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BANKA SLOVENIJE
2627.

Sklep o uporabi Smernic o minimalnem
seznamu kvalitativnih in kvantitativnih
kazalnikov načrta sanacije

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) 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 uporabi Smernic o minimalnem seznamu
kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov
načrta sanacije
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12)
dne 23. julija 2015 objavil Smernice o minimalnem seznamu
kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalni okvir kazalnikov, ki jih morajo institucije vključiti v načrt
sanacije po naslednjih kategorijah: kazalniki kapitala, likvidnosti, dobičkonosnosti, kakovosti sredstev ter tržni in makroekonomski kazalniki, ki služijo za namen ustrezne in pravočasne
izvedbe ukrepov iz načrta sanacije.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), kadar morajo izpolnjevati
obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-2 in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji

Leto XXV

(v nadaljevanju banke), kadar morajo izpolnjevati obveznosti
iz poglavja 6.7. ZBan-2 v zvezi s pripravo načrta sanacije in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke, ki morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja
6.7. ZBan-2, pri pripravi načrta sanacije v celoti upoštevajo
določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

2628.

Sklep o vsebini načrtov sanacije bank
in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 185. člena Zakona o banč
ništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) 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 vsebini načrtov sanacije bank in hranilnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino informacij, ki jih
morajo vključevati načrti sanacije bank in hranilnic (v nadaljevanju banka).
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za:
(a) banko, ki ni del skupine, nad katero Banka Slovenije
ali drug pristojni organ izvaja nadzor na konsolidirani podlagi,
pri pripravi načrta sanacije skladno s prvim odstavkom 184. člena ZBan-2;
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(b) banko, ki je del skupine, nad katero Banka Slovenije,
Evropska centralna banka ali drug pristojni organ izvaja nadzor
na konsolidirani podlagi, in ni EU nadrejena banka, pri pripravi
individualnega načrta sanacije skladno z drugim odstavkom
184. člena ZBan-2;
(c) EU nadrejeno družbo, ki je v skladu z 291. členom
tega zakona vključena v nadzor na konsolidirani podlagi, ki
ga izvaja Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, pri
pripravi načrta sanacije skupine skladno s prvim odstavkom
189. člena ZBan-2.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173, z dne 12. junija 2014, str. 190; v
nadaljevanju Direktiva 2014/59/EU).
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bitnega prenehanja lahko ogrozila obstoj skupine ali banke v
skupini,
– ima pomemben vpliv na finančno stabilnost v eni ali
več državah članicah, kjer ima registrirano dejavnost oziroma
kjer posluje.
II. VSEBINA NAČRTA SANACIJE BANKE ALI SKUPINE
4. člen
(informacije v načrtu sanacije)
(1) Načrt sanacije banke oziroma individualni načrt sanacije banke mora v povezavi z zahtevami iz drugega odstavka
185. člena ZBan-2 vključevati informacije iz 5. do 14. člena
tega sklepa.
(2) Načrt sanacije skupine mora v povezavi z zahtevami
iz 189. člena ZBan-2 vključevati opis ukrepov za ohranjanje ali
ponovno vzpostavitev pogojev za stabilno poslovanje skupine
kot celote, nadrejene družbe in vseh podrejenih družb v skupini
ter za izboljšanje finančnega položaja vsake od njih. Informacije iz 5. do 14. člena tega sklepa se v načrtu sanacije skupine
smiselno navedejo na ravni skupine, dodatno pa se vključijo
posebne informacije, ki se nanašajo na razmerja med subjekti
v skupini oziroma na posamezne subjekte v skupini, kot izhaja
iz določb prej navedenih členov.
5. člen

3. člen

(povzetek glavnih vsebin načrta sanacije)

(opredelitve pojmov)

(1) Načrt sanacije mora v povzetku svojih glavnih vsebin
vključevati najmanj naslednje informacije:
1. navedbo odgovorne osebe za sprejem in aktiviranje
načrta sanacije,
2. povzetek strateške analize in analize različnih možnosti
prestrukturiranja,
3. povzetek postopka aktiviranja načrta sanacije in oceno
sposobnosti sanacije banke z ukrepi sanacije v pogojih stresnih
scenarijev,
4. povzetek obsega in načina komunikacije ter razkritij v
zvezi z morebitnim izvajanjem ukrepov sanacije,
5. povzetek morebitnih predvidenih pripravljalnih ukrepov,
ki bi prispevali k učinkovitemu izvajanju ukrepov sanacije.
(2) V povzetku iz prvega odstavka tega člena morajo biti
navedene tudi bistvene spremembe načrta sanacije glede na
predhodni načrt sanacije.

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU št. 176 z dne
27. junija 2013, str. 1).
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve
pojmov:
(a) »sanacija« pomeni ukrepe, s katerimi se v primeru
znatnega poslabšanja finančnega položaja banke omogoči
njeno prestrukturiranje tako, da se ohrani ali ponovno vzpostavi
uspešno poslovanje in finančna trdnost banke;
(b) »kazalniki načrta sanacije« pomenijo kvalitativne in
kvantitativne kazalnike poslabšanja finančnega položaja banke, ki na podlagi načrta sanacije sprožijo posamezne ukrepe
sanacije ali pripravljalne aktivnosti za izvedbo posameznih
ukrepov sanacije;
(c) »aktiviranje načrta sanacije« pomeni uporabo oziroma
izvedbo posameznih ali vseh ukrepov, navedenih v načrtu
sanacije;
(d) »kritična funkcija« pomeni aktivnost, storitev ali dejavnost banke oziroma skupine, pri kateri obstaja verjetnost, da bi
njeno prenehanje povzročilo motnje ključnih storitev v realnem
gospodarstvu ali težave s finančno stabilnostjo zaradi velikosti,
tržnega deleža, zunanje in notranje medsebojne povezanosti,
kompleksnosti ali čezmejnih dejavnosti banke ali skupine, zlasti
v zvezi z nadomestljivostjo te aktivnosti, storitve ali dejavnosti;
(e) »glavna poslovna dejavnost« je poslovna dejavnost
in z njo povezane storitve, ki predstavljajo bistvene vire prihodkov za banko ali skupino, katere del je banka, in je kot taka
pomembna za njen obstoj;
(f) »pomembna družba« je družba ali podružnica znotraj
skupine, ki:
– ima pomemben vpliv na dobiček in vire financiranja ter
predstavlja pomemben delež sredstev, obveznosti in kapitala
skupine,
– opravlja ključne poslovne dejavnosti v skupini,
– izvaja centralizirane funkcije operativne in administrativne narave ter funkcijo upravljanja tveganj na ravni skupine,
– predstavlja veliko tveganje, da bi v primeru znatnega
poslabšanja svojega finančnega položaja ali v primeru more-

