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Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju
bank (ZRPPB)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o reševanju in prisilnem
prenehanju bank (ZRPPB)
Razglašam Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju
bank (ZRPPB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-5
Ljubljana, dne 22. junija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O REŠEVANJU IN PRISILNEM PRENEHANJU
BANK (ZRPPB)
1. POGLAVJE: SKUPNE DOLOČBE
1.1 Vsebina zakona
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja:
1. pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije pri
izvajanju nalog in pooblastil organa za reševanje bank;
2. načrtovanje reševanja bank;
3. postopek reševanja in pooblastila v zvezi z uporabo
ukrepov za reševanje;
4. postopke prisilnega prenehanja banke.
(2) S tem zakonom se določa tudi mehanizem za zbiranje
in prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov bank
s sedežem v Republiki Sloveniji v enotni sklad za reševanje,
ki je vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi
enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih
institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega
mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter
o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne
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30. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 806/2014/EU)
ter Sporazumom o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru
enotnega sklada za reševanje (Zakon o ratifikaciji Sporazuma
o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada
za reševanje, Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 13/15
in 15/15 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sporazum o prenosu).
(3) Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno
in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in
razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno
in razvojno banko.
2. člen
(področje uporabe zakona)
(1) Postopki in ukrepi za reševanje se v skladu s tem
zakonom in Uredbo 806/2014/EU uporabijo v razmerju do
naslednjih subjektov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali so
v njej ustanovljeni:
1. bank;
2. finančnih institucij, ki so podrejene družbe kreditne institucije ali finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga
ali mešanega poslovnega holdinga s sedežem v državi članici,
ter so vključene v nadzor nadrejene družbe na konsolidirani
podlagi v skladu s 6. do 17. členom 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. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi
Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L št. 11 z dne 17. 1.
2015, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU);
3. finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga
ali mešanega poslovnega holdinga, ki je podrejen kreditni
instituciji s sedežem v državi članici;
4. finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga
in mešanega poslovnega holdinga, ki je nadrejen kreditni instituciji s sedežem v državi članici;
5. EU podružnic v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar ta zakon uporablja pojem »subjekt reševanja«,
se ta pojem uporablja kot skupni pojem za subjekte iz 1. do
4. točke prejšnjega odstavka.
3. člen
(prenos in izvajanje aktov Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašata:
1. Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001, str. 15), zadnjič
spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih pod-
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jetij 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. 6. 2014, str. 190),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/24/ES), in
2. 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. 6. 2014, str. 190; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe
806/2014/EU.
1.2 Opredelitev pojmov
4. člen
(reševanje in prisilno prenehanje)
(1) Reševanje pomeni uporabo ukrepov za reševanje
subjekta reševanja z namenom, da se dosežejo cilji reševanja
iz 26. člena tega zakona.
(2) Prisilno prenehanje banke pomeni prisilno likvidacijo
ali stečaj banke.
5. člen
(drugi pojmi)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »alternativni investicijski sklad« je alternativni investicijski sklad kot je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje;
2. »banka« je kreditna institucija s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, kot banka ali
hranilnica;
3. »centralna nasprotna stranka« je centralna nasprotna
stranka, kot je opredeljena v 1. točki 2. člena Uredbe (EU)
št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012
o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne
27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU);
4. »čezmejna skupina« je skupina, ki vključuje subjekte v
skupini, ki imajo sedež v več kot eni državi članici;
5. »delničar« je imetnik ali imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) delnic ali imetnik drugih lastniških instrumentov;
6. »delovni dan« je kateri koli dan, razen sobote, nedelje
in državnih praznikov, ki so v skladu z zakonodajo v zadevni
državi članici, dela prosti dnevi;
7. »dogovor o izravnavi« je dogovor, ki je del osnovne
pogodbe ali je sklenjen kot okvirni dogovor za več osnovnih
pogodb med strankama, vključno z dogovorom o predčasnem
prenehanju, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja finančna zavarovanja, in vsebuje naslednja pravila:
– da z nastankom insolventnosti ali drugega položaja, ki
po dogovoru pomeni kršitev obveznosti posamezne pogodbene
stranke (v nadaljnjem besedilu: položaj kršitve), pogodba velja
za razvezano ali da z nastankom položaja kršitve pogodbena
stranka, ki ne krši pogodbe, pridobi pravico odstopiti od te
pogodbe ali da z nastankom tega položaja zapadejo vse obveznosti pogodbenih strank;
– o izračunu izravnalne, tržne, likvidacijske ali nadomestitvene denarne vrednosti medsebojnih obveznosti pogodbenih
strank ob prenehanju pogodbe ali zaradi predčasne dospelosti
iz prejšnje alineje;
– o pretvorbi zneskov obveznosti v isto valuto, če so
denarne vrednosti medsebojnih obveznosti iz prejšnje alineje
izražene v različnih valutah;
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– da se medsebojne terjatve in obveznosti iz druge in
tretje alineje te točke konvertirajo v enotno neto terjatev ali se
z njo nadomestijo;
8. »dogovor o pobotu« je dogovor, po katerem se lahko
dve ali več terjatev ali obveznosti, ki si jih medsebojno dolgujeta
stranki dogovora, medsebojno pobotajo;
9. »dogovor o finančnem zavarovanju s prenosom lastninske pravice« je dogovor, vključno s pogodbami o začasnem odkupu, po katerem dajalec zavarovanja v celoti prenese lastnino
ali izključno pravico do finančnega zavarovanja na uporabnika
zavarovanja, da se tako zavaruje ali drugače krije izvedba določenih finančnih obveznosti, ter za ta dogovor veljajo pravila,
ki se uporabljajo za pogodbe o finančnem zavarovanju v skladu
z zakonom, ki ureja finančna zavarovanja;
10. »enotni odbor za reševanje« je organ za reševanje,
ustanovljen na podlagi Uredbe 806/2014/EU;
11. »EU nadrejena družba« je nadrejena kreditna institucija s sedežem v državi članici, EU nadrejeni finančni holding
ali EU nadrejeni mešani finančni holding;
12. »EU podrejena družba« je kreditna institucija s sedežem v državi članici, ki je podrejena instituciji s sedežem v tretji
državi ali nadrejeni družbi s sedežem v tretji državi;
13. »EU podružnica« je podružnica, ki se nahaja v državi
članici in je del kreditne institucije tretje države;
14. »finančna institucija« je finančna institucija, kot je
opredeljena v 26. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
575/2013/EU, ter pomeni družbo, ki ni institucija in katere
osnovna dejavnost je pridobivanje deležev ali opravljanje
finančnih storitev, določenih v zakonu, ki ureja bančništvo,
vključno s finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi,
plačilnimi institucijami iz zakona, ki ureja plačilne storitve in
sisteme, in družbami za upravljanje, ne vključuje pa zavarovalnih holdingov in mešanih zavarovalnih holdingov, kot jih določa
zakon, ki ureja zavarovalništvo;
15. »glavne poslovne dejavnosti« so poslovna področja
in z njimi povezane storitve, ki predstavljajo bistvene vire prihodka, dobička ali vrednosti franšize za institucijo ali skupino,
katere del je institucija;
16. »imenovani nacionalni makrobonitetni organ« je organ
države članice, ki je v tej državi članici pristojen za izvajanje
makrobonitetne politike in nadzora v skladu s Priporočilom
Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 22. decembra
2011 o makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov (UL C
št. 41 z dne 14. 2. 2012, str. 1), ter v Republiki Sloveniji pomeni
Odbor za finančno stabilnost, ki je ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja makrobonitetni nadzor finančnega sistema;
17. »institucija« je kreditna institucija ali investicijsko podjetje;
18. »institucionalna shema za zaščito vlog« je ureditev,
ki izpolnjuje zahteve iz sedmega odstavka 113. člena Uredbe
575/2013/EU;
19. »instrumenti dodatnega kapitala« so kapitalski instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje iz 63. člena Uredbe 575/2013/EU;
20. »instrumenti dodatnega temeljnega kapitala« so kapitalski instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
52. člena Uredbe 575/2013/EU;
21. »instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala« so kapitalski instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega
do četrtega odstavka 28. člena, prvega do petega odstavka
29. člena ali prvega odstavka 31. člena Uredbe 575/2013/EU;
22. »investicijsko podjetje« je investicijsko podjetje, kot
je opredeljeno v 2. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
575/2013/EU in za katerega velja zahteva po zagotavljanju
ustanovnega kapitala v višini 730.000 eurov, ter na območju
Republike Slovenije pomeni investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, razen:
– kreditnih institucij;
– lokalnih podjetij;
– podjetij, ki v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih
