,00
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713
714
72
722
74
740
741
II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.

III/1.

III/2

B.
IV.
75
750
VI.
C.
VII.
50

Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus
skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)
TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
(40 + 41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE

Št.

40.000,00
9.535,00
1.000,00
1.000,00
667.710,00
167.935,00
499.775,00
1.825.810,00
348.476,00
59.663,00
9.374,00
260.739,00
18.700,00
402.663,00
18.300,00
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Domače zadolževanje
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I. +IV. + VII. -II. – V. – VIII.)
X
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI. + X. – IX.)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran

500
IX.

8609
0

–62.584,00
0
344.961,00
62584,00
62584,00

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 podkonte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

232.284,00
20.089,00
131.990,00
1.053.301,00
1.053.301,00
21.370,00
15.430,00
5.940,00

–344.961,00

–349.634,00

61.000,00

282.377,00
282.377,00
282.377,00
282.377,00
0
0

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 ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo
za namene določene v tem zakonu,
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega
ministrstva,
4) taksa za obremenjevanje vode,
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za
namene za katere se pobirajo,
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za
investicije,
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Dobje, ki je skrbnik proračunskih postavk. Župan lahko tudi
pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in
njegovi realizaciji.

Stran

8610 /
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5. člen

(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in
v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je
priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna mora vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi župan kot skrbnik vseh proračunskih
postavk. Župan lahko za skrbnika proračunske postavke pisno
pooblasti druge osebe.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5%
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa
se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. 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.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
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 40% 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 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
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obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve 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.
8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 40.000,00 EUR se lahko uvrstijo
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 40.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega
sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
10.900,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. 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 oziroma zagotavljanja likvidnosti
se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine
50.000,00 EUR.
V primeru premostitvenega zadolževanja oziroma
zadolževanja za zagotavljanje tekoče likvidnosti v višini
nad 50.001,00 EUR je le-to možno s sklepom občinskega
sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dobje, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 EUR.
12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja
na ravni občine)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
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Št.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen

72

73
74

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2013
Dobje, dne 28. junija 2013
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

MIRNA PEČ
2761.

41

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2013 – 2. rebalans 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in
96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 22. redni
seji dne 5. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Mirna Peč
za leto 2013 – 2. rebalans 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013
(Uradni list RS, št. 105/12 in 35/13) se drugi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

70

71

40

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Proračun leta
2013
v eurih
4.799.965,00
3.477.604,00
2.013.382,00
1.862.124,00
104.212,00
47.046,00
1.464.222,00
142.881,00
2.400,00
6.900,00

42

43

B.

75

C.
50

55
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713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
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
II. 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
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim in fiz.
os., ki niso prorač. upor.
432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX) =-III.
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

Stran

8611

2.000,00
1.310.041,00
249.080,00
249.080,00
960,00
960,00
1.071.941,00
493.207,00
578.734,00
4.957.914,00
786.479,00
223.533,00
35.962,00
463.571,00
58.413,00
5.000,00
1.109.995,00
189.804,00
618.780,00
71.205,00
230.206,00
2.843.953,00
2.843.953,00
217.487,00
203.645,00
13.842,00
–157.949,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.525,00
30.525,00
30.525,00
–188.474,00
–30.525,00
157.949,00
188.638,43

Stran
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Št.
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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, 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 Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija v letu 2013 se oblikuje
v višini 5.000 eurov.«
3. člen
Črta se 10. člen odloka, ostali členi odloka pa se ustrezno
preštevilčijo.

71

72

73
74

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2013.
Št. 410-07/2012-41
Mirna Peč, dne 5. septembra 2013

40

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

2762.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2014 – 1. spremembe

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in
96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 22. redni
seji dne 5. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Mirna Peč
za leto 2014 – 1. spremembe
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014
(Uradni list RS, št. 105/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

70

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI

41

42

43

B.

75
Proračun leta
2014
v eurih
4.335.543,00
2.887.925,00
2.008.304,00

C.
50

700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe 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
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
II. 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
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim in fiz.
os., ki niso prorač.upor.
432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

1.862.124,00
102.300,00
43.880,00
879.621,00
112.421,00
2.400,00
6.900,00
2.000,00
755.900,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.446.618,00
666.911,00
779.707,00
4.259.003,00
685.516,00
226.214,00
36.715,00
369.737,00
47.850,00
5.000,00
1.060.486,00
151.834,00
605.400,00
71.205,00
232.047,00
2.339.574,00
2.339.574,00
173.427,00
141.737,00
31.690,00
76.540,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX) =-III.
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

55

Stran

8613

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 Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

0,00
76.500,00
76.500,00
76.500,00

2. člen
Črta se 10. člen odloka, ostali členi odloka pa se ustrezno
preštevilčijo.

40,00
–76.500,00

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2014.

–76.540,00
164,43

Št. 410-07/2012-42
Mirna Peč, dne 5. septembra 2013

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

2763.
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Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč

Na podlagi petega in šestega odstavka 3. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJUP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 –
ZDIJ12, je Občinski svet Občine Mirna Peč na 22. redni seji
dne 5. 9. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč
I.
Občinski svet Občine Mirna Peč določa naslednje neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna:
1. Neposredni uporabniki
Zap.
št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanov.

Ime, naziv

Naslov

Občina sedeža

1.

7669

1357816

2

Občinska uprava
Občine Mirna Peč

Trg 2,
8216 Mirna Peč

Mirna Peč

2. Posredni uporabniki
Zap.
št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanov.

Ime, naziv

Naslov

Občina sedeža

1.