6. člen
(upravljanje v zvezi z načrtom sanacije)
(1) Informacije o upravljanju v zvezi z načrtom sanacije
morajo obsegati najmanj informacije o:
1. pripravi načrta, z opisom pristopa in celotnega postopka priprave načrta (z navedbo uporabe posebnih orodij
ali metodologij, če so uporabljene) ter z opredelitvijo funkcije
vključenih oseb in njihove vloge pri pripravi posameznih delov
načrta;
2. sprejemanju načrta, z opisom postopka potrjevanja
predloga načrta, vključno z vlogami in pristojnostmi različnih
organov oziroma služb banke (notranja revizija, zunanja revizija
in komisija za tveganja);
3. aktiviranju načrta sanacije, z opisom politike glede
kazalnikov načrta sanacije in izvedbe ukrepov sanacije, ki
obsega:
– vloge in odgovornosti posameznih funkcij v banki pri
izbiri in spremljanju izbranih kazalnikov načrta sanacije;
– odgovornosti posameznih funkcij v banki pri sprejemanju odločitev o izvedbi ukrepov sanacije glede na značilnosti in
učinek poslabšanja finančnega položaja banke ter rokovnik za
izvedbo posameznih korakov;
4. vključitvi načrta sanacije v redne procese upravljanja
tveganj ter spreminjanju načrta sanacije, z opisom vloge in
odgovornosti posameznih vključenih funkcij/služb, postopka in
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sprožilcev dopolnitev oziroma sprememb načrta sanacije (pomembne spremembe v banki ali okolju) in navedbo odgovornih
oseb za dopolnjevanje ali spreminjanje načrta sanacije;
5. postopkih, ki zagotavljajo, da je uprava pravočasno
informirana o potrebnosti izvedbe ukrepov sanacije, stopnjevanju teh ukrepov na podlagi doseganja ali preseganja mejnih
vrednosti kazalnikov načrta sanacije oziroma da je vključena v
procese odločanja o teh ukrepih.
(2) V primeru skupine morajo biti v načrtu opredeljeni tudi
dogovori za usklajeno in dosledno izvajanje ukrepov na ravni
nadrejene družbe skupine in vsakega posameznega subjekta
v skupini.
7. člen
(strateška analiza)
(1) Strateška analiza, katere namen je identificirati glavne
poslovne dejavnosti in kritične funkcije banke ter opredeliti
ukrepe za ohranitev le-teh v primeru znatnega poslabšanja
finančnega položaja banke, mora vključevati najmanj naslednje
informacije:
1. opis poslovnega modela z opredelitvijo glavnih poslovnih dejavnosti z vidika njihove pomembnosti za obstoj in
ustvarjanje prihodka ter predstavitve meril za njihov izbor.
2. opis kritičnih funkcij, meril za njihovo opredelitev ter
oceno potencialnih negativnih posledic za druge osebe v skupini, ostale banke v bančnem sistemu, finančne trge in realni
sektor v primeru, če bi banka te funkcije prenehala izvajati;
3. opis poslovne strategije s poslovnim načrtom in strategije prevzemanja tveganj;
4. analizo najpomembnejših nasprotnih strank oziroma
izpostavljenosti, in sicer:
– 10 največjih bilančnih (po sredstvih in obveznostih) in
zunajbilančnih izpostavljenosti do tretjih oseb po vrstah produktov (kratkoročni in dolgoročni krediti / depoziti po zapadlosti,
garancije, zavarovanja, naložbe v kapital);
– vseh koncentracij izpostavljenosti (panožno, regijsko,
po vrsti produkta, po ročnosti), ki bi v primeru težav v določenem segmentu lahko pomembno poslabšale finančni položaj
banke;
– povezav in izpostavljenosti do drugih udeležencev na
denarnem trgu (medbančni odnosi);
– vseh odvisnosti od tretjih oseb, od katerih je odvisno
poslovanje banke ali izvajanje posameznih kritičnih funkcij
banke oziroma ima lahko poslabšanje poslovanja banke nanje
pomembne negativne učinke;
5. v primeru skupine tudi opredelitev pomembnih družb v
skupini, zlasti z vidika glavnih poslovnih dejavnosti ter kritičnih
funkcij, in vseh pomembnih znotrajskupinskih izpostavljenosti,
kapitalskih povezav v skupini, povezav v zvezi z viri financiranja
ter vseh ostalih pomembnih povezav med subjekti v skupini (kot npr. pravno zavezujoči sporazumi o izvajanju storitev
administrativne in operativne narave ter o nalogah v zvezi z
upravljanjem tveganj za druge dele skupine).
(2) V kolikor so posamezne informacije iz prvega odstavka tega člena ustrezno predstavljene v drugih dokumentih, ki
jih je banka že posredovala Banki Slovenije, se lahko banka
sklicuje na te informacije z navedbo dokumenta oziroma dela
dokumenta, v katerem je posamezna informacija predstavljena.
8. člen
(razpoložljive možnosti prestrukturiranja)
(1) Informacije v zvezi z razpoložljivimi možnostmi prestrukturiranja morajo obsegati najmanj:
1. opis različnih možnosti prestrukturiranja z ukrepi, ki
jih banka sprejme v primeru znatnega poslabšanja svojega
finančnega položaja s ciljem, da se okrepi do te mere, da ponovno vzpostavi svoje uspešno poslovanje in finančno trdnost,
predvsem poslovanje na svojih glavnih poslovnih dejavnosti
in izvajanje kritičnih funkcij (npr. ukrepi v zvezi z ohranitvijo ali
vzpostavitvijo ustrezne likvidnosti, v zvezi z ohranitvijo ali vzpo-
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stavitvijo kapitalske ustreznosti, v zvezi z dostopom do virov
financiranja za nemoteno poslovanje in izpolnjevanje zapadlih
obveznosti, v zvezi z zmanjševanjem tveganj in zmanjševanjem finančnega vzvoda);
2. časovni okvir za implementacijo različnih možnosti
prestrukturiranja;
3. navedbo morebitnih ovir za izvedbo ukrepov sanacije,
ki vključujejo ovire pravne ali operativne narave za pravočasno
implementacijo različnih možnosti prestrukturiranja; v primeru
skupine tudi navedbo morebitnih pravnih in drugih ovir, ki izhajajo iz zavezujočih dogovorov med subjekti v skupini;
4. oceno izvedljivosti predlaganih možnosti prestrukturiranja, ki vključuje oceno potencialnih tveganj, nastalih zaradi
implementacije posamezne možnosti.
(2) Banka v okviru razpoložljivih možnosti prestrukturiranja opiše tudi ukrepe, ki bi se lahko izvedli v primeru, ko so
izpolnjeni pogoji za ukrepe zgodnjega posredovanja.
9. člen
(analiza razpoložljivih možnosti prestrukturiranja)
Analiza razpoložljivih možnosti prestrukturiranja mora
vključevati najmanj naslednje informacije:
1. oceno učinkov vsake možnosti, ki je obravnavana v načrtu sanacije, vključno z učinki, ki jih ima posamezna možnost
za nadaljevanje kritičnih funkcij in vplivom na solventnost, kapitalsko ustreznost, likvidnost, vire financiranja, dobičkonosnost
in izvajanje poslov, ter navedbo predpostavk, upoštevanih pri
ocenjevanju učinkov; v primeru skupine tudi jasno opredelitev
subjektov v skupini, pri katerih je bil zaznan učinek v zvezi z
obravnavo posameznih možnosti prestrukturiranja;
2. oceno učinkov različnih možnosti prestrukturiranja na
zunanje okolje, to je na finančni sistem, delničarje, nasprotne
stranke, zaposlene in potencialne druge zunanje učinke, ter
navedbo predpostavk, upoštevanih pri ocenjevanju učinkov;
3. presojo, ali je ogroženo nemoteno opravljanje poslov v
primeru implementacije določene možnosti prestrukturiranja z
vidika dostopnosti do tržne infrastrukture in internih virov (npr.
ustreznost informacijske podpore, zaposlenih).
10. člen
(viri financiranja)
(1) Informacije o virih financiranja morajo obsegati opis
ureditev, ki zagotavljajo vire financiranja banke v izrednih pogojih, vključno z opredelitvijo potencialnih virov, ki bi bili na
razpolago ter oceno razpoložljivega zavarovanja, vključno z
analizo izpolnjevanja pogojev za dostop banke do posojila v
skrajni sili pri Banki Slovenije.
(2) Možnosti prestrukturiranja, ki jih opredeli banka v načrtu sanacije, ne smejo predvideti uporabe izredne javnofinančne
pomoči ali imeti neposrednih negativnih javnofinančnih učinkov.
(3) V primeru skupine mora načrt sanacije skupine oziroma individualni načrt sanacije na ravni posamezne podrejene
družbe vključevati opis ureditev morebitne znotrajskupinske
finančne podpore, iz katerega mora biti razvidno, kdo v skupini
zagotavlja in kdo prejme finančno podporo, oblika finančne
podpore, morebitni posebni pogoji za zagotavljanje finančne podpore in druge informacije, pomembne z vidika vpliva
finančne podpore na sposobnost sanacije skupine oziroma
posameznih subjektov v njej.
11. člen
(kazalniki načrta sanacije)
Informacije o kazalnikih načrta sanacije morajo obsegati
najmanj:
1. minimalni nabor kazalnikov v skladu s Smernicami
o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije, ki so objavljene na spletni strani
Evropskega bančnega organa (http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1147256/EBA-GL-2015-02_SL_Guidelines+
on+recovery+plans+indicators.pdf/4acda2a3-cd46-46b0-9b8574ab517f6e22);
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2. mejne vrednosti kazalnikov kot opozorilnih signalov,
pri preseganju katerih mora banka sprožiti postopek odločanja
o aktiviranju načrta sanacije oziroma o stopnjevanju ukrepov
sanacije;
3. druge okoliščine in dogodke, ki bi lahko bile sprožilec
za pričetek postopka odločanja o aktiviranju načrta sanacije;
4. metodologije in orodja za spremljanje kazalnikov načrta
sanacije ter drugih možnih sprožilcev za pričetek postopka
odločanja o aktiviranju načrta sanacije.
12. člen
(stresni scenariji)
(1) Informacije o stresnih scenarijih morajo obsegati najmanj informacije o sistemskem in banki specifičnem stresnem
scenariju ter oceno učinkovitosti in izvedljivosti načrta sanacije
v pogojih posameznega stresnega scenarija.
(2) Za vsak scenarij je potrebno navesti predpostavke
scenarija, oceno učinkov scenarija na banko in oceno učinkov
vsakega od predvidenih ukrepov v sanacijskem načrtu v pogojih stresnega scenarija, in sicer z:
1. opisom glavnih predpostavk sistemskega stresnega
scenarija, ki nastopi zaradi upočasnitve gospodarske rasti in
splošnega poslabšanja gospodarskih razmer, pojava hitrega
poslabšanja likvidnosti medbančnega trga, pomembnega padca cen različnih vrst premoženja, nastopa plačilne nesposobnosti različnih tržnih udeležencev z vplivom na finančno stabilnost
in v drugih podobnih okoliščinah; v sistemskem scenariju je
potrebno upoštevati situacijo, da bi tudi druge banke izvajale
ukrepe sanacije v istem obdobju;
2. opisom glavnih predpostavk banki specifičnega stresnega scenarija, ki nastopi npr. zaradi nastopa plačilne nesposobnosti pomembnih nasprotnih strank, izgube ugleda banke,
nenadnega odliva likvidnosti, padca cen premoženja, v katerem
ima banka večjo izpostavljenost, večjih izgub iz naslova kreditnih, tržnih ali operativnih tveganj;
3. oceno učinkov vsakega stresnega scenarija na kapital banke, likvidnost, njen finančni položaj, dobičkonosnost,
sposobnost izvajanja poslov in druge vidike poslovanja banke;
4. presojo izvedljivosti, primernosti in uspešnosti posameznih možnih ukrepov sanacije v pogojih vsakega stresnega
scenarija z oceno vpliva na solventnost, kapitalsko ustreznost,
likvidnost, dobičkonosnost, nemoteno izvajanje poslov in ugled
banke ter drugih vplivov.
(3) V primeru skupine morajo biti za vsakega od stresnih
scenarijev ugotovljene ovire za izvajanje ukrepov na ravni skupine in na ravni posameznih subjektov v skupini.
13. člen
(načrt komunikacije in razkritij)
Načrt komunikacije in razkritij v zvezi z izvajanjem ukrepov sanacije mora vključevati najmanj naslednje informacije:
1. opis interne izmenjave informacij v zvezi z ukrepi sanacije, z navedbo prejemnikov (vključno s predstavniki zaposlenih), načina oziroma poti informiranja, namena oziroma razloga
za informiranje;
2. opis komunikacije z zunanjo javnostjo in drugimi deležniki, na katere ima izvajanje ukrepov sanacije lahko vpliv,
vključno z razkritji za vlagatelje, nasprotne stranke banke, finančne trge, tržne udeležence in delničarje ter širšo javnost. Za
vsakega deležnika se opredeli namen in način komunikacije. V
primeru, da se za različne možnosti prestrukturiranja informira
različne deležnike, se to navede v načrtu;
3. oceno vpliva morebitnih reakcij različnih deležnikov na
izvajanje ukrepov sanacije in navedbo možnih ukrepov v primeru, da se različni deležniki oziroma trgi negativno odzovejo
na razkritja o položaju banke in izvajanju ukrepov sanacije;
4. opredelitev načina obveščanja in odgovornih oseb za
pravočasno in celovito informiranje Banke Slovenije ali Evropske centralne banke o nastopu razlogov za aktiviranje načrta
sanacije ter o samih ukrepih sanacije in njihovem morebitnem
stopnjevanju.
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14. člen
(pripravljalni ukrepi)
Informacije o pripravljalnih ukrepih v zvezi z izvajanjem
načrta sanacije morajo obsegati najmanj informacije o:
1. ukrepih, ki so sprejeti oziroma predvideni z namenom
olajšanja izvajanja načrta sanacije oziroma povečanja njegove
učinkovitosti;
2. vplivu posameznega pripravljalnega ukrepa na odpravo
morebitnih identificiranih ovir za implementacijo različnih možnosti prestrukturiranja;
3. časovnem okviru za izvedbo pripravljalnih ukrepov.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(veljavnost sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta sklep se bo prenehal uporabljati z uveljavitvijo regulativnih tehničnih standardov iz desetega odstavka 5. člena
Direktive 2014/59/EU, v katerih bodo določene informacije, ki
jih mora vsebovati načrt sanacije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi
s skupino