instrumentov, niso pooblaščena za opravljanje pomožnih investicijskih storitev kot jih opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih
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instrumentov, ter so upravičena opravljati le eno ali več investicijskih storitev in poslov ter ne smejo gospodariti z denarjem ali
vrednostnimi papirji svojih strank in zato ne morejo nikoli stopiti
v dolžniško razmerje z njimi;
23. »izredna javnofinančna pomoč« je državna pomoč
v smislu prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: PDEU) ali druga javnofinančna podpora na
nadnacionalni ravni, ki bi pomenila državno pomoč, če bi bila
dodeljena na nacionalni ravni, in ki je predvidena za ohranitev
ali ponovno vzpostavitev uspešnega poslovanja, likvidnosti ali
solventnosti banke ali posamezne finančne družbe v skupini,
katere del je banka, ali celotne skupine, katere del je banka;
24. »izredna likvidnostna pomoč« je zagotovitev denarja
centralne banke ali druga pomoč, ki lahko vodi v povečanje
količine denarja centralne banke, plačilno sposobni finančni
instituciji ali skupini takih institucij, ki se začasno sooča z likvidnostnimi težavami, pri čemer ta operacija ni del monetarne
politike;
25. »izvedeni finančni instrument« je izvedeni finančni instrument, kot je opredeljen v 5. točki 2. člena Uredbe
648/2012/EU;
26. »kapitalski instrumenti« so delnice in drugi instrumenti
navadnega lastniškega temeljnega kapitala, instrumenti dodatnega temeljnega kapitala in instrumenti dodatnega kapitala;
27. »kapital« je kapital banke, kot je opredeljen v 118. točki 4. člena Uredbe 575/2013/EU;
28. »kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje« je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja
v prenosljive vrednostne papirje, kot je opredeljen v zakonu, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
29. »kreditna institucija« je kreditna institucija, kot
je opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
575/2013/EU, razen subjektov iz petega odstavka 2. člena
Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv
2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013,
str. 338), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/59/EU, (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU);
30. »kreditna institucija tretje države« je subjekt, ki ima
sedež v tretji državi, in ki bi, če bi imela sedež v Republiki Sloveniji, izpolnjevala pogoje za opredelitev kot banka;
31. »krita obveznica« je obveznica, ki jo izda kreditna
institucija s sedežem v državi članici, vključno s komunalno in
hipotekarno obveznico, ter pri kateri se zneski, ki izhajajo iz
izdaje te obveznice, v skladu z zakonom vložijo v naložbe, ki
so v celotnem obdobju do dospelosti obveznice zmožne kriti
terjatve, ki izhajajo iz teh obveznic, ter ki bi se v primeru neizpolnitve izdajatelja prednostno uporabile za poplačilo glavnice
in plačilo obračunanih in še ne izplačanih obresti;
32. »kritične funkcije« so aktivnosti, storitve ali dejavnosti,
katerih prenehanje bo v eni ali več državah članicah verjetno
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 institucije ali skupine, zlasti v zvezi z
nadomestljivostjo teh aktivnosti, storitev ali dejavnosti;
33. »kvalificirane obveznosti« so:
– dolžniški instrumenti, kadar se ti ne upoštevajo kot
kapitalski instrumenti, in
– vse druge obveznosti posameznega subjekta reševanja, razen če so izključene iz uporabe instrumenta odpisa in
konverzije kvalificiranih obveznosti v skladu z drugim odstavkom 80. člena tega zakona;
34. »lastniški instrument« so delnice, drugi instrumenti, ki
izražajo lastništvo družbe, instrumenti, ki jih je mogoče konvertirati v delnice ali druge lastniške instrumente ali dajejo pravico
za njihovo pridobitev, in instrumenti, ki predstavljajo deleže v
delnicah ali drugih lastniških instrumentih;
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35. »mešani finančni holding« je mešani finančni holding,
kot je opredeljen v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
575/2013/EU, in pomeni mešani finančni holding iz zakona, ki
ureja finančne konglomerate;
36. »mikro, mala in srednja podjetja« so mikro, majhne in
srednje družbe, kot so opredeljene na podlagi letnega prometa
v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
37. »nadrejena družba« je nadrejena družba, kot je opredeljena v (a) alineji 15. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe
575/2013/EU, in pomeni obvladujočo družbo, kot je opredeljena
v zakonu, ki ureja gospodarske družbe v zvezi s pripravo konsolidiranega letnega poročila nadrejene družbe;
38. »nadrejena družba iz tretje države« je nadrejena
družba, nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni
holding s sedežem v tretji državi;
39. »običajni insolvenčni postopek« je postopek prenehanja pravnega subjekta, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo uvedejo upravni ali sodni organi za skupni račun vseh
upnikov in vključuje delno ali popolno prodajo dolžnikovega
premoženja, vključno s postopki, ki se zaključijo s poravnavo
ali podobnim ukrepom, in imenovanjem upravitelja, ki se običajno uporablja za subjekte v skladu z nacionalnim pravom, pri
čemer so lahko ti postopki specifični za institucije ali se splošno
uporabljajo za katero koli fizično ali pravno osebo v tej državi,
ter v Republiki Sloveniji pomeni:
– postopek prisilnega prenehanja banke v skladu s tem
zakonom;
– postopek preventivnega prestrukturiranja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije in stečaja, ki se lahko uvede zoper
gospodarsko družbo ali posameznika v skladu z zakonom, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje;
40. »pravila Evropske unije o državni pomoči« so pravila, določena s 107., 108. in 109. členom PDEU, ter vsi akti
Evropske unije, vključno s smernicami, sporočili in obvestili, pripravljenimi ali sprejetimi v skladu s četrtim odstavkom 108. ali
109. členom PDEU;
41. »organ za reševanje« je organ države članice, ki je v
državi članici pooblaščen in odgovoren za uporabo instrumentov
za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje v vsebini, kot
je opredeljena v tem zakonu in Uredbi 806/2014/EU, vključno
z enotnim odborom za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in
naloge organa za reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU, ter
v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije, kadar opravlja pristojnosti in naloge v zvezi z reševanjem na podlagi tega zakona;
42. »organ za reševanje na ravni skupine« je organ za
reševanje v državi članici, v kateri je konsolidacijski nadzornik;
43. »organ za reševanje v tretji državi« je organ tretje države, ki je v tretji državi pooblaščen in odgovoren za izvajanje
pooblastil, primerljivih z uporabo instrumentov za reševanje
in izvajanje pooblastil za reševanje, kot so opredeljena v tem
zakonu;
44. »organiziran trg« je organiziran trg, kot je opredeljen
v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;
45. »podrejena družba« je podrejena družba iz 16. točke
prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU in pomeni odvisno družbo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, v zvezi s pripravo konsolidiranega letnega poročila
nadrejene družbe;
46. »postopek tretje države za reševanje« je ukrep v
skladu s pravom tretje države, s katerim se usmerja reševanje
propadajoče kreditne institucije tretje države ali nadrejene družbe iz tretje države ter ki je glede ciljev in pričakovanih rezultatov
primerljiv z ukrepi za reševanje v skladu s tem zakonom;
47. »pravica do odpovedi« je pravica do odpovedi pogodbe, pravica do takojšnje zapadlosti, do predčasnega prenehanja pogodbe s pobotom, do izravnave ali pobota obveznosti
ali katera koli podobna določba, na podlagi katere se odloži,
spremeni ali ukine obveznost pogodbene stranke, ali določba,
ki preprečuje nastanek obveznosti v okviru pogodbe, ki bi sicer
nastala;
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48. »prevzemnik« je subjekt, na katerega se z institucije
v postopku reševanja prenesejo lastniški instrumenti, dolžniški
instrumenti, sredstva, pravice ali obveznosti ali katera koli
njihova kombinacija;
49. »pristojno ministrstvo« je ministrstvo, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada), pristojno za finance;
50. »reševanje skupine« je bodisi sprejemanje ukrepov
za reševanje na ravni nadrejene družbe ali kreditne institucije,
nad katero se izvaja konsolidiran nadzor, bodisi usklajevanje
uporabe instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za
reševanje s strani organov za reševanje v zvezi s subjekti v
skupini, ki izpolnjujejo pogoje za reševanje;
51. »sistemska kriza« je motnja v finančnem sistemu, ki
ima lahko resne negativne posledice za notranji trg in realno
gospodarstvo, pri čemer so vse vrste finančnih posrednikov,
trgov in infrastrukture ob določenih pogojih lahko sistemsko
pomembne;
52. »skupina« je nadrejena družba in njene podrejene
družbe;
53. »subjekt v skupini« je pravna oseba, ki je del iste
skupine kot subjekt reševanja;
54. »zavarovana obveznost« je obveznost, kadar je pravica upnika do plačila ali do druge oblike izpolnitve zavarovana
z zastavno pravico, poroštvom, pravico do izvršbe ali dogovorom o zavarovanju s premoženjem, vključno z obveznostmi,
ki izhajajo iz poslov začasne prodaje ali začasnega odkupa in
drugih dogovorov o prenosu lastninske pravice na predmetu
zavarovanja.
6. člen
(uporaba pojmov, kot jih določajo drugi predpisi)
(1) Pojmi »sistem jamstva za vloge«, »organ za jamstvo
vlog«, »vloga«, »vlagatelj«, »upravičena vloga« in »zajamčena
vloga« imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja sistem jamstva
za vloge.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, ali v Uredbi
575/2013/EU, razen če je v tem zakonu določeno drugače.
1.3 Pooblastila in odgovornost Banke Slovenije
7. člen
(pristojnosti v postopku reševanja in organ za reševanje)
(1) Banka Slovenije v skladu s tem zakonom in Uredbo
806/2014/EU izvaja naloge in pooblastila v zvezi z reševanjem,
razen nalog in pristojnosti, za katere je v skladu z Uredbo
806/2014/EU pristojen in odgovoren enotni odbor za reševanje.