6702

5086256

2

Osnovna šola
Toneta Pavčka

Postaja 1,
8216 Mirna Peč

Mirna Peč

II.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov Občine Mirna Peč, številka: 403-02/01-02 z dne 19. aprila 2001.
Št. 410-7/2012-43
Mirna Peč, dne 5. septembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

Stran
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Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Mirna Peč

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 94/09 Odl. US in
100/11 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 22. redni seji dne 5. 9. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Mirna Peč
1.
Nepremičnina, označena s parcelno številko 325.S, k.o.
Mirna Peč (nekdanja osnovna šola), na naslovu Mirna Peč, Trg
8, 8216 Mirna Peč, ki stoji na parc. št. 660/2, k.o. Mirna Peč in
je v lasti Občine Mirna Peč, se določi za javno infrastrukturo
na področju kulture.
2.
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi
zaznamuje kot javna kulturna infrastruktura.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-7/2013-2
Mirna Peč, dne 5. septembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

ROGATEC
2765.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem
in razvoj Občine Rogatec

Na podlagi 47. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine
Rogatec na 4. izredni seji dne 2. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Občine Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11,
108/12, 58/13; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
V okviru javnega zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
– Muzej na prostem Rogatec,
– Razvoj, načrtovanje in trženje ter
– Športna in ostala infrastruktura.

Uradni list Republike Slovenije
Strokovno delo organizacijskih enot vodijo vodje organizacijskih enot.
Za organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.
Organizacijska enota Muzej na prostem Rogatec se
vpiše v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo.«

glasi:

3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se po novem

»Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
izvaja znotraj javne službe naloge in dejavnosti v okviru notranjih organizacijskih enot.
V okviru organizacijske enote Muzej na prostem Rogatec
izvaja naslednje naloge:
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov
ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za
njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za
izvajanje javne službe, evidentira, zbira, hrani, dokumentira,
raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno
dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva javnega
zavoda,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda,
– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kulturnega sodelovanja z drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami,
– posreduje podatke o etnološki in zgodovinski dediščini
območja Občine Rogatec in skrbi za dostopnost podatkov
javnosti,
– predstavlja kulturno in krajevno zgodovino območja
Občine Rogatec,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe za ciljne skupine ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno
oviranim osebam,
– pripravlja in izvaja programe usposabljanja na področju
domačih obrti,
– oblikuje urnik odpiralnega časa za ogled razstav in
cenik, ki sta javno objavljena,
– skrbi za stalne razstave in pripravlja dodatne muzejske demonstracije ali študijske razstave iz svojih zbirk, pri
razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji ter drugimi
ustanovami,
– se povezuje z drugimi muzeji na področju restavratorsko-konservatorske dejavnosti,
– letni program prireditev zaradi dostopnosti usklajuje z
drugimi programi v občini in razstavnimi termini drugih muzejev,
– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške
zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti javnega zavoda,
– upravlja z zaupanimi nepremičninami, ki tvorijo javno
infrastrukturo na področju kulture.
V okviru organizacijske enote Razvoj, načrtovanje in trženje izvaja naslednje naloge:
– oblikuje in izvaja promocijo ter trženje turističnih programov, produktov in storitev,
– oblikuje celovito turistično ponudbo območje občine,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s
poslanstvom zavoda,
– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih javnega zavoda,
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– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji,
seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti oziroma kulture in umetnosti,
– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh
vrst prireditev,
– izvaja založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z
dejavnostjo javnega zavoda,
– prodaja publikacije vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd., zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne
dediščine, umetnosti itd.,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev ter za zaposlene,
– informira obiskovalce v okviru turističnega informativnega centra,
– izvaja promocijo turistične ponudbe,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njene promocije,
– vključuje aktivnosti turističnih društev in ostalih društev,
ki delujejo v javnem interesu,
– spodbuja razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,
– opravlja naloge in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev, za zavode, društva in ostale
pravne osebe,
– pripravlja razvojne usmeritve na področju kmetijstva in
gospodarstva,
– pripravlja razvojne programe in poslovne načrte za
naročnike,
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne
razpise resornih ministrstev in EU,
– opravlja druge naloge v soglasju z občino ustanoviteljico.
V okviru organizacijske enote Športna in ostala infrastruktura izvaja naslednje naloge:
– vzdržuje športne objekte in z njimi upravlja v imenu
ustanoviteljice, na podlagi posebne pogodbe,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja oziroma organizira in izvaja športne in ostale prireditve v teh objektih,
– oblikuje celovito športno ponudbo,
– skrbi za oddajo prostorov v športnih objektih in tehnične
opreme v najem ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki, skladno s področnimi predpisi,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za
varnost delovanja objektov in naprav,
– javnost informira o dogodkih v športnih objektih,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih
in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske
kapacitete,
– vodi interno evidenco o uporabi športnih objektov oziroma posameznih prostorov,
– z lastnikom sodeluje pri najemu in uporabi športnih
objektov ter ga sproti obvešča o dogodkih in stanju športnih
objektov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0005/2013
Rogatec, dne 2. septembra 2013
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

Stran
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VSEBINA

2747.

2748.
2749.

2750.
2751.
2752.
2753.

2754.
2755.
2756.

VLADA

2757.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega
odbora za Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska
vprašanja
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter
za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

MINISTRSTVA

Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za
opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za
gozdove Slovenije
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
“USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD”

8571

8601
8601

8572

OBČINE
8572

2759.

8573
8579
8585
8585

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave
banke in hranilnice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in
hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

2758.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje
bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in
hranilnic

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2013

2761.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 2. rebalans 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Mirna Peč

2762.

2764.

8597
2765.
8600

DOBJE

2760.

2763.
8585

BRASLOVČE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)

8603
8608

MIRNA PEČ

8611
8612
8613
8614

ROGATEC

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Občine Rogatec

8614
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