Na podlagi petega odstavka 293. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2) 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 poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil bank in
hranilnic (v nadaljevanju banke) v zvezi s skupino oziroma
bančno skupino ter način in roke za predložitev teh poročil
Banki Slovenije.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banko, ki ima
položaj:
(a) nadrejene banke v Republiki Sloveniji ali EU nadrejene
banke;
(b) podrejene banke nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije oziroma EU
nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe
2. poglavja tega sklepa uporabljajo tudi za:
(a) banko, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu;
(b) podrejeno banko iz 22. člena Uredbe (EU)
št.  575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU)
št. 575/2013);
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(c) banko, ki je nadrejena oseba, kakor je opredeljena v
15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih,
izdanih na njuni podlagi.
2. POROČANJE V ZVEZI S SKUPINO
3. člen
(organigram skupine)
(1) Banka mora Banki Slovenije posredovati organigram
oziroma shematski prikaz skupine, v katero so vključene vse
osebe skupine, ki so med seboj v razmerju obvladovanja. V
organigramu morajo biti prikazane tudi osebe, ki so z osebami
v skupini povezane preko udeležbe ali na drug način, kot je
opredeljeno v 18. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) V organigramu iz prvega odstavka tega člena morajo
biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini, ki prikazujejo neposredno in posredno imetništvo v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi.
(3) Dodatno morajo biti v organigramu iz prvega odstavka
tega člena razvidni:
(a) subjekti, ki ne spadajo v obseg bonitetne konsolidacije,
kot jih določa 18. člen Uredbe (EU) št. 575/2013 in
(b) subjekti, ki so na podlagi 19. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije.
3. POROČANJE V ZVEZI Z BANČNO SKUPINO
4. člen
(poročilo o sestavi bančne skupine)
(1) Banka mora Banki Slovenije posredovati poročilo o sestavi bančne skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je
bančna skupina predmet konsolidiranega nadzora po določbah
ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Poročilo o sestavi bančne skupine mora vsebovati seznam vseh subjektov, ki spadajo v obseg bonitetne konsolidacije in informacije o teh subjektih iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Informacije o subjektih v bančni skupini morajo za
vsak posamezni subjekt, vključno z nadrejeno osebo v skupini,
obsegati:
(a) podatke, ki so opredeljeni v točkah od (b) do (h) ter
(j) do (p) odstavka 124 dela 2 Priloge V Izvedbene Uredbe
Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi
izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014,
str. 1; v nadaljevanju ITS za nadzorniško poročanje), pri tem
pa se za podatke iz točk (j) in (k) ločeno navede neposredni in
posredni delež, ki skupaj predstavljata končni delež v kapitalu
in glasovalnih pravicah relevantnih subjektov;
(b) vrsto dejavnosti, ki jo subjekt opravlja (npr. šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter opis dejavnosti, ki
jo subjekt dejansko opravlja);
(c) seznam drugih subjektov, ki imajo kvalificirani delež
v tem subjektu;
(d) člane organov subjekta (organe vodenja in nadzora),
navedbo njihovega morebitnega članstva v organih vodenja
in nadzora drugih subjektov, vključno z dejavnostjo drugih
subjektov;
(e) navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad
posameznim subjektom;
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(f) navedbo, ali se opravlja revizijski pregled v subjektu in
naziv revizijske družbe;
(g) seznam najpogostejših poslov, ki jih subjekt opravlja
za nadrejeno osebo v skupini ter druge subjekte v bančni
skupini;
(h) morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled
nad strukturo skupine in povezavami v bančni skupini.
(4) V poročilu o sestavi bančne skupine iz drugega odstavka tega člena je potrebno zahtevane informacije ločeno
prikazati za vse subjekte, ki so na podlagi 19. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije,
ter hkrati navesti tudi oznako razloga izključitve in utemeljitev,
da razlogi za izključitev še vedno obstajajo. Za subjekte, ki so
izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega
odstavka ter točke (b) drugega odstavka 19. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, se za vsak subjekt posebej navede še njihov
znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk.
(5) Banki, ki je zavezana k poročanju o kapitalu, kapitalskih zahtevah ter finančnih informacijah na konsolidirani podlagi v skladu z ITS za nadzorniško poročanje in banki iz 22. člena
Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 50/15; v nadaljevanju sklep o poslovnih
knjigah), ki je zavezana k predložitvi informacij iz točke (c) in
(d) prvega odstavka 24. člena sklepa o poslovnih knjigah, za
namen poročila o sestavi bančne skupine iz drugega odstavka
tega člena ni potrebno predložiti podatkov iz točke (a) tretjega
odstavka tega člena.
5. člen
(referenčni datum poročanja in rok za predložitev poročil)
(1) Banka predloži organigram iz 3. člena tega sklepa
ter poročilo o bančni skupini iz 4. člena tega sklepa po stanju
referenčnega datuma letnega poročanja iz 2. člena ITS za
nadzorniško poročanje, in sicer do datuma predložitve letnih
informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka obvesti
Banko Slovenije o vsaki spremembi v strukturi skupine in
drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani
podlagi, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka spremembe.
4. NAČIN POROČANJA
6. člen
(splošno)
Banka poroča Banki Slovenije v skladu s tem sklepom
v papirnati obliki na naslov: Banka Slovenije, Sektor Nadzor,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(uporaba določb sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
(Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 97/10 in 60/13).
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o poročanju posameznih dejstev
in okoliščin bank in hranilnic