(2) Banka Slovenije za namene iz prejšnjega odstavka
vzpostavi notranjo organizacijo, da se zagotovi operativna neodvisnost ter prepreči nasprotje interesov pri izvajanju nalog
in pooblastil v zvezi z reševanjem po eni strani in pri izvajanju
nalog in pooblastil v zvezi z bonitetnim nadzorom bank na
podlagi zakona, ki ureja bančništvo, in Uredbe 575/2013/EU
po drugi strani. Operativna neodvisnost je zagotovljena, kadar
se zagotovita ločeno poročanje in oblikovanje predlogov za odločitve, ki jih Banka Slovenije sprejme kot organ za reševanje,
in odločitve, ki jih Banka Slovenije sprejme kot organ, pristojen
za nadzor bank.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije zagotovi, da organizacijske enote, ki opravljajo naloge in pooblastila
v zvezi z nadzorom in reševanjem, ter osebe, ki izvajajo posamezne naloge v teh enotah, sodelujejo pri pripravi, načrtovanju
in izvajanju odločitev v zvezi z reševanjem.
(4) Banka Slovenije sprejme in na svoji spletni strani
objavi podrobnejša notranja pravila o organizaciji funkcije reševanja.
(5) Če je v skladu z Uredbo 806/2014/EU za izvajanje posameznih nalog ali pooblastil v zvezi z reševanjem subjektov iz
prvega odstavka 2. člena tega zakona pristojen enotni odbor za
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reševanje, Banka Slovenije kot organ za reševanje izvaja naloge in pooblastila v zvezi z reševanjem na podlagi tega zakona,
kadar je to potrebno za izvršitev odločitve enotnega odbora za
reševanje v skladu z 29. členom Uredbe 806/2014/EU.
(6) Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil v
zvezi z reševanjem upošteva smernice in splošna navodila za
izvajanje pooblastil v zvezi z reševanjem, ki jih enotni odbor za
reševanje izda v skladu z 31. členom Uredbe 806/2014/EU.
(7) Če je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta 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. 10.
2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU) za
izvajanje posameznih nalog ali pristojnosti bonitetnega nadzora
bank odgovorna Evropska centralna banka, Banka Slovenije
kot organ za reševanje pri reševanju na podlagi tega zakona in
Uredbe 806/2014/EU upošteva stališča in ugotovitve Evropske
centralne banke glede izpolnjevanja bonitetnih zahtev in ukrepov
bonitetnega nadzora v zvezi s to banko.
8. člen
(pristojnosti v postopku prisilne likvidacije banke)
(1) Banka Slovenije je izključno pristojna za odločanje o
ukrepih za prisilno likvidacijo bank z uporabo ukrepov in pooblastil, določenih v tem zakonu.
(2) Pristojnost iz prejšnjega odstavka vključuje tudi ukrepe, ki se v postopku prisilne likvidacije banke izvedejo v zvezi
s podružnicami, ki jih je banka ustanovila v drugih državah članicah ali tretjih državah, če ni v tem zakonu določeno drugače.
(3) Zoper banko ni mogoče začeti postopka zaradi insolventnosti ali postopka prisilnega prenehanja na podlagi zakona,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje.
9. člen
(izvajanje pooblastil in uporaba predpisov)
(1) Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil na
podlagi tega zakona upošteva možen vpliv svojih odločitev
na stabilnost finančnega sistema držav članic, v katerih deluje
banka ali skupina, ki je predmet reševanja, da se čim bolj
zmanjšajo negativni učinki na finančno stabilnost ter na gospodarske in socialne razmere v teh državah članicah.
(2) Banka Slovenije opravlja naloge glede reševanja v
skladu s tem zakonom in Uredbo 806/2014/EU ter z upoštevanjem:
1. regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki
jih sprejme Evropska komisija v skladu z 10. do 15. členom
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. 12. 2010, str. 12; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1093/2010/EU);
2. smernic, priporočil in drugih aktov, ki jih izda Evropski
bančni organ v skladu s 16. členom Uredbe 1093/2010/EU;
3. opozoril in priporočil, ki jih izda Evropski odbor za
sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) v skladu s
16. členom Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru
nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12.
2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1092/2010/EU);
4. drugih veljavnih predpisov ter mednarodnih standardov
in priporočil glede reševanja in prenehanja kreditnih institucij.
(3) Banka Slovenije samostojno in neodvisno odloči o
uporabi smernic ali priporočil Evropskega bančnega organa iz
prejšnjega odstavka, ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo
posameznih smernic ali priporočil, če so za to utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka
Banka Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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(4) Banka Slovenije lahko zaradi zagotavljanja enotne
razlage in uporabe predpisov iz drugega odstavka tega člena,
ki določajo zahteve za banke v zvezi z reševanjem, izdaja
usmeritve, ki vsebujejo splošna in podrobnejša pravila za izvajanje teh predpisov ter prispevajo k oblikovanju dobre prakse.
(5) Usmeritve iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni
strani Banke Slovenije.
10. člen
(pooblaščene osebe Banke Slovenije)
(1) Osebe, zaposlene pri Banki Slovenije, opravljajo posamezne naloge v zvezi z reševanjem ali prisilnim prenehanjem,
ki so v pristojnosti Banke Slovenije, na podlagi pogodbe o
zaposlitvi in v skladu z internimi akti Banke Slovenije.
(2) Guverner Banke Slovenije lahko za opravljanje posameznih nalog v zvezi z reševanjem ali prisilnim prenehanjem
pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo, ki ni zaposlena pri Banki Slovenije, če se za to
osebo uveljavijo zahteve glede varovanja zaupnih informacij.
(3) Če bi v postopku oddaje javnega naročila, v katerem bi
bil izbran pooblaščeni revizor ali druga strokovno usposobljena
oseba, lahko prišlo do razkritja zaupnih informacij, zaradi katerih bi bilo onemogočeno ali bistveno oteženo učinkovito izvajanje nadzora oziroma nalog v zvezi z reševanjem ali prisilnim
prenehanjem ali bi bila ogrožena stabilnost finančnega sistema
Republike Slovenije in s tem bistveno ogroženi interesi države, sklene Banka Slovenije, z upoštevanjem (a) točke prvega
odstavka 346. člena PDEU, pogodbo neposredno z izvajalcem
storitev. Za oddajo naročila za sklenitev pogodbe iz prejšnjega
stavka se uporabijo določbe zakona, ki ureja postopek javnega
naročanja na področju obrambe in varnosti v delu, ki določa
način opredelitve predmeta in sporočanje statističnih podatkov
o oddanih naročilih v preteklem letu.
(4) Banka Slovenije v letnem poročilu razkrije zbirne informacije o pogodbah, ki jih je sklenila na podlagi drugega in
tretjega odstavka tega člena, ter o njihovi skupni vrednosti v
posameznem letu.
11. člen
(zbiranje in obdelava informacij)
(1) Banka Slovenije je za namen izvrševanja njenih nalog
in pristojnosti, določenih s tem zakonom, pristojna za zbiranje
in nadaljnjo obdelavo informacij o vseh dejstvih in okoliščinah,
vključno z osebnimi podatki, ki jih je pridobila v zvezi z izvrševanjem svojih nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(2) Kot osebni podatki iz prejšnjega odstavka se štejejo
podatki, ki jih na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma, pridobi banka pri sklepanju
poslovnega razmerja za namene ugotavljanja in preverjanja
istovetnosti fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika oziroma za namene ugotavljanja in preverjanja istovetnosti pravne osebe.
(3) Državni organi in nosilci javnih pooblastil so na obrazloženo zahtevo Banke Slovenije dolžni brezplačno posredovati vse podatke in informacije, vključno z osebnimi podatki iz
prejšnjega odstavka, ki jih ta potrebuje za izvajanje nalog in
pristojnosti na podlagi tega zakona.
(4) Za informacije, ki jih Banka Slovenije pridobiva iz registrov in evidenc, ki jih vodijo sodišča ali drugi državni organi ali
nosilci javnih pooblastil, je Banka Slovenije oproščena plačila
sodnih in upravnih taks, ki se zaračunavajo v zvezi s posredovanjem teh podatkov.
(5) Banka Slovenije obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi v okviru izvajanja nalog in pooblastil, določenih s tem
zakonom, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti
in o prostem pretoku takih podatkov (UL L št. 8 z dne 12. 1.
2001, str. 1).

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6477

12. člen
(poročanje na zahtevo Banke Slovenije)
(1) Banke, drugi subjekti v skupini, ki ji pripada banka,
ter EU podružnice posredujejo na zahtevo Banke Slovenije
poročila, informacije in dokumentacijo v zvezi okoliščinami o
poslovanju banke, subjekta v skupini ali o poslovanju EU podružnice, ki jih Banka Slovenije potrebuje v zvezi z izvajanjem
nalog in pristojnosti glede reševanja in postopkov prisilnega
prenehanja banke.
(2) Poročila, informacije in dokumentacijo iz prejšnjega
odstavka lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov organov upravljanja in oseb, zaposlenih pri banki, subjektu v skupini
ali podružnici.
(3) Banka Slovenije osebe iz prvega in drugega odstavka
tega člena pozove, da predložijo informacije in pisna poročila
v roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni od dneva prejema poziva.
13. člen
(pregled poslovanja)
(1) Banka Slovenije lahko za namene izvajanja nalog in
pooblastil na podlagi tega zakona, vključno z namenom, da se
pridobijo ali preverijo informacije in poročila iz prejšnjega člena,
opravi pregled poslovanja, vključno s pregledom računalniško
vodenih poslovnih knjig in evidenc, pri subjektih iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Za pregled iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o pregledu poslovanja in pregledu računalniško vodenih poslovnih knjig in
evidenc banke.
14. člen
(letno nadomestilo v zvezi z reševanjem
in prisilnim prenehanjem)
(1) Banke in EU podružnice, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji, plačujejo Banki Slovenije letno nadomestilo v
zvezi z nalogami in pooblastili glede reševanja in prisilnega
prenehanja, ki jih opravlja Banka Slovenije na podlagi tega
zakona in Uredbe 806/2014/EU.
(2) Banka Slovenije določi nadomestilo iz prejšnjega
odstavka največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih
dolžne plačati banke in EU podružnice v posameznem letu,
ne preseže dejanskih stroškov Banke Slovenije, ki nastanejo
v zvezi z izvajanjem njenih nalog na podlagi tega zakona. Pri
ugotavljanju stroškov iz prejšnjega stavka se ne upoštevajo
stroški, ki nastanejo v zvezi s pripravo ter izvajanjem ukrepov
za reševanje in ukrepov prisilnega prenehanja v zvezi s posameznim subjektom reševanja.
(3) Banke in EU podružnice plačajo letno nadomestilo iz
prvega odstavka tega člena v dveh obrokih. Banka Slovenije
izda odločbo za plačilo prvega obroka do 30. septembra v tekočem letu na podlagi načrtovanih stroškov za to leto, odločbo
za plačilo drugega obroka pa do 31. marca naslednjega leta.
(4) Banka Slovenije s podzakonskim aktom določi podrobnejša pravila za:
1. opredelitev dejanskih stroškov, ki se upoštevajo pri
določanju nadomestila iz prvega odstavka tega člena;
2. določanje sorazmernega dela letnega nadomestila, ki
ga plača posamezna banka ali EU podružnica v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
15. člen
(povračilo stroškov Banke Slovenije v zvezi z reševanjem
in prisilnim prenehanjem)
(1) Banka Slovenije od subjekta reševanja zahteva povrnitev vseh stroškov, nastalih pri izvajanju ukrepov za reševanje
v zvezi s tem subjektom, in stroškov, nastalih pri izvajanju
ukrepov za prisilno prenehanje banke.
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(2) Banka Slovenije pri ugotavljanju stroškov iz prejšnjega
odstavka upošteva dejanske stroške, vključno s stroški:
1. vrednotenja sredstev in obveznosti subjekta reševanja,
ki ga opravi neodvisen strokovnjak;
2. angažiranja drugih neodvisnih strokovnjakov, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi ukrepov za reševanje in ukrepov
prisilnega prenehanja, kadar se za izvedbo posameznih nalog
zahtevajo posebna znanja in izkušnje;
3. nadomestila za delo izrednega upravitelja, kadar je
imenovan, oziroma likvidacijskega upravitelja;
4. izvrševanja instrumentov in pooblastil za reševanje in
prisilno prenehanje banke.
(3) Banka Slovenije odloči o povračilu stroškov s sklepom
praviloma takoj, ko je znana višina stroškov. Subjekt reševanja
plača stroške v 15 dneh. Banka Slovenije lahko na predlog
subjekta reševanja dovoli, da se stroški plačajo v največ šestih
obrokih v obdobju enega leta od odmere.
(4) Če subjekt reševanja ne plača odmerjenih stroškov v
roku iz prejšnjega odstavka, Banka Slovenije stroške izterja od
subjekta reševanja:
1. v obliki odbitka od morebitnega nadomestila, ki ga
kupec oziroma prevzemnik plača banki v postopku reševanja
oziroma lastnikom delnic ali drugih lastniških instrumentov,
2. iz sredstev banke v postopku reševanja, in sicer kot
prednostni upnik, ali
3. iz sredstev premostitvene banke ali upravljavca sredstev, in sicer kot prednostni upnik v postopku prenehanja premostitvene banke oziroma upravljavca sredstev.
16. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil)
(1) Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu
ali po njenem pooblastilu, pri izvajanju nalog in pristojnosti na
podlagi tega zakona ali Uredbe 806/2014/EU ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Šteje se, da so Banka Slovenije in druge osebe, ki
delujejo v njenem imenu ali po njenem pooblastilu, pri izvajanju svojih pooblastil ravnale z ustrezno skrbnostjo, če so ob
upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi so razpolagale med
svojim delovanjem, lahko upravičeno štele, da so izpolnjeni
pogoji za izvajanje pooblastil v skladu s tem zakonom.
(3) Za škodo, ki nastane v zvezi z ravnanji Banke Slovenije ali ravnanji oseb, ki so pri izvajanju nalog in pristojnosti Banke Slovenije delovale na podlagi pooblastila Banke
Slovenije, zaradi kršitev obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, odgovarja Banka Slovenije. Banka Slovenije je odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju pristojnosti Banke
Slovenije v skladu s tem zakonom delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije po pravilih, ki urejajo odgovornost
delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim
osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je
delovala v imenu Banke Slovenije ali po njenem pooblastilu,
nastane škoda, lahko oškodovanec, ne glede na določbe
drugih zakonov, zahteva povračilo škode izključno od Banke
Slovenije.
(4) Če je škoda, ki nastane v zvezi z ravnanji oseb, ki so
delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije, posledica naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti oseb, ki so delovale
na podlagi pooblastila Banke Slovenije, Banka Slovenije od
osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila, zahteva povrnitev
plačanega zneska po pravilih, ki urejajo odgovornost delavcev
za škodo, ki jo tretjim osebam povzročijo zaposleni pri delu ali
v zvezi z delom pri delodajalcu.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena
Banka Slovenije ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi
njenega ravnanja ali ravnanja osebe, ki je ravnala po njenem
pooblastilu, kadar je tako ravnanje:
1. posledica izvajanja navodil, ki jih je v skladu z Uredbo
806/2014/EU na Banko Slovenije naslovil enotni odbor za
reševanje;
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2. del aktivnosti za načrtovanje ali izvajanja ukrepov za
reševanje, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejme enotni odbor
za reševanje ali organ za reševanje iz druge države članice, in
so ravnanja Banke Slovenije posledica izpolnjevanja zahtev
drugih organov za reševanje v okviru 246. člena tega zakona
ali drugih njenih obveznosti v okviru sodelovanja med organi v
skladu s tem zakonom ali Uredbo 806/2014/EU.
1.4 Varovanje zaupnosti informacij in sodelovanje
z drugimi organi
17. člen
(dolžnost varovanja zaupnosti informacij)
(1) Za namen tega zakona so zaupne informacije vse
informacije, ki jih v zvezi z opravljanjem nalog in pooblastil na
podlagi tega zakona pridobi Banka Slovenije o subjektu reševanja ali drugih osebah, vključenih v reševanje, bodisi od subjekta
reševanja ali drugih oseb oziroma jih izdela Banka Slovenije za
namene izvajanja nalog ali pooblastil v zvezi z reševanjem ali
prisilnem prenehanjem bank.
(2) Če zakon ne določa drugače, Banka Slovenije varuje
kot zaupne vse informacije iz prejšnjega odstavka in jih ne
razkrije nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v
okviru izvajanja nalog v skladu z zakonom ali če se informacije
razkrijejo v obliki povzetka, iz katerega ni mogoče prepoznati
posameznih bank, na katere se nanašajo.
(3) Dolžnost varovanja zaupnosti informacij iz prvega
odstavka tega člena velja tudi za osebe, ki so te informacije
prejele ali izdelale v okviru izvajanja svojih poklicnih nalog v
zvezi z reševanjem ali prisilnem prenehanjem, zlasti pa za:
1. pristojno ministrstvo, kadar opravlja naloge v zvezi z
reševanjem;
2. člane izredne uprave, imenovane v skladu s tem zakonom, in posebne pooblaščence, imenovane v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
3. potencialne prevzemnike, ki so pozvani k sodelovanju
glede reševanja ali prisilnega prenehanja, bodisi v fazi načrtovanja reševanja bodisi v fazi priprav na izvedbo ukrepov za
reševanje ali ukrepov prisilnega prenehanja, ne glede na to, ali
je bil rezultat dejansko sodelovanje prevzemnika v postopku
reševanja ali prisilnega prenehanja;
4. revizorje, računovodje, pravne in strokovne svetovalce,
cenilce in druge izvedence, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri reševanju z Banko Slovenije, pristojnim ministrstvom
ali potencialnimi prevzemniki iz prejšnje točke;
5. premostitveno banko;
6. druge osebe, ki neposredno ali posredno, stalno ali občasno, nudijo ali so nudile storitve v zvezi z reševanjem Banki
Slovenije, pristojnemu ministrstvu ali osebam iz 1. do 5. točke
tega odstavka;
7. člane Sveta Banke Slovenije ter višje vodstvo in zaposlene v Banki Slovenije;
8. višje vodstvo, člane upravljalnega organa in zaposlene
pri osebah iz 2. do 7. točke tega odstavka med zaposlitvijo in
pet let po njenem prenehanju.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko zaupne informacije, pridobljene v času opravljanja nalog v zvezi z reševanjem,
uporabljajo izključno za namene, povezane z reševanjem, in jih
ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen:
1. v okviru izvajanja nalog v skladu s tem zakonom;
2. če se informacije razkrijejo v obliki povzetka, iz katerega ni mogoče prepoznati posameznih bank, na katere se
nanašajo;
3. z izrecnim in predhodnim soglasjem Banke Slovenije,
zadevne banke, izredne uprave oziroma začasnega upravitelja,
kadar je imenovan, ali pristojnega ministrstva, kadar gre za
informacije z njegovega delovnega področja.