Na podlagi 3. točke 135. člena, četrtega odstavka
149. člena, petega odstavka 150. člena ter 205. člena Zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2),
in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v
povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v
nadaljevanju: Uredba (EU) št.   575/2013) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil,
o katerih banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) poročajo
Banki Slovenije ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v
zvezi z:
(a) izpolnjevanjem zahtev na podlagi ZBan-2,
(b) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe (EU)
št.  575/2013 ter
(c) izpolnjevanjem ostalih zakonodajnih zahtev.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan-2.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe
tega sklepa smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih
držav, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(4) Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za banko
na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep
izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1
Uredbe (EU) št. 575/2013. Določbe iz 3. poglavja tega sklepa
veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot
izhaja iz naslova II dela 1 Uredbe (EU) št.  575/2013, razen če
v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi. Določbe iz 4. poglavja tega sklepa
veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot
izhaja iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2.
(5) Kadar iz določb ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v
povezavi s tem sklepom izhaja obveščanje in poročanje Evropski centralni banki kot pristojnemu organu, ki je pristojen za
izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami
v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra
2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno
banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1024/2013), se obvestila in poročila po
tem sklepu vedno pošljejo tudi Banki Slovenije.
(6) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov,
se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem
besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013 in
predpisih, izdanih na njuni podlagi.
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(2) Za namen 9. člena tega sklepa »produkt« pomeni
samostojno enoto konkretne storitve in ga kot takega definira
banka, s tem, da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini (segmentu bančnega ali finančnega trga);
(b) določeni so pogoji, ki jih morajo komitenti izpolnjevati
za njegovo uporabo;
(c) določena je tarifa (cena) za njegovo uporabo;
(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je
opredeljen;
(e) banka ima opredeljen mehanizem notranjih kontrol in
spremljanja posameznega produkta;
(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje;
(g) ima specifičen profil tveganja.
(3) Za namen 10. in 18. člena tega sklepa »posredna
izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost banke do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost banke do druge stranke,
ki je osnovni dolžnik banke, in ki bi lahko postala neposredna
izpostavljenost banke do zadevne stranke, če bi prišlo do
neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost banke
do dajalcev osebnega jamstva ali izdajateljev premoženja,
ki služi kot zavarovanje terjatev banke, in druge podobne
izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke
sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete
obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na
to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu
z Uredbo (EU) št. 575/2013.
2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM
ZAHTEV IZ ZBan-2
2.1. Poročanje o kvalificiranih imetnikih in pomembnih
okoliščinah po 205. členu ZBan-2
3. člen
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, banka predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa
pristojnega sodišča.
4. člen
(sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine najkasneje v petih
delovnih dneh po objavi. Banka obvesti Banko Slovenije tudi
o morebitnih dopolnitvah dnevnega reda skupščine oziroma
predloži čistopis dnevnega reda skupščine v petih delovnih
dneh po objavi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka v primeru
načrtovanih sprememb statuta banke hkrati s predložitvijo objave sklica skupščine predloži tudi besedilo predloga sprememb
statuta banke.
(3) Banka predloži Banki Slovenije kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s
prilogami, najkasneje v petih delovnih dneh od dneva zasedanja skupščine. Pri spremembah statuta banka predloži tudi
čistopis statuta.
5. člen
(imetniki delnic in kvalificirani imetniki)
(1) Banka v skladu s prvim odstavkom 74. člena ZBan-2
obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh po
vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja spremeni tako, da:
(a) preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov
delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža,
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(b) preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificirani delež.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi
imetništva delnic banke, kjer se posameznemu kvalificiranemu
imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež, najkasneje
v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi.
(3) Banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem
trgu, v skladu z drugim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvesti
Banko Slovenije o delničarjih, ki so imetniki kvalificiranega
deleža, ter o njihovih kvalificiranih deležih po stanju na dan
31. decembra najkasneje do konca meseca januarja tekočega
leta.
(4) Banka v skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZBan-2
obvesti Banko Slovenije o sklenitvi delničarskega sporazuma
in o dogovoru ali drugih okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki najkasneje v petih delovnih dneh od njegove
sklenitve oziroma seznanitve banke s tem dejstvom.
(5) Obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena mora vsebovati najmanj informacije o nazivu delničarja,
njegovem deležu pred in po spremembi ter datumu nastale
spremembe.
6. člen
(pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev
oziroma članskih pravic v pravnih osebah)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih
delovnih dneh o dejanski pridobitvi ali odtujitvi neposrednega
deleža delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih
pravnih osebah. V pisnem obvestilu navede osnovne podatke
o pravni osebi (firma, sedež, naslov, matična številka), velikost
deleža oziroma spremembo, znesek vplačila v primeru pridobitve ter datum pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih
deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah.
(2) Če se poročanje iz prvega odstavka tega člena pokriva
z vsebino obveščanja iz prvega, drugega, petega ali šestega
odstavka 11. člena tega sklepa, lahko banka združi obveščanje
za oba namena.
(3) Banka letno poroča Banki Slovenije seznam vseh neposrednih deležev v delnice, poslovne deleže oziroma članske
pravice vseh pravnih oseb na obrazcu POR-1, ki je sestavni
del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU)
št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij
v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju:
ITS za nadzorniško poročanje).
(4) Rok za predložitev poročila iz tretjega odstavka tega
člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za
nadzorniško poročanje.
7. člen
(prenehanje opravljanja določenih storitev)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja določenih storitev iz prvega in tretjega odstavka 30. člena
ZBan-2 najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa
upravljalnega organa banke.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja posameznih storitev tudi v primerih iz prvega odstavka
106. člena ZBan-2 v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin.
8. člen
(druga dejstva in okoliščine)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu
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s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 ter ji predloži
njihov opis najkasneje v petih delovnih dneh od njihovega nastanka oziroma potrditve s strani upravljalnega organa banke.
(2) Za dejstva in okoliščine iz prvega odstavka tega člena
se štejejo zlasti:
(a) sprememba poslovnega modela banke,
(b) sprememba poslovne strategije banke oziroma skupine,
(c) večje organizacijske, kadrovske ali druge spremembe,
ki vplivajo na poslovanje banke oziroma skupine (npr. IT infrastruktura, menjave ključnih kadrov).
2.2. Poročanje v zvezi z izpolnjevanjem ostalih zahtev
iz ZBan-2
9. člen
(obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne
vrste produkta)
(1) Če namerava banka v okviru pridobljenega dovoljenja
za opravljanje storitev uvesti novo posamezno vrsto produkta,
obvesti Banko Slovenije o tej nameri in o njegovi razvrstitvi v
okviru storitev, za katere ima dovoljenje v skladu z ZBan-2 ali
Uredbo (EU) št. 1024/2013. Banka mora natančno opredeliti
lastnosti produkta, oblikovati natančen postopek njegovega
uvajanja, to je najmanj izdelati podroben načrt s časovno
opredelitvijo uvedbe novega produkta. V poskusnem obdobju
mora biti obseg novega produkta omejen na obvladljivo raven.
Zajete morajo biti vse organizacijske enote, ki bodo pozneje
sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru
njenih nalog.
(2) Po uspešno končanem testnem obdobju, ko so ustrezno potrjeni vsi potrebni notranji akti (pravilniki, navodila
ipd.), usposobljeno primerno število zaposlenih z ustreznim
znanjem in izkušnjami, zagotovljena tehnična opremljenost
in vzpostavljen mehanizem notranjih kontrol in učinkoviti postopki upravljanja tveganj, upravljalni organ sprejme sklep o
izpolnitvi pogojev za uvrstitev nove vrste produkta v ponudbo
banke. O tem banka obvesti Banko Slovenije najmanj 14 dni
pred začetkom trženja novega produkta. Prav tako upravljalni
organ sprejme sklep o prenehanju ponudbe in trženja posamezne vrste produkta ter o tem nemudoma obvesti Banko
Slovenije.
10. člen
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko)
(1) Banka v skladu s četrtim odstavkom 149. člena
ZBan-2 polletno poroča Banki Slovenije o izpostavljenosti do
oseb v posebnem razmerju z banko, ki vključuje neposredno
in posredno izpostavljenost do teh oseb. Banka izdela poročilo
na obrazcu POR-2, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po
stanju na referenčna datuma polletnega poročanja iz 2. člena
ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve polletnih informacij iz 3. člena ITS
za nadzorniško poročanje.
(3) Banka v skladu s petim odstavkom 150. člena ZBan-2
obvesti Banko Slovenije o pravnih poslih z osebami v posebnem razmerju z banko, sklenjenih pod ugodnejšimi pogoji od
tistih, ki jih banka v istem obdobju običajno sklepa z drugimi
osebami.
(4) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena mora
vsebovati bistvene podatke o sklenjenem poslu, ki obsegajo najmanj: naziv osebe v posebnem razmerju z banko,
s katero je bil sklenjen posel, datum pridobitve soglasja
nadzornega sveta, datum sklenitve posla, vrsto, znesek in
zapadlost posla, opis pogodbenih pogojev, ki so predmet
ugodnejše obravnave, in razlog za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji.
(5) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena banka posreduje najkasneje v petih delovnih dneh od sklenitve posla.
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(obveščanje o kvalificiranih naložbah)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih
delovnih dneh o dejanski pridobitvi delnic, poslovnega deleža
ali drugih pravic v finančni instituciji ali subjektu finančnega
sektorja, za katerega je pridobila dovoljenje za kvalificirano
naložbo. V pisnem obvestilu navede podatke o pravni osebi,
velikost deleža kvalificirane naložbe, znesek vplačila ter datum
njene pridobitve.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka v povezavi s petim odstavkom 200. člena ZBan-2 obvesti Banko
Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh o pridobitvi in
pogojih pridobitve kvalificirane naložbe, za katere ji skladno
z 200. členom ZBan-2 ni potrebno pridobiti predhodnega
dovoljenja Banke Slovenije, ter hkrati predloži tudi relevantna
dokazila.
(3) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je
kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja med 20 in 50 odstotkov, in sicer iz naslova
realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki
petega odstavka 200. člena ZBan-2 ali v okviru konverzije
terjatev v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad
finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja po
3. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2, predloži Banki
Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh poleg obvestila
in dokazil iz šestega odstavka 200. člena ZBan-2 tudi dokumentacijo in informacije iz 4. člena ter točke (a) in (e) prvega
odstavka 5. člena Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke ali hranilnice (Uradni
list RS, št. 47/15; v nadaljevanju sklep o dokumentaciji za
kvalificirano naložbo).
(4) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega
sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega
sektorja enak ali večji od 50 odstotkov, in sicer iz naslova realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki petega
odstavka 200. člena ZBan-2 ali v okviru konverzije terjatev
v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad finančno
institucijo ali subjektom finančnega sektorja po 3. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2, predloži Banki Slovenije
najkasneje v petih delovnih dneh poleg obvestila in dokazil
iz šestega odstavka 200. člena ZBan-2 tudi dokumentacijo in
informacije iz 4. in 5. člena sklepa o dokumentaciji za kvalificirano naložbo.
(5) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih
delovnih dneh o vsaki združitvi ali delitvi finančne institucije
ali subjekta finančnega sektorja, v kateri ima kvalificirano
naložbo, ter o vsaki drugi statusni spremembi te pravne
osebe. Pisnemu obvestilu priloži izpisek iz sodnega registra
oziroma drugega ustreznega javnega registra za finančno
institucijo oziroma prevod overjenega izpiska iz sodnega
registra oziroma drugega javnega registra za subjekt finančnega sektorja.
(6) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih
delovnih dneh, če se delež naložbe v finančno institucijo ali
subjekt finančnega sektorja zmanjša pod delež, za katerega
je bilo izdano dovoljenje Banke Slovenije. V pisnem obvestilu
navede podatke o pravni osebi, velikost ter spremembo deleža
kvalificirane naložbe in datum spremembe.
(7) Banka letno predloži Banki Slovenije seznam vseh
kvalificiranih naložb iz 200. člena ZBan-2 na obrazcu POR-3,
ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni
datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(8) Rok za predložitev poročila iz sedmega dostavka tega
člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za
nadzorniško poročanje.
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3. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV
IZ UREDBE (EU) št. 575/2013
12. člen
(subjekti, izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije)
(1) Banka predhodno obvesti Banko Slovenije o subjektu,
ki ga želi izključiti iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi
prvega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter hkrati
predloži naslednje informacije:
(a) naziv subjekta,
(b) opis poslovne dejavnosti subjekta,
(c) opis najpomembnejših poslov banke s subjektom,
(d) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk subjekta po
stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta,
(e) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk nadrejene
družbe ali družbe, ki ima udeležbo v subjektu po stanju na
zadnji dan kvartala tekočega leta,
(f) datum uveljavljanja izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(2) Če banka iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 že
izključuje enega ali več subjektov, predloži pri obveščanju iz
prvega odstavka tega člena tudi informacijo iz točke (d) prvega
odstavka tega člena na agregirani ravni, ki vključuje relevanten
znesek vseh že izključenih subjektov, vključno z nameravanim.
(3) Obvestilo in informacije iz prvega odstavka tega člena
banka predloži najkasneje 30 dni pred nameravanim datumom
izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(4) V primeru nastopa neizpolnjevanja pogojev za izključitev že izključenega subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije
po prvem odstavku 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 banka
obvesti Banko Slovenije o tem dejstvu in razlogih za neizpolnjevanje pogojev najkasneje v petih delovnih dneh od nastopa
spremenjenih okoliščin.
13. člen
(subkonsolidacija iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013)
(1) Če je banka kot podrejena institucija zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav ter izpolnjevanju zahtev
na podlagi svojega subkonsolidiranega položaja po 22. členu
Uredbe (EU) št. 575/2013, četrtletno predloži Banki Slovenije
relevantna poročila iz ITS za nadzorniško poročanje ter iz
16. člena tega sklepa.
(2) Rok za predložitev poročil iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS
za nadzorniško poročanje.
(3) Banka iz prvega odstavka tega člena pošlje relevantna poročila iz ITS za nadzorniško poročanje v skladu s
Tehničnim navodilom za elektronsko posredovanje ITS poročil
(http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1624).
14. člen
(izplačila donosov na kapitalske instrumente)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na instrumente navadnega lastniškega
temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 26. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, ki zmanjšuje znesek postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala oziroma skupnega
kapitala na posamični podlagi, najkasneje en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti sklep upravljalnega
organa banke ter ostala dokazila, vezana na višino zneska
vmesnih dividend po ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.
US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1).
(2) Poleg obveščanja iz prvega odstavka tega člena
banka obvesti Banko Slovenije tudi o nameravanem izplačilu
vmesnih dividend na prednostne delnice, ki zmanjšuje znesek
postavk skupnega kapitala na posamični podlagi, najkasneje
en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti
sklep upravljalnega organa banke ter ostala dokazila, vezana
na višino zneska vmesnih dividend po ZGD-1.
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(3) Banka obvesti Banko Slovenije o preklicu razdelitve po
instrumentih dodatnega temeljnega kapitala banke, kot je predviden v točki (l) prvega odstavka 52. člena (EU) št.  575/2013,
najkasneje v petih delovnih dneh od sprejetja sklepa upravljalnega organa banke.
15. člen
(deleži banke v subjektih finančnega sektorja)
(1) Za namene spremljanja odbitkov od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega
kapitala in dodatnega kapitala iz prvega odstavka 36. člena ter
56. in 66. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter začasne opustitve
odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe (EU) št.   575/2013
banka četrtletno poroča Banki Slovenije o svojih deležih v subjektih finančnega sektorja na posamični podlagi na obrazcu
POR-4, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne
datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško
poročanje.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS
za nadzorniško poročanje.
16. člen
(kvalificirani deleži izven finančnega sektorja)
(1) Za namene spremljanja izpolnjevanja zahtev glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja iz 89. do
91. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 banka četrtletno poroča
Banki Slovenije o svojih kvalificiranih deležih izven finančnega
sektorja na obrazcu POR-5, ki je sestavni del tega sklepa, po
stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena
ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Obveznost iz prvega odstavka tega člena velja tudi
za podrejeno banko, ki je v skladu z 22. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013 zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih
držav, na podlagi njenega subkonsolidiranega položaja.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS
za nadzorniško poročanje.
17. člen
(imenovane zunanje bonitetne agencije za namen izračuna
kapitalske zahteve za kreditno tveganje
po standardiziranem pristopu)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije v skladu s 138. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljevanju ECAI), preklicu imenovane
ECAI ter o spremembah kategorij izpostavljenosti iz 112. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 za imenovane ECAI najkasneje v
petih delovnih dneh od sprejetja odločitve upravljalnega organa
banke.
(2) 	 Banka v obvestilu iz prvega odstavka tega člena
navede:
(a) ob imenovanju: naziv ECAI ter kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, za katere se bodo
uporabljale zunanje bonitetne ocene ECAI;
(b) ob preklicu: naziv imenovane ECAI ter ustrezno utemeljitev te odločitve;
(c) ob spremembah kategorij izpostavljenosti: naziv
ECAI, kategorijo izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 ter utemeljitev spremembe.
18. člen
(izpostavljenost tveganju koncentracije)
(1) Banka četrtletno poroča Banki Slovenije o celotni izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank,
kadar ta dosega ali presega 10% sprejemljivega kapitala banke, kot je opredeljen v 71(b) točki prvega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, na obrazcu POR-6, ki je sestavni
del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega
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poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje. Celotna
izpostavljenost do posamezne stranke ali skupine povezanih
strank je seštevek neposredne in posredne izpostavljenosti do
stranke ali skupine povezanih strank.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka tega člena banka:
(a) upošteva vrednost izpostavljenosti, ki še ni zmanjšana
za oslabitve in rezervacije,
(b) ne upošteva povezav s centralno ravnjo države pri
ugotavljanju skupine povezanih strank,
(c) ne upošteva posrednih izpostavljenosti do strank, ki so
vključene v isto skupino povezanih strank kot osnovni dolžnik,
za katerega je dano kreditno zavarovanje.
(3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena banka v skladu s četrtim odstavkom 399. člena Uredbe (EU) št.  575/2013
poroča tudi o pomembnih ugotovitvah analiz tveganja koncentracije iz naslova posrednih izpostavljenosti.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS
za nadzorniško poročanje.
19. člen
(izpolnjevanje likvidnostnih zahtev)
(1) Banka predloži Banki Slovenije načrt za hitro ponovno
vzpostavitev skladnosti iz 414. člena Uredbe (EU) št.  575/2013
v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja iz 412. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v treh delovnih dneh, v zvezi z obveznostjo glede stabilnega financiranja iz prvega odstavka 413. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 pa v sedmih delovnih dneh od dneva,
ko ne izpolnjuje, ali ko pričakuje, da ne bo izpolnila zahteve iz
enega ali obeh navedenih členov Uredbe (EU) št. 575/2013 in
je o tem uradno obvestila Banko Slovenije.
(2) Načrt iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) časovni okvir, v katerem namerava banka ponovno
vzpostaviti skladnost s 412. členom oziroma prvim odstavkom
413. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ter
(b) ukrepe banke za uskladitev z zahtevami iz 412. člena
oziroma prvega odstavka 413. člena Uredbe (EU) št.  575/2013.
20. člen
(vključevanje delnic ali enot kolektivnega naložbenega
podjema v likvidnostni blažilnik)
(1) Banka, ki v skladu s šestim odstavkom 416. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 poroča delnice ali enote kolektivnega naložbenega podjema (v nadaljevanju KNP) kot likvidna
sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja, Banki
Slovenije predloži dokumentacijo z metodologijo in postopki iz
četrtega odstavka 418. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 glede
vrednotenja delnic ali enot KNP, in sicer najkasneje do datuma
predložitve poročila v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja, v katerega prvič vključi delnice ali enote KNP med likvidna
sredstva.
(2) Banka, ki ne namerava oblikovati metodologij v zvezi
z vrednotenjem delnic ali enot KNP, ki jih želi poročati kot likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja,
predloži Banki Slovenije vsaj dva meseca pred načrtovanim
poročanjem obrazložitev z utemeljitvijo, da pomembnost izpostavljenosti v teh delnicah ali enotah KNP ne upravičuje
oblikovanja lastnih metodologij. Banka lahko poroča delnice
ali enote KNP med likvidnimi sredstvi brez oblikovane metodologije in postopkov iz četrtega odstavka 418. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 le na podlagi pridobljenega soglasja Banke
Slovenije.
(3) Za namen obrazložitve iz drugega odstavka tega člena
banka predloži:
(a) navedbo KNP, katerih delnice ali enote želi poročati kot
likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja,
(b) opredeljen prag pomembnosti izpostavljenosti v delnicah ali enotah KNP iz točke (a) tega odstavka, s predložitvijo
internih politik ali drugih aktov banke glede opredelitve pomembnosti izpostavljenosti,