(5) Banka Slovenije zaupne informacije uporabi tudi za
naslednje namene:
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1. da izreka ukrepe in odloča o uporabi pooblastil na
podlagi tega zakona;
2. da izreka kazni za prekrške in vloži ovadbo zaradi suma
storitve kaznivega dejanja;
3. v postopkih sodnega varstva proti odločbam, ki jih je
izdala, ter v drugih sodnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z
izvajanjem njenih nalog in pristojnosti na podlagi tega zakona
ali predpisov Evropske unije.
(6) Dolžnost varovanja zaupnih informacij iz tega člena
velja tudi za informacije, ki jih Banka Slovenije oziroma osebe
iz tretjega odstavka tega člena pridobijo v okviru izmenjave
informacij z drugimi organi za reševanje, vključno z enotnim odborom za reševanje, Evropskim bančnim organom, Evropskim
organom za vrednostne papirje in trge, Evropskim odborom
za sistemska tveganja, nadzornimi organi v Republiki Sloveniji
ali pristojnimi organi drugih držav članic, vključno z Evropsko
centralno banko, kadar izvaja pooblastila pristojnega organa
v skladu z Uredbo 1024/2013/EU, in organi držav članic, ki
upravljajo sistem jamstva za vloge.
18. člen
(interna navodila za zaščito zaupnih informacij
in njihova uporaba)
Banka Slovenije, pristojno ministrstvo in uprava premostitvene banke, kadar je ustanovljena v skladu s tem zakonom, za namen varovanja zaupnih informacij v skladu s
prejšnjim členom sprejmejo interna navodila za zagotavljanje
varovanja zaupnih informacij, ki določajo izmenjavo teh informacij izključno med osebami, neposredno udeleženimi pri
reševanju.
19. člen
(posredovanje zaupnih informacij)
(1) Dolžnost varovanja zaupnih informacij ne preprečuje
medsebojne izmenjave informacij med Banko Slovenije in subjekti iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona, ki sodelujejo
pri izvajanju nalog in pooblastil Banke Slovenije v zvezi z reševanjem ali prisilnem prenehanjem banke.
(2) Banka Slovenije lahko ne glede na prepoved iz drugega odstavka 17. člena tega zakona posreduje zaupne informacije tudi naslednjim subjektom Republike Slovenije, druge
države članice ali Evropske unije, v zvezi z izvajanjem njihovih
nalog in pristojnosti:
1. organom za reševanje, vključno z enotnim odborom
za reševanje;
2. pristojnim organom, vključno z Evropsko centralno
banko, kadar izvaja naloge in pooblastila pristojnega organa
v skladu z Uredbo 1024/2013/EU, ter organom, pristojnim za
bonitetni nadzor subjektov finančnega sektorja in za nadzor
finančnih trgov;
3. ministrstvu države članice, ki je odgovorno za ekonomske, finančne in proračunske odločitve na nacionalni ravni,
kadar v skladu z zakonodajo zadevne države članice izvajajo
naloge pri reševanju;
4. centralni banki Evropskega sistema centralnih bank,
Evropski centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti, kadar so te
informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem
povezanim zagotavljanjem likvidnosti, pregledom nad plačili ter
nad delovanjem klirinških in poravnalnih sistemov, in zagotavljanjem stabilnosti finančnega sistema;
5. subjektom ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za
vloge in odškodninske sheme za investitorje, glede informacij,
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog v okviru reševanja;
6. sodnim ali upravnim organom, v državi članici odgovornim za običajne insolvenčne postopke;
7. organom, odgovornim za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema v državah članicah z uporabo makrobonitetnih
pravil;
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8. organom, pristojnim za nadzor plačilnih sistemov;
9. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov kreditnih institucij, investicijskih podjetij, zavarovalnic in finančnih institucij;
10. Evropskemu bančnemu organu v obsegu, potrebnem
za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog v skladu z Uredbo
1093/2010/EU, Evropskemu odboru za sistemska tveganja,
kadar so te informacije pomembne za opravljanje njegovih
nalog v skladu z Uredbo 1092/2010/EU, Evropskemu organu
za zavarovanja in poklicne pokojnine, kadar so te informacije
pomembne za opravljanje njegovih nalog v skladu z Uredbo
(EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa
Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str: 48;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1094/2010/EU), ter Evropskemu
organu za vrednostne papirje in trge, kadar so te informacije
pomembne za opravljanje njegovih nalog v skladu z Uredbo
(EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84).
(3) Banka Slovenije poleg primerov iz prejšnjega odstavka
razkrije zaupne informacije tudi v naslednjih primerih:
1. na podlagi zahteve sodišča, državnega tožilstva ali
policije po predpisih, ki urejajo izvedbo kazenskega ali predkazenskega postopka;
2. na podlagi zahteve sodišča:
– v okviru postopkov sodnega varstva zoper odločbe Banke Slovenije v zvezi z reševanjem ali prislinim prenehanjem na
podlagi tega zakona – glede zaupnih informacij, potrebnih za
izvedbo potrebnih dejanj v postopku sodnega varstva;
– v postopku stečaja banke – glede zaupnih informacij,
potrebnih za izvedbo potrebnih dejanj v stečajnem postopku in
s tem postopkom povezanih pravdnih postopkih;
– v sodnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z izvajanjem
nalog in pooblastil Banke Slovenije na podlagi tega zakona ali
predpisov Evropske unije;
– v katerem koli drugem sodnem postopku, če te informacije potrebuje za odločitev v postopku, ki ga vodi;
3. na podlagi zahteve parlamentarne preiskovalne komisije ali računskega sodišča, kadar v skladu z zakonom izvajata
nadzor glede ravnanj in postopkov v zvezi z reševanjem.
(4) Subjekti iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter
osebe, ki so te informacije prejele v zvezi z izvajanjem svojih
nalog pri subjektu, ki je informacije prejel, prejetih zaupnih
informacij ne smejo razkriti tretjim osebam. Prejšnji stavek se
ne uporablja, kadar je objava zaupnih informacij potrebna, da
se obrazloži sodna odločba.
(5) Banka Slovenije lahko ne glede na prepoved iz drugega odstavka 17. člena tega zakona posreduje zaupne informacije tudi organom iz tretjih držav, ki v tretji državi opravljajo
naloge in pristojnosti organa za reševanje ali subjekta iz drugega odstavka tega člena, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. če se za navedeni organ v tej državi uporabljajo pravila
o dolžnosti varovanja zaupnih informacij, primerljiva z vsebino,
določeno v 17. in 18. členu tega zakona,
2. če so zadevne informacije potrebne za to, da lahko
organ za reševanje v tretji državi v okviru nacionalnega prava
opravlja svoje funkcije reševanja, primerljive s tistimi, ki jih na
podlagi tega zakona izvaja Banka Slovenije, in
3. če je posredovanje zaupnih informacij, ki vključujejo
osebne podatke, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
(6) Subjekti, ki pridobijo zaupne informacije na podlagi
tega člena, smejo pridobljene informacije uporabiti samo za
izvajanje svojih nalog in pristojnosti v skladu s predpisi.
(7) Banka Slovenije in pristojno ministrstvo lahko organu
za reševanje v tretji državi posredujeta zaupne informacije, ki

Stran

6480 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

sta jih pridobila od organa za reševanje iz druge države članice,
le pod pogojem, če:
1. organ države članice dovoli posredovanje pridobljenih
informacij organu za reševanje v tretji državi in
2. se zadevne informacije posredujejo le za namene, ki jih
navaja organ države članice.
(8) Organi in osebe, ki so v skladu s tem členom upravičeni pridobiti zaupne informacije, so ob kršitvi dolžnosti varovanja
zaupnosti teh informacij in ob njihovi uporabe v nasprotju s
šestim odstavkom tega člena odgovorni za neposredno škodo,
ki je posledica neupravičenega razkritja ali uporabe zaupnih
informacij.
(9) Za zahteve, ki jih Banka Slovenije prejme na podlagi
zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja.
20. člen
(ocena učinkov razkritja zaupnih informacij)
(1) Banka Slovenije v zvezi z izmenjavo zaupnih informacij ali zahtevo za posredovanje zaupnih informacij na podlagi
prejšnjega člena oceni možne negativne učinke takega razkritja, zlasti učinke katerega koli razkritja vsebin in podrobnosti
načrta reševanja ali rezultata ocene rešljivosti, izvedene na
podlagi 29. člena tega zakona.