Stran

7502 /

Št.
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(c) obseg naložb v delnice ali enote KNP iz točke (a) tega
odstavka in njihov delež v likvidnih sredstvih za namen zahteve
glede likvidnostnega kritja na zadnji dan meseca za obdobje
enega leta pred posredovano obrazložitvijo,
(d) navedbo tretje osebe iz točke (a) oziroma (b) četrtega
odstavka 418. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ji bo izračunavala in poročala odbitke za delnice ali enote KNP iz točke (a)
tega odstavka.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
(razkritja s strani institucij)
Banka, ki je skladno s 13. členom Uredbe (EU)
št.   575/2013 zavezana k razkritjem iz dela 8 Uredbe (EU)
št.  575/2013, obvesti Banko Slovenije o mediju in mestu razkritij informacij iz naslova II dela 8 Uredbe (EU) št.  575/2013
najkasneje v petih delovnih dneh po datumu objave finančnih
izkazov v skladu s 433. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.

21. člen
(dodatni likvidnostni odlivi za druge produkte in storitve)
(1) Banka letno predloži Banki Slovenije poročilo o produktih in storitvah iz drugega pododstavka člena drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško
poročanje. Iz obsega poročanja prvega stavka tega odstavka
so izvzeti tisti produkti in storitve, kjer stopnjo odliva določa
Uredba (EU) št. 575/2013 ali na njeni podlagi Sklep o izvajanju
Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in
investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih
možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije (Uradni list RS, št. 5/14 in 19/15).
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) dokumentacijo oziroma obrazložitev, iz katere je razvidno, kako je banka opredelila pomembnost likvidnostnih odlivov v naslednjih 30 dneh v zvezi s produkti oziroma storitvami
iz drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št.  575/2013, ki
so predmet poročila;
(b) stanje obveznosti in odstotek izkoriščenosti (na mesečni ravni) po posameznih vrstah produktov in storitev iz
drugega pododstavka drugega odstavka 420. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 na zadnji dan v mesecu za vsak mesec
preteklega leta;
(c) predlog banke glede stopnje odliva za posamezno
vrsto produktov in storitev iz drugega pododstavka člena drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer
predlagana stopnja odliva poleg dejanskih odlivov v preteklosti
odraža tudi potencialen obseg likvidnostnih odlivov v stresnih
razmerah (kombinacija idiosinkratičnega in tržnega scenarija).
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za
nadzorniško poročanje.
22. člen
(dodatni odlivi)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o vseh sklenjenih
pogodbah iz drugega odstavka 423. člena Uredbe (EU)
št.  575/2013 najkasneje v treh delovnih dneh:
(a) od dneva sklenitve pogodbe,
(b) od dneva spremembe pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na poslabšanje kreditne kakovosti banke in posledične
likvidnostne odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem v naslednjih 30 dneh,
(c) od dneva uveljavitve tega sklepa v primeru, ko ima
banka že sklenjene tovrstne pogodbe.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) bistvene podatke iz pogodbe, ki obsegajo najmanj
pogodbene stranke, znesek, zapadlost in predmet pogodbe,
ter opis pogodbenih pogojev, ki v primeru poslabšanja kreditne
kakovosti banke v naslednjih 30 dneh povzročijo likvidnostne
odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem,
(b) velikost odliva ali dodatnega zavarovanja s premoženjem iz točke (a) tega odstavka.
(3) V primeru poslabšanja kreditne kakovosti banke v skladu z drugim odstavkom 423. člena Uredbe (EU) št.  575/2013,
ki lahko vodi v likvidnostni odliv ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem, banka o tem obvesti Banko Slovenije
najkasneje v treh delovnih dneh od nastanka spremembe.

4. OSTALO POROČANJE
24. člen
(ostale poročevalske zahteve)
Banka obvešča Banko Slovenije o vseh ostalih zahtevah,
ki neposredno izhajajo iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2, in niso podrobneje urejeni v teh predpisih, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka okoliščin oziroma od
nastanka sprememb.
5. NAČIN POROČANJA
25. člen
(splošno)
Banka poroča Banki Slovenije v skladu s tem sklepom
v papirnati obliki na naslov: Banka Slovenije, Sektor Nadzor,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(popravki po opravljenem revizijskem pregledu
letnega poročila)
(1) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem sklepu, banka najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka revidiranih podatkov
predloži Banki Slovenije popravke predloženih poročil oziroma
nova poročila, ki vključujejo revidirane podatke.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabijo tudi za ravnanje banke po opravljenem revizijskem
pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
27. člen
(uporaba določb sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep 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, 38/13, 73/13, 80/13, 13/15 in 19/15), razen določb
14.b člena omenjenega sklepa.
(2) Ne glede na določila 17. člena tega sklepa banka
posreduje obvestilo o imenovanih ECAI po posameznih kategorijah izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št.  575/2013
za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje
po standardiziranem pristopu po stanju na dan 30. septembra
2015 najkasneje do roka za predložitev četrtletnih informacij iz
3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
28. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

V primeru naknadnih pridobitev deležev v posamezne subjekte ali družbe se vpiše datum prve in zadnje pridobitve.

2

4

% v kapitalu
5

6

Datum pridobitve2

Žig in podpis odgovorne osebe:

% v glasovalnih
pravicah
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Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Subjekti oziroma družbe se vpisujejo po padajočem vrstnem redu glede na velikost deleža v glasovalnih pravicah.