(2) Pri oceni iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije ugotavlja zlasti pomen morebitnega razkritja zaupnih informacij za:
1. javni interes, zlasti z vidika finančne, denarne ali gospodarske politike;
2. poslovne interese fizičnih in pravnih oseb;
3. cilj in namen posameznega postopka pregleda, pre
iskave ali revizije, v katerem se zahtevajo zaupne informacije.
(3) Ne glede na prejšnji člen Banka Slovenije zavrne
razkritje zaupnih informacij, kadar na podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena in dejavnikov iz prejšnjega odstavka
oceni, da bi razkritje določenih informacij povzročilo nesorazmerne negativne učinke za javni interes ali na rešljivost
subjekta reševanja ter bi negativne posledice razkritja, zlasti
morebitna neupravičena uporaba teh informacij, presegale
negativne posledice, ki bi nastale, če zadevne informacije ne
bi bile razkrite.
(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar se razkritje
zaupnih informacij zahteva v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
21. člen
(sodelovanje Banke Slovenije
z Agencijo za trg vrednostnih papirjev)
(1) Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ATVP) tesno sodelujeta pri izvajanju
nalog in pooblastil v zvezi z reševanjem ter si prizadevata
za učinkovito načrtovanje reševanja in izvajanje ukrepov za
reševanje.
(2) Banka Slovenije in ATVP si v največji možni meri prizadevata za poenotenje praks v zvezi z načrtovanjem reševanja
in ukrepi za reševanje ter v tem okviru tudi za primerljivost
metodološkega pristopa.
(3) Banka Slovenije in ATVP si ob upoštevanju 17. člena
tega zakona na zahtevo medsebojno posredujeta vse podatke,
ki jih potrebujeta za izvajanje svojih nalog in pooblastil v zvezi
z reševanjem ali prenehanjem institucij.
22. člen
(sodelovanje med Banko Slovenije in pristojnim ministrstvom)
(1) Banka Slovenije posreduje pristojnemu ministrstvu
informacije o ukrepih za reševanje, ki jih je sprejela na podlagi
tega zakona, če gre za ukrepe ali odločitve o zadevah, ki bi
lahko imele posledice za javna sredstva ali pri katerih se v
skladu z zakonom zahteva obvestilo, posvetovanje ali soglasje
pristojnega ministrstva.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Banka Slovenije pred uporabo ukrepov za reševanje
obvesti pristojno ministrstvo in če ti ukrepi vključujejo uporabo
dodatnih javnofinančnih sredstev, predhodno pridobi soglasje
vlade.
(3) Banka Slovenije v primeru sistemske krize, ki vključuje
tudi primere, določene v 18. členu Uredbe 1093/2010/EU, ali
ob drugih neugodnih trendih na finančnih trgih, ki lahko ogrozijo
likvidnost trga ali stabilnost finančnega sistema v Republiki
Sloveniji, o tem nemudoma obvesti pristojno ministrstvo, če je
tako razkritje nujno, da se zagotovi učinkovit nadzor in izvedejo
ukrepi za reševanje ali prisilno prenehanje banke.
23. člen
(sodelovanje z organi v drugih državah članicah
in organi Evropske unije)
(1) Banka Slovenije pri odločanju o ukrepih na podlagi
tega zakona, ki lahko vplivajo na eno ali več drugih držav članic, upošteva naslednja pravila:
1. zasleduje se učinkovitost odločanja in ohranjanja čim
nižjih stroškov reševanja;
2. odločitve in potrebni ukrepi se sprejmejo in izvedejo
pravočasno in brez odlašanja;
3. upošteva se medsebojno sodelovanje ter sodelovanje
z organi za reševanje in drugimi pristojnimi organi držav članic,
da bi zagotovili, da so odločitve sprejete in ukrepi izvedeni
usklajeno in učinkovito;
4. zagotavlja se jasna opredelitev vlog in odgovornosti
organov, ki sodelujejo pri odločanju na podlagi tega zakona;
5. ustrezno se upoštevajo interesi držav članic, v katerih
so ustanovljene EU nadrejene družbe, zlasti učinek odločitev,
ukrepov ali posledice neukrepanja na finančno stabilnost, fiskalne vire, sheme financiranja reševanja, sisteme jamstva
za vloge ali odškodninske sheme za investitorje v teh državah
članicah;
6. ustrezno se upoštevajo interesi držav članic, v katerih
so ustanovljene podrejene družbe, zlasti učinek odločitev, ukrepov ali posledice neukrepanja na finančno stabilnost, fiskalne
vire, sheme financiranja reševanja, sisteme jamstva za vloge
ali odškodninske sheme za investitorje teh držav članic;
7. ustrezno se upoštevajo interesi držav članic, v katerih
so ustanovljene pomembne podružnice, zlasti učinek odločitev,
ukrepov ali neukrepanja na finančno stabilnost teh držav članic;
8. ustrezno se upošteva cilj, da se uravnotežijo interesi
različnih držav članic in prepreči neupravičeno oškodovanje
ali neupravičena zaščita interesov posameznih držav članic,
vključno z neupravičenim razporejanjem bremena po državah
članicah;
9. Banka Slovenije se pred sprejetjem odločitve ali ukrepa
posvetuje s pristojnim organom države članice najmanj o tistih
elementih predlagane odločitve ali ukrepa, ki so ali bi verjetno
vplivali na:
– EU nadrejeno družbo, EU podrejeno družbo ali EU
podružnico;
– stabilnost države članice, v kateri ima EU nadrejena
družba, EU podrejena družba ali EU podružnica sedež ali se
v njej nahaja;
10. organi za reševanje pri sprejemanju ukrepov za reševanje upoštevajo sprejete načrte reševanja in jim sledijo, razen
če ob upoštevanju okoliščin posameznega primera ocenijo, da
bodo cilji reševanja učinkoviteje doseženi s sprejetjem ukrepov,
ki niso predvideni v načrtu reševanja;
11. zagotavlja se preglednost postopkov odločanja, če je
verjetno, da bo imela predlagana odločitev ali ukrep posledice
za finančno stabilnost, fiskalne vire, sheme za reševanje, sisteme jamstva za vloge ali odškodninske sheme za investitorje
v teh državah članicah;
12. usklajevanje in sodelovanje je najboljši način za znižanje skupnih stroškov reševanja.
(2) Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil v
zvezi z reševanjem na podlagi tega zakona sodeluje z organi
za reševanje v drugih državah članicah ter na zahtevo posa-
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meznega organa za reševanje posreduje vse podatke, vključno
z zaupnimi informacijami ob upoštevanju 17. in 19. člena tega
zakona, ki jih ta organ potrebuje za izvajanje nalog v zvezi z
reševanjem.
(3) Banka Slovenije v zvezi z zahtevo organa za reševanje iz druge države članice po posredovanju informacij, ki jih
je pridobila od organa za reševanje iz tretje države, zadevne
informacije posreduje le, če je organ za reševanje iz tretje države dovolil nadaljnje posredovanje informacij.
(4) Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil v
zvezi z reševanjem sodeluje tudi v kolegijih za reševanje
iz 141. in 142. člena tega zakona. Banka Slovenije v okviru
kolegija kot organ, pristojen na ravni skupine, usklajuje pretok vseh pomembnih informacij med organi za reševanje,
pristojnimi za reševanje subjektov v skupini, in predvsem
pravočasno zagotovi vse zadevne informacije, da se olajša
izvajanje nalog kolegija.
(5) Banka Slovenije sodeluje pri dejavnostih Evropskega
bančnega organa in Evropskega odbora za sistemska tveganja.
(6) Banka Slovenije obvešča enotni odbor za reševanje,
Evropsko komisijo, Evropski bančni odbor, Evropski bančni
organ, Evropsko centralno banko ter druge organe in institucije
Evropske unije v skladu s predpisi Evropske unije.
24. člen
(sodelovanje z organi tretjih držav)
(1) Ta člen se uporablja za urejanje razmerij s tretjo državo glede sodelovanja v zvezi z reševanjem, če z zadevno
državo ni sklenjen sporazum v skladu s prvim odstavkom
93. člena Direktive 2014/59/EU ali če ta sporazum ne ureja
vsebin, določenih v tem členu.
(2) Banka Slovenije lahko sklepa dvo- ali večstranske
sporazume o sodelovanju z ustreznimi organi za reševanje
iz tretjih držav. Banka Slovenije sklepa sporazume zlasti v
primeru, če ima:
1. nadrejena institucija iz tretje države podrejene banke
ali pomembne podružnice kreditne institucije, ki imajo sedež ali
so ustanovljene v Republiki Sloveniji;
2. nadrejena družba, ki ima sedež v državi članici in podrejeno družbo ali podružnico v vsaj eni drugi državi članici,
eno ali več podrejenih kreditnih institucij v tretji državi;
3. kreditna institucija, ki ima sedež v državi članici in nadrejeno družbo, podrejeno družbo ali podružnico v vsaj eni drugi
državi članici, eno ali več podružnic v tretji državi.
(3) Sporazum iz prejšnjega odstavka določa postopke
med sodelujočimi organi glede izmenjave informacij in sodelovanja pri izvajanju nekaterih ali vseh naslednjih nalog ter
izvajanju vseh ali posameznih pooblastil v zvezi z reševanjem
kreditnih institucij ali drugih subjektov v skupini, ki jim pripada
kreditna institucija, ter glede izmenjave informacij, potrebnih za
izvajanje omenjenih nalog in pooblastil, zlasti pa glede:
1. priprave in posodabljanja načrtov reševanja;
2. posvetovanja in sodelovanja pri oblikovanju načrtov
reševanja;
3. izmenjave informacij, potrebnih za uporabo instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje ter podobnih pooblastil, ki jih določa zakonodaja zadevnih tretjih držav;
4. zgodnjega obveščanja strank ali posvetovanja s strankami o dogovoru glede sodelovanja pred izvedbo pomembnejših ukrepov v okviru tega zakona ali ustrezne zakonodaje tretje
države, ki vplivajo na kreditno institucijo ali skupino, na katero
se dogovor nanaša;
5. usklajenega obveščanja javnosti v primeru skupnih
ukrepov za reševanje;
6. postopkov in dogovorov za izmenjavo informacij iz
1. do 5. točke tega odstavka, vključno z ustanovitvijo in delovanjem skupin za krizno upravljanje.
(4) Banka Slovenije pri sklepanju dogovorov iz drugega
odstavka tega člena ustrezno upošteva nezavezujoče dogovo-
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re, ki jih je z zadevnimi tretjimi državami sklenil Evropski bančni
organ v skladu s 97. členom Direktive 2014/59/EU. Banka
Slovenije obvesti Evropski bančni organ o dogovorih, ki jih je
sklenila na podlagi tega člena.
2. POGLAVJE: REŠEVANJE
2.1 Splošne določbe
25. člen
(ukrepi za reševanje)
(1) Ukrepi za reševanje vključujejo:
1. ugotovitev, da so izpolnjeni pogoji za uporabo ukrepov
za reševanje posameznega subjekta reševanja, s čimer se
začne postopek za reševanje;
2. odločitev, da se uporabi en ali več instrumentov za
reševanje;
3. uporabo drugih pooblastil v zvezi z reševanjem, da se
izvedejo instrumenti za reševanje.
(2) Instrumenti za reševanje iz 2. točke prejšnjega odstavka so:
1. odpis in konverzija kapitalskih instrumentov;
2. prodaja poslovanja;
3. ustanovitev premostitvene banke;
4. izločitev sredstev;
5. odpis in konverzija kvalificiranih obveznosti.
(3) Ukrepi za reševanje se štejejo za reorganizacijske
ukrepe, kot jih določa Direktiva 2001/24/ES.
26. člen
(cilji reševanja)
(1) Cilji reševanja institucije so, da se z uporabo ukrepov
za reševanje:
1. zagotovi nadaljevanje izvajanja kritičnih funkcij institucije;
2. preprečijo resnejši negativni vplivi na finančno stabilnost, zlasti s preprečevanjem širjenja negativnega vpliva, tudi
na tržno infrastrukturo, in z ohranjanjem tržne discipline;
3. zaščitijo javna sredstva s čim večjim zmanjšanjem
odvisnosti od izredne javnofinančne pomoči;
4. zaščitijo vlagatelji iz naslova zajamčenih vlog pri bankah in investitorji iz naslova zajamčenih terjatev do investicijskih podjetij;
5. zaščitijo premoženje in sredstva strank.
(2) Banka Slovenije uresničuje cilje reševanja z izvajanjem ukrepov za reševanje v skladu s tem zakonom in Uredbo
806/2014/EU. Vsi cilji iz prejšnjega odstavka so enako pomembni, Banka Slovenije pa jih usklajuje glede na naravo in
okoliščine posameznega primera.
(3) Banka Slovenije si pri uresničevanju ciljev iz prvega
odstavka tega člena prizadeva, da bi bili stroški reševanja
čim manjši in da se prepreči nepotrebno zniževanje vrednosti
sredstev, razen kadar je to nujno potrebno za uresničitev ciljev
reševanja.
27. člen
(načela reševanja)
(1) Banka Slovenije pri določanju zahtev in izvajanju pooblastil v zvezi z ukrepi za reševanje na podlagi tega zakona
in Uredbe 806/2014/EU upošteva naravo dejavnosti subjekta
reševanja, njegovo delniško strukturo, pravno obliko, profil
tveganja, velikost in pravni status, medsebojno povezanost z
drugimi institucijami ali finančnim sistemom na splošno, obseg
in zapletenost njegovih dejavnosti, vključenost v institucionalno shemo za zaščito vlog, ki izpolnjuje zahteve iz sedmega
odstavka 113. člena Uredbe 575/2013/EU, ali drug sistem
vzajemne solidarnosti iz šestega odstavka 113. člena Uredbe
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575/2013/EU ter upošteva, ali subjekt reševanja opravlja investicijske storitve in posle.
(2) Banka Slovenije pri uporabi ukrepov za reševanje
upošteva naslednja načela:
1. delničarji banke, ki je v postopku reševanja, prvi krijejo
izgube;
2. za delničarji banke, ki je v postopku reševanja, krijejo
izgube drugi imetniki kapitalskih instrumentov te banke, in
nato ostali upniki, in sicer v obratnem prednostnem vrstnem
redu, kot velja za poplačilo terjatev do subjekta reševanja v
običajnem insolvenčnem postopku;
3. upravljalni organ in višje vodstvo banke, ki je v postopku reševanja, se praviloma zamenjata, razen če je glede
na okoliščine za uresničitev ciljev reševanja ustrezno, da
upravljalni organ in višje vodstvo v celoti ali delno ohranita
funkcijo;
4. upravljalni organ in višje vodstvo banke, ki je v postopku reševanja, morata zagotoviti vso potrebno pomoč za
uresničitev ciljev reševanja;
5. odgovornost posameznikov in pravnih oseb za propad
banke se uveljavlja v skladu s splošnimi pravili pogodbene,
odškodninske in kazenske odgovornosti;
6. upniki istega prednostnega razreda so obravnavani
enakovredno, razen v primerih, za katere ta zakon določa
drugače;
7. z upoštevanjem 76. člena tega zakona noben upnik
banke ali subjekta iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena
tega zakona ne sme utrpeti večjih izgub, kot bi jih utrpel, če
bi prišlo do prenehanja v skladu z običajnimi insolvenčnimi
postopki;
8. zajamčene vloge so v celoti zaščitene.
(3) Če je banka subjekt v skupini, Banka Slovenije uporabi instrumente za reševanje in izvaja pooblastila za reševanje tako, da se v čim večji meri zmanjšajo morebitni negativni
učinki na druge subjekte v skupini oziroma na skupino kot
celoto ter v čim večji meri zmanjšajo negativni učinki na finančno stabilnost v Evropski uniji in njenih državah članicah,
zlasti v državah, kjer skupina deluje.
28. člen
(omejitve glede začetka običajnega insolvenčnega postopka
v zvezi s subjektom reševanja)
(1) Zoper subjekte iz 2. do 4. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona se lahko običajni insolvenčni postopek
začne le na podlagi predhodnega soglasja Banke Slovenije.
(2) Pristojno sodišče ali drug organ, ki odloča o uvedbi
običajnega insolvenčnega postopka zoper subjekt reševanja,
nemudoma obvesti Banko Slovenije o vsakem predlogu za
začetek običajnega insolvenčnega postopka zoper subjekt
reševanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi in redno
posodablja seznam subjektov, za katere velja obveznost iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Pristojno sodišče ali drug organ odloči o predlogu za
uvedbo običajnega insolvenčnega postopka zoper subjekt iz
prvega odstavka tega člena, če je predhodno o tem obvestil
Banko Slovenije v skladu z drugim odstavkom tega člena in:
1. je Banka Slovenije pristojno sodišče ali drug organ
obvestila, da v zvezi s subjektom reševanja ne namerava
sprejeti ukrepov za reševanje, ali
2. Banka Slovenije v sedmih dneh od prejema obvestila
iz drugega odstavka tega člena ni izdala obvestila iz prejšnje
točke.
(5) Če Evropska centralna banka v skladu s petim odstavkom 14. člena Uredbe 1024/2013/EU Banko Slovenije
obvesti o nameri, da bo banki odvzela dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, Banka Slovenije Evropsko centralno
banko v sedmih dneh po prejemu obvestila obvesti, ali bo v
zvezi s to banko uporabila ukrepe za reševanje, razen če je za
odločanje o reševanju banke v skladu z Uredbo 806/2014/EU
pristojen enotni odbor za reševanje.