1

3. SKUPAJ (1 + 2)

d. Skupaj (a + b + c)

3

(v tisoč EUR)

Knjigovodska vrednost
deleža

Št.

c. v tretjih državah

b. v drugih državah članicah

a. v Republiki Sloveniji

2. družbe izven finančnega sektorja 1

d. Skupaj (a + b + c)

c. v tretjih državah

b. v drugih državah članicah

a. v Republiki Sloveniji

1. subjekte finančnega sektorja

2

1

1

Matična številka

POROČILO
o deležih v pravne osebe po stanju na dan ___________________

Deleži banke v
(naziv, sedež):

(banka/hranilnica)

Obrazec POR-1

Uradni list Republike Slovenije
Stran

7503

1

2

3

Oznaka
osebe

4

Neposredna
izpostavljenost
pred upoštevanjem
oslabitev in rezervacij
5

Posredna
izpostavljenost

6

Celotna
izpostavljenost
pred upoštevanjem
oslabitev in rezervacij
7

Delež
od
kapitala
(v %)

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

9

Delež
od
kapitala
(v %)

Žig in podpis odgovorne osebe:

8

Celotna
izpostavljenost
po upoštevanju
oslabitev in rezervacij
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Pomen posameznih stolpcev:
1 Naziv posamezne stranke, ki je oseba v posebnem razmerju z banko
2 Matična številka - pri pravnih osebah, davčna številka - pri fizičnih osebah, BIC oz. SWIFT koda - pri bankah
3 Oznaka osebe v posebnem razmerju z banko:
(a) član uprave banke
(b) član nadzornega sveta banke
(c) prokurist banke
(d-a) ožji družinski član člana uprave banke
(d-b) ožji družinski član člana nadzornega sveta banke
(d-c) ožji družinski član prokurista banke
(e) član višjega vodstva banke
(f) pravna oseba, katere član uprave, član nadzornega sveta oziroma prokurist je hkrati član uprave, član nadzornega sveta ali prokurist banke
(g-a) pravna oseba, v kateri ima član uprave banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
(g-b) pravna oseba, v kateri ima član nadzornega sveta banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
(g-b) pravna oseba, v kateri ima prokurist banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
(h) imetnik kvalificiranega deleža v banki
(i) pravna oseba, v kateri ima banka kvalificiran delež
(j) član uprave, član nadzornega sveta, član drugega organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točk (h) in (i)
(k) druga oseba, ki jo banka opredeli kot osebo v posebnem razmerju z banko
Če je ista oseba z banko povezana na dva načina, banka v polje "oznaka osebe" poroča obe vrsti povezav (npr. f, h).
4 Znesek neposredne izpostavljenosti, ki ni zmanjšan za oslabitve in rezervacije
5 Znesek posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnih zavarovanj, prejetih za zavarovanje neposrednih izpostavljenosti do drugih strank banke
6 Seštevek izpostavljenosti iz stolpcev 4 in 5
7 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 6 glede na sprejemljivi kapital banke iz (71)(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
8 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 6, zmanjšan za oslabitve in rezervacije za neposredno izpostavljenost
9 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 8 glede na sprejemljivi kapital banke iz (71)(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013

Skupaj

.
.

Matična
številka
ali druga
oznaka

(v tisoč EUR)

Št.

Naziv osebe

IZPOSTAVLJENOSTI DO OSEB V POSEBNEM RAZMERJU Z BANKO
po stanju na dan ____________

Obrazec POR-2

7504 /

Zap.
št.

_____________________________
(banka/hranilnica)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

7505

Obrazec POR-3
(banka/hranilnica)
POROČILO
o kvalificiranih naložbah po stanju na dan ___________________

Zap.
št.

Kvalificirane naložbe
(naziv, sedež):

Matična
številka

1

2

3

Dejavnost Knjigovodska vrednost
naložbe

%v
kapitalu

%v
Datum
glas. pravicah vplačila/pridob.

Izjeme

(v tisoč EUR)

1.

4

5

6

7

8

z dovoljenjem po ZBan-2, od tega v:
a. finančne institucije v RS
b. finančne institucije v drugih državah članicah
c. subjekte finančnega sektorja v tretjih državah
Skupaj (a + b + c)

2.

brez dovoljenja po ZBan-2, od tega v:
a. finančne institucije v RS
b. finančne institucije v drugih državah članicah
c. subjekte finančnega sektorja v tretjih državah
Skupaj (a + b + c)

3.

z in brez dovoljenja po ZBan-2, od tega v:
a. finančne institucije v RS
b. finančne institucije v drugih državah članicah
c. subjekte finančnega sektorja v tretjih državah
Skupaj (a + b + c)

4.

SKUPAJ (1 + 2 + 3)

1. Pojasnila za stolpce:
a. stolpec 4 = opis dejavnosti z navedbo storitve po 5. členu ZBan-2 oziroma drugo
b. stolpec 5, 6, 7 = ločen prikaz neposrednega in posrednega imetništva
c. stolpec 8 = vpis prvega in zadnjega datuma, ki odraža dejansko stanje % v kapitalu/glas. pravicah
d. stolpec 9 = vpiše se oznaka izjeme po petem odstavku 200. člena ZBan-2 (kot 1., 2. ali 3. točka)
2. Pojasnila za vrstice:
a. vrstice 1, 2, 3 = pravne osebe se vpisuje po padajočem vrstnem redu glede na velikost skupnega deleža glasovalnih pravic
b. vrstica 3 = pri posamezni pravni osebi se ločeno prikaže delež pridobljen z dovoljenjem in brez dovoljenja

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Žig in podpis odgovorne osebe:

9

Skupaj pomembne naložbe

Pomembna naložba

Skupaj nepomembne naložbe

Nepomembna naložba

3
5

4

(v tisoč EUR)

% v CET1
instrumente

Knjigovodska vrednost
naložbe
6

(v tisoč EUR)

7

(v tisoč EUR)

Znesek v CET1 Znesek v AT1
instrumente
instrumente
9

(v tisoč EUR)

Skupaj

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

10

Odobritev
od - do

Žig in podpis odgovorne osebe:

c. vrstica IV. = vpiše se znesek zadevnih odloženih terjatev za davek, ki se upošteva v pragovnem izvzetju iz odbitka od postavk CET1 kapitala po 48. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 (v tisoč EUR)

b. vrstica III. = navede se le tisti znesek/delež naložbe, ki je predmet začasne opustitve po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

a. vrstice I., II., III. = subjekti finančnega sektorja se vpisujejo po padajočem vrstnem redu glede na velikost deleža banke v CET1 instrumente zadevnega subjekta skladno s 43. členom Uredbe (EU) št. 575/2013

2. Pojasnila za vrstice:

d. stolpec 10 = vpiše se obdobje odobritve začasne opustitve odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

c. stolpec 6, 7, 8 = vpiše se znesek neposrednega, posrednega in sintetičnega deleža, pri čemer se pri subjektih pod I in II. odštejejo kratke pozicije, kot določa Uredba (EU) št. 575/2013

b. stolpec 6, 7, 8 = uporabljeni so okrajšani izrazi za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1), dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2) po Uredbi (EU) št. 575/2013

a. stolpec 4 = vpiše se knjigovodska vrednost neposrednega deleža banke v posamezni subjekt, vključno z zneskom, ki je predmet začasne opustitev po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

8

(v tisoč EUR)

Znesek v T2
instrumente
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1. Pojasnila za stolpce:

IV. Znesek odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik = ___________________

Skupaj začasne opustitve odbitkov

III. Začasna opustitev odbitka od kapitala

II.

I.

2

1

Matična
številka

Št.

Subjekt finančnega sektorja
(naziv, sedež):

POROČILO
o deležih v subjekte finančnega sektorja po stanju na dan ___________________

7506 /

Zap.
št.

(banka/hranilnica)

Obrazec POR-4

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2

1

3

(v tisoč EUR)

Knjigovodska
vrednost deleža
4

5 = 3/K

% od kapitala

Vrednost deleža,
ki je izjema po
91. členu Uredbe
(EU) št. 575/2013
6

Vpiše se znesek preseganja v delu, ki presega znesek iz A v II. delu. Izpolni se le tista vrstica, kjer znesek iz stolpca 8 presega znesek iz A v II. delu.

Vpiše se oznaka izjeme (kot 1(a), 1(b), 1(c) ali 2) po 91. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.

Družbe se vpisuje po padajočem vrstnem redu glede na velikost kvalificiranega deleža.

2

(D)

8=3-6

(v tisoč EUR)

Prilagojeni znesek
za izračun

(C)

10

(v tisoč EUR)

Znesek
preseganja3

Žig in podpis odgovorne osebe:

9 = 8/K

% od kapitala
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Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Znesek skupnega preseganja (razlika med D in B) = ___________________

Vsota zneskov posamičnega preseganja (znesek iz C v I. delu) = ___________________

III. Utež tveganja 1250% ali odbitek od kapitala (podčrtaj)

7

Oznaka izjeme

Št.

B (60% od K) = ___________________

A (15% od K) = ___________________

Sprejemljiv kapital po (71)(a) točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 (K) = ___________________

II. Sprejemljiv kapital banke ali hranilnice

3

2

1

SKUPAJ

Matična številka

Kvalificirani deleži
(naziv, sedež)1:
Kvalificirani
delež v %

POROČILO
o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja po stanju na dan ___________________

I. Kvalificirani deleži v družbah izven finančnega sektorja

(banka/hranilnica)

Obrazec POR-5

Uradni list Republike Slovenije
Stran

7507

3

4

Neposredna
Od tega:
izpostavljenost
iz naslova
pred upoštevanjem poslov z osnovnimi
oslabitev in rezervacij izpostavljenostmi
5

Skupaj

Celotna
Od tega:
izpostavljenost
pred upoštevanjem
do dajalcev
ostala posredna
do izdajateljev
premoženja, ki služi osebnih jamstev izpostavljenost oslabitev in rezervacij
kot zavarovanje
6
7
8
9
10

Delež
od
kapitala
(v %)

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

11

Celotna
izpostavljenost
po upoštevanju
oslabitev in rezervacij
13

Limit
izpostavljenosti,
odobren s strani NS

Žig in podpis odgovorne osebe:

12

Delež
od
kapitala
(v %)

14

Delež
od
kapitala
(v %)
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Pomen posameznih stolpcev:
1 Naziv posamezne stranke in skupine povezanih strank (z navedbo posameznih strank znotraj skupine), pri katerih vrednost iz stolpca 10 dosega ali presega 10 % sprejemljivega kapitala banke
Posamezna stranka, ki je vključena v skupino povezanih strank pod točko II., se pod točko I. ne navaja, čeprav izpostavljenost do te stranke dosega ali presega 10 % sprejemljivega kapitala banke.
2 Matična številka - pri pravnih osebah, davčna številka - pri fizičnih osebah, BIC oz. SWIFT koda - pri bankah
3 Znesek neposredne izpostavljenosti, ki ni zmanjšan za oslabitve in rezervacije
4 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 3, ki izhaja iz upoštevanja osnovnih izpostavljenosti posla (npr. naložbe v KNP) na podlagi "metode vpogleda" v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1187/2014
5 Znesek posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnih zavarovanj, prejetih za zavarovanje neposrednih izpostavljenosti do drugih strank banke
6 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 5, ki predstavlja posredno izpostavljenost do izdajateljev premoženja (vrednostnih papirjev), ki služi kot zavarovanje
7 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 5, ki predstavlja posredno izpostavljenost do dajalcev osebnih jamstev (npr. jamstva države, garancije bank, poroštva pravnih in fizičnih oseb)
8 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 5, ki predstavlja posredno izpostavljenost iz naslova drugih vrst kreditnih zavarovanj (npr. zastave zavarovalnih polic, zastave kapitalskih deležev, zastave ali odstopa terjatev)
9 Seštevek izpostavljenosti iz stolpcev 3 in 5
10 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 9 glede na sprejemljivi kapital banke iz (71)(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
11 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 9, zmanjšan za oslabitve in rezervacije
12 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 11 glede na sprejemljivi kapital banke iz (71)(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
13 Omejitev izpostavljenosti, ki jo je za posamezno stranko oziroma skupino povezanih strank odobril nadzorni svet banke
14 Odstotek omejitve izpostavljenosti iz stolpca 13 glede na sprejemljivi kapital banke iz (71)(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013

Opis pomembnih ugotovitev analize tveganja koncentracije iz naslova posrednih izpostavljenosti:
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OBČINE
KANAL
2631.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Deskle

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41.,
53.a in 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15
– odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorskih novic, št.   41/03, 17/06 in Uradni list RS,
št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3.
redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradno glasilo Primorske novice, št. 4/97, 39/05 in Uradni
list RS, št. 4/08 in 37/10, v nadaljevanju: odlok) se v 22. členu:
– spremeni tretji odstavek tako, da se črta besedi »ali
razrešitvijo« in
– doda osmi odstavek, ki se glasi: »Ravnatelja razreši
svet zavoda v skladu z določbami Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2015-21
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

2632.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kanal

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41.,
53.a in 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15
– odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne

objave Primorskih novic, št.   41/03, 17/06 in Uradni list RS,
št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet občine Kanal ob Soči na
3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kanal
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kanal (Uradno glasilo Primorske novice, št. 4/97, 39/05, 13/98
in Uradni list RS, 4/08, 76/08, 35/10 in 96/13), v nadaljevanju:
odlok) se v 22. členu
– spremeni tretji odstavek tako, da se črta »ali razrešitvijo« in
– doda se osmi odstavek, ki se glasi: »Ravnatelja razreši
svet zavoda v skladu z določbami Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2015-22
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

2633.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), v skladu z
določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04), ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorske novice, št. 41/2003, Uradni list RS, št. 70/07,
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji
dne 2. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, upravičenci, pogoji, merila, ukrepi in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov ter prioritet zagotavljajo
iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom
o proračunu Občine Kanal ob Soči za posamezno leto in iz
drugih virov.
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3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči so sredstva namenjena za:
1. spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete,
2. spodbujanje projektov inovacij,
3. spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih objektov,
4. spodbujanja odpiranja novih trajnih delovnih mest,
5. spodbujanje izvajanja gospodarskih dejavnosti, za katere ne obstaja ekonomski interes,
6. spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev,
7. spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
8. spodbujanje novih neposrednih investicij,
9. spodbujanje najema poslovnih prostorov.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
(1) Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so
mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo
o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega
področja (v nadaljevanju podjetja).
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih
meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov
in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.
b) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov
in
– vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d),
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
(3) Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
5. člen
Do sredstev na podlagi tega pravilnika niso upravičena
podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
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– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in
prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v
postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži na območju
Občine Kanal ob Soči.
III. DRŽAVNA POMOČ
6. člen
(1) Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi pravila
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013).
(2) Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu
enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(3) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne
sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred
uvoženimi.
(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih
sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem
prometu.
(5) Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi
tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih
virov.
(6) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred
dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(7) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(8) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni
pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.

Uradni list Republike Slovenije
IV. DODELITEV RAZVOJNIH SREDSTEV
7. člen
(1) Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali
v obliki subvencionirane obrestne mere. Navedena sredstva
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, javnega poziva ali
vloge upravičenca, v skladu s tem pravilnikom, posameznimi
pravilniki in odloki, ki urejajo posamezen ukrep ter zakonodajo,
ki ureja izvrševanje proračuna.
(2) Javne razpise, pozive in obvestila o dodeljevanju
razvojnih sredstev se objavi na spletni strani občine, skladno s
pogoji in po postopkih, določenimi v veljavnih predpisih. Javni
razpis, poziv oziroma obvestilo se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov, navedene v tem pravilniku. Kolikor bo,
glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov,
predvidenih sredstev premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala, če z drugimi akti ni
določeno drugače.
8. člen
(1) Za dodelitev sredstev za razvoj, ki jih ne ureja poseben pravilnik, župan Občine Kanal ob Soči s sklepom imenuje
komisijo za vodenje postopka dodelitve razvojnih sredstev,
sestavljeno iz občinskih svetnikov in zaposlenih v občinski
upravi.
(2) Komisija na podlagi tega pravilnika pripravi javni
razpis oziroma poziv ter na tej podlagi vodi postopek dodelitve sredstev za razvoj: odpira vloge, preveri popolnost vlog,
obravnava pravočasno prispele in popolne vloge, opravlja
oglede na terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov
sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave sprejme odločitev o dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev. Občina Kanal ob Soči s prejemniki
sredstev praviloma sklene pogodbo, v kateri se opredelijo
medsebojne obveznosti.
V. INSTRUMENTI ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA
9. člen
Sredstva za razvoj so namenjena za naslednje ukrepe:
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne
in storitvene kapacitete
(1) Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj
v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter
opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence,
tehnološko znanje).
Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev
ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 55% upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem
letu praviloma ne sme presegati 10% od skupno razpisanih
sredstev za ta ukrep.
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(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se mora ohraniti v Občini Kanal ob Soči vsaj
3 leta po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom
tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako
dejavnost.
2. Spodbujanje projektov inovacij
(1) Namen ukrepa je spodbuditi podjetja in posameznike
k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter
tehničnih izboljšav. Sredstva za razvoj so zato namenjena
sofinanciranju stroškov pridobitve patenta oziroma stroškov
zaščite izdelka, stroški izdelave začetnega prototipa, stroški
dokumentiranih inovativnih tehničnih rešitev, idej ali raziskovalnih nalog.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški za pridobitve oziroma prijave patenta, stroški
za zaščito izuma, stroški dela, ki nastajajo neposredno z raziskavami in razvojem projekta, materialni stroški za izdelavo
začetnega prototipa, stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so neposredno vezane na izvedbo projekta, stroški
instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za
izvedbo projekta, stroški najema prostora, ki se izključno uporablja za izvedbo projekta, ter stroški dogodkov vezanih na
izvedbo projekta.
(3) Intenzivnost pomoči: za potrebe
– v višini do 50% upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem
letu ne sme presegati 50% od skupno razpisanih sredstev
za ta ukrep.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika so upravičenci do sredstev za razvoj tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Kanal ob Soči in zaposleni v podjetjih s sedežem
v Občini Kanal ob Soči;
– podrobnejši pogoji in merila se določijo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
3. Spodbujanje neposrednih investicij
v izgradnjo poslovnih objektov
(1) Namen ukrepa je spodbujanje gradnje poslovno-proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah ter
spodbujati širitve poslovnih in proizvodnih objektov, s ciljem
ustvarjanja novih delovnih mest.
(2) Upravičeni stroški:
– strošek odmerjenega komunalnega prispevka.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika do sredstev
za razvoj po tem ukrepu niso upravičeni investitorji, ki investirajo v poslovno-proizvodne objekte za namene izvajanja dejavnosti trgovine, transporta ter dejavnosti določenih v 3. členu
tega pravilnika,
– podrobnejši način obračuna komunalnega prispevka in
državne pomoči določa predpis, ki določa obračun komunalnega prispevka v Občini Kanal ob Soči.
4. Spodbujanje odpiranja novih trajnih delovnih mest
(1) Namen ukrepa je spodbujanje odpiranja novih trajnih
delovnih mest na območju Občine Kanal ob Soči. Z ukrepom
se subvencionira del stroškov prispevka delodajalca v prvih
24 mesecih zaposlitve za nedoločen čas na novo ustvarjenem
delovnem mestu.
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(2) Upravičeni stroški:
– strošek prispevka delodajalca na izplačane plače.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 75% upravičenih stroškov. Državna pomoč se
dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– delodajalec, ki kandidira za pridobitev subvencije, mora
dokazati, da za omenjen ukrep še ni pridobil sredstev iz drugih
virov,
– sredstev za razvoj ne more pridobiti delodajalec, ki je v
preteklih treh letih na območju Občine Kanal ob Soči izvedel
odpuščanje oziroma je zmanjševal število zaposlenih,
– delodajalec mora ohraniti nova delovna mesta, za zasedbo katerih je prejel subvencijo po tem ukrepu še najmanj
3 leta po dodelitvi sredstev,
– sredstev za razvoj po tem ukrepu se ne dodeli delodajalcem za delovna mesta s področja trgovine in transporta,
– podrobnejša merila se določi v javnem razpisu.
5. Spodbujanje izvajanja gospodarskih dejavnosti,
za katere ne obstaja ekonomski interes
(1) Namen ukrepa je spodbuditi posamezne gospodarske
dejavnosti, ki so v javnem interesu ter za katere ne obstaja ekonomski interes. Z ukrepom se subvencionira tržna najemnina
poslovnih prostorov, ki so v lasti oziroma upravljanju Občine
Kanal ob Soči.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški najema poslovnega prostora.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo za izvajanje gospodarske dejavnost, ki je v občinskem interesu, hkrati
pa za to dejavnost ne obstaja ekonomski interes. Občinski interes se ugotavlja na podlagi razpisa oziroma poziva za oddajo
nepremičnin v najem,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v pozivu za oddajo poslovnih prostorov v najem.
6. Spodbujanje podjetij k pridobivanju
nepovratnih sredstev
(1) Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na
državne in mednarodne javne razpise. Razvojna sredstva se
dodelijo za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih
imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave
na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve
nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prijave na državni ali mednarodni razpis. Neupravičeni stroški so tisti stroški izdelave prijave, ki jih
upravičenec lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi
na državni oziroma mednarodni javni razpis.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina sredstev za razvoj po tem ukrepu na posameznega upravičenca
v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% skupno
razpisanih sredstev za ta ukrep.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali
gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti
sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se določijo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
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7. Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah
(1) Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij
na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način
promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški najema razstavnega prostora.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ
2.000 EUR na posamezen sejem oziroma razstavo. Višina
razvojnih sredstev na posameznega upravičenca v tekočem
koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih
sredstev za ta ukrep. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu
ali razstavi,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem
razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za
razvoj.
8. Spodbujanje novih neposrednih investicij
(1) Namen ukrepa je pospešiti prihod novih investitorjev
in/ali gospodarskih dejavnosti v Občino Kanal ob Soči ter
ustvarjanje in odpiranje večjega števila novih delovnih mest. Z
ukrepom se subvencionira nadomestilo za podeljeno stavbno
pravico na zemljiščih v lasti Občine Kanal ob Soči.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nadomestila za podeljeno stavbno pravico.
(3) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na novo gradijo proizvodne ali razvojno-raziskovalne
obrate ter v skladu s poslovnim načrtom ustvarijo 10 ali več
novih delovnih mest,
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na zemljišču, ki je predmet tega ukrepa, zagotovijo
najmanj 50 delovnih mest na ha,
– nadomestilo za podeljeno stavbno pravico za zemljišče,
na katerem se gradi skladišče, logistični center, parkirišče,
trgovina ali objekt, v katerem se ne odvija proizvodni proces,
je neupravičen strošek,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v nameri za podelitev stavbne pravice.
9. Spodbujanje najema poslovnih prostorov
a. Najem poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal ob Soči
(1) Namen ukrepa je sofinanciranje najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Kanal ob Soči. Oddaja poslovnega
prostora mora biti skladna tudi s predpisi, ki urejajo državne
pomoči.
(2) Upravičeni stroški
– stroški najema poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal
ob Soči.
(3) Intenzivnost pomoči
– skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto ne
sme presegati 55% letne najemnine. Sredstva se lahko dodelijo
za obdobje, ki ne sme biti daljše od 3 let.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev
– upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki posamezniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo
zaposleno najmanj 1 osebo oziroma gospodarske družbe z
najmanj 1 zaposleno osebo, ki vzamejo v najem prostore v
lasti Občine Kanal ob Soči. Podrobnejši pogoji se določijo v
javnem razpisu.
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b. Najem poslovnih prostorov na območju
Občine Kanal ob Soči
(1) Namen ukrepa je sofinanciranje najemnin za poslovne
prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba
odpre novo poslovalnico na območju Občine Kanal ob Soči. V
primerih določenih z razpisom, se lahko sredstva dodeli tudi
obstoječim podjetjem.
(2) Upravičeni stroški
– stroški najema poslovnih prostorov za poslovalnico na
območju Občine Kanal ob Soči.
(3) Intenzivnost pomoči
– skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto
ne sme presegati 55% letne najemnine za poslovne prostore.
Sredstva se lahko dodelijo za obdobje, ki ne sme biti daljše
od dveh let na podlagi sklenjene pogodbe o najemu poslovnih
prostorov na območju Občine Kanal ob Soči in potrdila o plačanih najemninah. Upravičenci morajo dejavnost na območju
Občine Kanal ob Soči ohraniti vsaj za obdobje 3 let po dodelitvi
sredstev, sicer morajo sredstva vrniti.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev
– upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni
podjetniki posamezniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj 1 osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj
1 zaposleno osebo, ki vzamejo v najem prostore za novo poslovalnico na območju Občine Kanal ob Soči. Podrobnejši pogoji
se določijo v javnem razpisu.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
10. člen
Namensko porabo razvojnih sredstev, pridobljenih pod
pogoji tega pravilnika, spremljajo in preverjajo Komisija za
vodenje postopka dodelitve razvojnih sredstev oziroma s strani
župana pooblaščene osebe.
11. člen
(1) V primerih, ko se ugotovi, da razvojna sredstva niso
bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec
dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
nakazila prejemniku.
(2) Upravičenec, ki ne doseže predpisanih ciljev in rezultatov, zaradi katerih je prejel sredstva za razvoj, je dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila
prejemniku. Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz
prvega in drugega odstavka tega člena, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
VII. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj malega gospodarstva
(Uradne objave Primorske novice, št. 18/97).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2015-9
Kanal ob Soči, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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SLOVENSKE KONJICE
2634.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske
Konjice za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 89. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07
– UPB in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
3. korespondenčni seji sklicani dne 17. 8. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Slovenske Konjice
za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Slovenske Konjice za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št.  702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Občini Slovenske
Konjice (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu
občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za
tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
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(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak
postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod
ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za
prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se
proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi
primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to
namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30% povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(19) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(20) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
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(21) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(22) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(23) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo,
proizvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je
opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o
kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije
iz obnovljivih virov (1);
(24) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št.  702/2014;
(25) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja
v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi
vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so
potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme
kakovosti;
(26) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(27) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I
Pogodbe;
(28) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(29) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode;
(30) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
(31) »društva« registrirana stanovska in interesna
združenja (društva), registrirana v skladu z zakonom o
društvih.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
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Vrste pomoči

Ukrepi

Državne pomoči
po skupinskih
izjemah v kmetijstvu
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št.  702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen,
43. člen);
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi
s premestitvijo kmetijskih poslopij
(16. člen);
UKREP 4: Pomoč za zagon skupine
in organizacije proizvajalcev v
kmetijskem sektorju (19. člen);
UKREP 5: Pomoč za naložbe
za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen).

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št.  1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis;
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja.
6. člen

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v
primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št.  702/2014
dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine;
– skupina ali organizacija pridelovalcev in proizvajalcev
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se združujejo z namenom
trženja lokalno pridelane hrane;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št.  702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti:
– ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;
– ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države;
– ki so podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
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distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega na internetni strani in občinski
oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih
financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
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12. člen

(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13. člena do vključno 23 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se
delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe
Komisije (EU) št. 1408/2013, glede na iste upravičene stroške,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT.  702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– Zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti
z zagotavljanjem boljših pogojev za pridelavo, večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
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Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih
gospodarstev), ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …), ki imajo sedež na območju občine;
– kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih
gospodarstev), ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
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– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih
zemljišč.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih
gospodarstev) in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na
območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
(7) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU)
št.  702/2014)
(1) Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan
z javnim interesom.
(2) Upravičeni stroški so:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
(3) Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji (in vpisana v register kmetijskih gospodarstev).
(4) Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 100% dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih naselij, katerih namen je
izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost
podeželskega naselja.
– Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodne
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zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo
objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo
intenzivnosti pomoči, kot veljajo za ukrep Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe
zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana
z modernizacijo.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za zagon skupine in organizacije
proizvajalcev v kmetijskem sektorju (19. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki vplivajo na
– oskrbo trga z lokalno pridelano hrano,
– pospeševanje lokalne samooskrbe s skupnim prilagajanjem oskrbe trga.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški najema ustreznih prostorov,
– stroški nakupa prostorov, pri čemer so upravičeni stroški
omejeni na tržno vrednost najemnine,
– pridobitev pisarniške opreme, vključno s strojno in programsko opremo,
– stroške upravnega osebja,
– režijske stroške in stroške za pravne in upravne postopke.
(3) Pomoč se ne dodeli:
– organizacijam proizvajalcev, subjektom ali organom, kot
so podjetja ali zadruge, katerih cilj je upravljanje enega ali več
kmetijskih gospodarstev, pri čemer so navedene organizacije
dejansko samostojni proizvajalci;
– kmetijskim združenjem, ki opravljajo naloge, kakršne
so vzajemna pomoč, zagotavljanje nadomeščanja ne kmetiji in
pomoč pri upravljanju kmetij, ki so namenjene članom, a se ne
ukvarjajo s skupnim prilagajanjem oskrbe trga;
– skupnim proizvajalcem, organizacijam ali združenjem,
katerih cilji so nezdružljivi s členom 152(1)(c) in (3) ter členom
156 Uredbe (EU) št. 1308/2013.
(4) Pogoji za pridobitev:
– dokazilo pristojnega organa o uradnem priznanju skupine ali organizacije proizvajalcev;
– poslovni načrt;
– mnenje pristojne strokovne službe;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Upravičenci:
– skupina ali organizacija pridelovalcev in proizvajalcev
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se združujejo z namenom
trženja lokalno pridelane hrane.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
(7) Letni znesek pomoči za posamezno skupino lahko
znaša največ do 3.500 EUR. Pomoč se postopoma znižuje.
Pomoč se izplača za prvih pet let od datuma, na katerega je
pristojni organ na podlagi poslovnega načrta uradno priznal
skupino ali organizacijo proizvajalcev.
(8) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži pooblaščena pravna oseba, ki jo določijo upravičenci.
17. člen
UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– investicijska dela.
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(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine oziroma v register naravne dediščine in
ležijo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine oziroma v register naravne dediščine, ki ju vodita
pristojni ministrstvi;
– soglasje oziroma smernice pristojne inštitucije izvedbi
ter potrditev ustreznosti izvedbe;
– ustrezno dovoljenje in dokumentacija za izvedbo naložbe, kolikor je le-to potrebno;
– ponudba oziroma predračun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(6) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št.  1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
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jih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.  360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št.  360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor
upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(6) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR,
najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena
tega pravilnika.
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21. člen
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega
pravilnika.
22. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
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V. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
24. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 78/07).
26. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ukrepi občine v obliki državnih pomoči se pričnejo
uporabljati po pridobitvi pozitivnih mnenj od pristojnega ministrstva in potrdila Evropske komisije o prejemku povzetka
informacij o pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 00700-0009/2015(122)
Slovenske Konjice, dne 21. avgusta 2015
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

STRAŽA
2635.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Ob-
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činski svet Občine Straža na 2. korespondenčni seji dne 28. 8.
2015 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Straža
za leto 2015
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2015 (Uradni
list RS, št. 15/15) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans
proračun
leta 2015
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.205.326
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.020.044
DAVČNI PRIHODKI
2.346.041
700 Davki na dohodek in dobiček
1.925.856
703 Davki na premoženje
380.845
704 Domači davki na blago in storitve
39.340
NEDAVČNI PRIHODKI
674.003
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
290.690
711 Takse in pristojbine
1.611
712 Globe in druge denarne kazni
18.227
714 Drugi nedavčni prihodki
363.475
KAPITALSKI PRIHODKI
539.019
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
539.019
PREJETE DONACIJE
541
730 Prejete donacije iz domačih virov
541
TRANSFERNI PRIHODKI
645.722
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
184.904
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
460.818
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.591.651
TEKOČI ODHODKI
948.423
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
309.755
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
49.574
402 Izdatki za blago in storitve
513.451
403 Plačila domačih obresti
10.643
409 Rezerve
65.000
TEKOČI TRANSFERI
1.062.002
410 Subvencije
106.877
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
561.552
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
154.116
413 Drugi tekoči domači transferi
244.325
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

2.548.726
2.548.726
32.500
18.000
14.500
–386.324

0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
400.000
20.000
20.000
20.000
–6.324
380.000
386.324
6.324

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 Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Občina se bo v letu 2015 zadolžila v višini 400.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2014
Straža, dne 26. avgusta 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 31. 8. 2015 /

VLADA
2636.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13,
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14, 77/14,
93/14, 1/15, 10/15, 15/15, 18/15, 40/15, 44/15 in 58/15) se v
1. členu v točki 2.2 število »114,6400« nadomesti s številom
»138,6700«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2015.
Št. 00712-33/2015
Ljubljana, dne 31. avgusta 2015
EVA 2015-1611-0100
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

Stran

7521

Stran

7522 /

Št.

63 / 31. 8. 2015

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
VLADA

2636.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

2627.

Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu
kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije
Sklep o vsebini načrtov sanacije bank in hranilnic
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic

2628.
2629.
2630.

7521

BANKA SLOVENIJE

7493
7493
7496
7498

OBČINE
2631.
2632.
2633.

2634.

2635.

KANAL

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči

7509
7509
7509

SLOVENSKE KONJICE

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za
programsko obdobje 2015–2020

7513

STRAŽA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža
za leto 2015

7519

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 63/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1587
1589
1589
1589
1589
1590

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
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