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2.2 Zahteve za rešljivost banke
2.2.1 Ocena rešljivosti
29. člen
(ocena rešljivosti banke)
(1) Banka Slovenije za vsako banko, ki ni del skupine, nad
katero Banka Slovenije ali drug pristojni organ izvaja nadzor na
konsolidirani podlagi, pripravi oceno rešljivosti, iz katere je razvidno, v kakšnem obsegu je v zvezi z banko mogoče uporabiti
ukrepe za reševanje ali ukrepe za prisilno prenehanje banke,
da se zagotovi kontinuiteta opravljanja kritičnih funkcij banke in
v čim večji meri prepreči kakršni koli resnejši negativni vpliv na
finančni sistem Republike Slovenije ali druge države članice ali
Evropske unije kot celote. Banka velja za rešljivo, če je z uporabo ukrepov za reševanje ali ukrepov za prisilno prenehanje
banke mogoče uresničiti cilje iz prvega odstavka 26. člena tega
zakona. Pri pripravi ocene rešljivosti Banka Slovenije upošteva
regulativne tehnične standarde iz 1. točke drugega odstavka
9. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije pri oceni rešljivosti iz prejšnjega odstavka upošteva tudi morebiten vpliv navedenih ukrepov v
pogojih širše finančne nestabilnosti ali drugih dejavnikov na
ravni celotnega sistema.
(3) Banka Slovenije pri oceni rešljivosti iz prvega odstavka tega člena ne upošteva potencialnih virov financiranja iz
naslova:
1. kakršne koli izredne javnofinančne pomoči, z izjemo
uporabe shem financiranja, vzpostavljenih za namene financiranja ukrepov za reševanje;
2. kakršnega koli izrednega likvidnostnega posojila Banke
Slovenije;
3. kakršne koli druge izredne likvidnostne pomoči Banke
Slovenije, dodeljene na podlagi nestandardnega zavarovanja,
zapadlosti in obrestne mere.
(4) Ocena rešljivosti iz prvega odstavka tega člena se
pripravi izključno za namene vsakokratne priprave ali posodobitve načrta reševanja banke iz 35. člena tega zakona. Banka
Slovenije se v ta namen predhodno posvetuje z organi za reševanje v drugi državi članici ali tretji državi, kjer so pomembne
podružnice banke, če je to pomembno za to podružnico.
(5) Če načrt reševanja banke vključuje možnost uporabe
instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih
obveznosti, Banka Slovenije preveri, ali ima banka ustrezne
instrumente navadnega lastniškega kapitala in odobreni osnovni kapital v ustrezni višini in številu, da se lahko izvede ukrep
konverzije.
(6) Banka velja za nerešljivo, če Banka Slovenije na podlagi ocene rešljivosti ugotovi, da obstajajo pravne ali dejanske
ovire v zvezi z banko, ki onemogočajo ali znatno otežujejo
uporabo ukrepov za reševanje ali ukrepov za prisilno prenehanje banke na način, da se uresničijo cilji iz prvega odstavka
26. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: bistvene ovire
za rešljivost). Če Banka Slovenije ugotovi, da banka velja za
nerešljivo, se aktivnosti za sprejetje načrta reševanja banke
v skladu s prvim odstavkom 35. člena tega zakona začasno
odložijo do odločitve o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo ovir
za rešljivost banke v skladu s 30. in 32. členom tega zakona.
(7) Če banka velja za nerešljivo, Banka Slovenije o tem
nemudoma obvesti Evropski bančni organ.
30. člen
(ukrepi za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost banke)
(1) Če Banka Slovenije na podlagi ocene rešljivosti iz
prejšnjega člena ugotovi ovire za rešljivost banke, o tem nemudoma obvesti banko in organe za reševanje v državah članicah,
kjer ima banka pomembne podružnice, ter utemelji razloge, ki
so vplivali na oceno rešljivosti.
(2) Banka lahko v štirih mesecih po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka Banki Slovenije predloži stališče v zvezi
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z oceno in ugotovljenimi ovirami za rešljivost ter predlaga
ustrezne ukrepe, s katerimi bodo ugotovljene ovire ustrezno
zmanjšane ali odpravljene.
(3) Če Banka Slovenije oceni, da bi se s predlaganimi
ukrepi ustrezno zmanjšale ali odpravile ovire za rešljivost banke, banki z odredbo odredi, da predlagane ukrepe v določenem
roku uresniči.
(4) Če Banka Slovenije v zvezi s predlogom banke iz
drugega odstavka tega člena oceni, da s predlaganimi ukrepi
ni mogoče zmanjšati ali odpraviti ovir za rešljivost banke, banki
z odredbo odredi, da izvede enega ali več alternativnih ukrepov
za zmanjšanje ali odpravo ovir, in sicer:
1. banka pregleda ustreznost sporazumov o finančni
podpori v skupini oziroma preveri možnost sklenitve takih dogovorov ali sklene ustrezne dogovore o opravljanju storitev o
zagotavljanju kritičnih funkcij, bodisi znotraj skupine ali s tretjimi
osebami;
2. banka z upoštevanjem Uredbe 575/2013/EU in zakona,
ki ureja bančništvo, omeji velike izpostavljenosti na posamični
ali konsolidirani podlagi tako, da upošteva delež izpostavljenosti banke do drugih institucij, ki niso del iste skupine, iz naslova
kapitalskih instrumentov in kvalificiranih obveznosti;
3. banka zagotovi posebna ali redna dodatna poročila o
dejstvih, pomembnih za namene reševanja;
4. banka odproda določeno premoženje;
5. banka omeji ali preneha opravljati določene dejavnosti;
6. banka omeji ali preneha razvijati nova ali obstoječa
poslovna področja oziroma omeji ali odsvoji nove ali obstoječe
produkte;
7. banka spremeni pravne ureditve in operativne procese
v banki ali subjektu v skupini, ki je neposredno ali posredno
pod njeno kontrolo, da se zmanjša kompleksnost ureditve ter
zagotovi možnost pravne in operativne ločitve kritičnih funkcij
od drugih funkcij z uporabo instrumentov za reševanje;
8. banka ali nadrejena družba ustanovi nadrejeni finančni
holding v Republiki Sloveniji ali EU nadrejeni finančni holding;
9. banka ali subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona izda kvalificirane obveznosti za izpolnitev
minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v
skladu s 45. oziroma 47. členom tega zakona;
10. banka ali subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona izvede druge ukrepe, da bi banka izpolnila
minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti
v skladu s 45. členom tega zakona, vključno s pogajanji za
spremembo obstoječih ureditev glede kvalificiranih obveznosti,
instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in instrumentov
dodatnega kapitala, ki jih je izdala banka, da bi nova ureditev
teh obveznosti in instrumentov omogočala odpis ali konverzijo
teh obveznosti ali instrumentov na podlagi odločitve organa
za reševanje;
11. če je banka podrejena mešanemu poslovnemu holdingu, da mešani poslovni holding ustanovi ločen finančni holding, ki obvladuje banko, kadar je to potrebno, da se omogoči
reševanje banke in prepreči negativen vpliv uporabe ukrepov
za reševanje na nefinančni del skupine;
12. subjekt reševanja pridobi ustrezno dovoljenje svojih
organov upravljanja, da se v primeru uporabe ukrepa konverzije kapitalskih instrumentov v skladu s tem zakonom nemudoma
zagotovijo novi instrumenti navadnega lastniškega temeljnega
kapitala v ustrezni višini in številu.
(5) Banka Slovenije pri določitvi alternativnih ukrepov iz
prejšnjega odstavka upošteva njihovo sorazmernost glede na
stopnjo ogrožanja finančne stabilnosti iz naslova ugotovljenih
ovir za reševanje ter glede na učinek zahtevanih alternativnih
ukrepov na poslovanje in stabilnost banke ter na njeno sposobnost, da prispeva h krepitvi gospodarstva.
(6) Banka Slovenije v odredbi za uporabo alternativnih
ukrepov iz četrtega odstavka tega člena:
1. utemelji razloge, ki so vplivali na oceno, da ukrepi za
zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost, ki jih je predlagala
banka, niso ustrezni,
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2. pojasni, kako se bosta z alternativnimi ukrepi ustrezno
zagotovila zmanjšanje ali odprava ovir za reševanje, in
3. pojasni sorazmernost odrejenih ukrepov iz četrtega
odstavka tega člena pri zmanjševanju ali odpravljanju ovir za
rešljivost z upoštevanjem prejšnjega odstavka.
(7) Banka Slovenije se pred določitvijo o alternativnih
ukrepih iz četrtega odstavka tega člena posvetuje z Odborom za finančno stabilnost glede možnih učinkov teh ukrepov
na zadevno banko, na notranji trg za finančne storitve in na
finančno stabilnost v drugih državah članicah ter v Evropski
uniji kot celoti.
(8) Banka v enem mesecu po prejemu odredbe iz četrtega
odstavka tega člena za uporabo alternativnih ukrepov Banki
Slovenije predloži načrt za njihovo uresničitev.
(9) Glede učinkov, ki jih ima odredba za uporabo alternativnih ukrepov iz četrtega odstavka tega člena na izvajanje
pogodbenih ureditev z nasprotnimi strankami, se smiselno
uporabljajo določbe 115. člena tega zakona.
31. člen
(ocena rešljivosti za skupino)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine v okviru kolegija za reševanje, vzpostavljenega v skladu
s 141. členom tega zakona, skupaj z organi za reševanje
podrejenih družb v skupini ter v posvetovanju s pristojnimi
organi teh podrejenih družb, in organi za reševanje v državah,
kjer so pomembne podružnice, oceni, ali je v zvezi s skupino
in posameznimi subjekti v skupini mogoče uporabiti ukrepe za
reševanje ali prisilno prenehanje tako, da se:
1. zagotovi nadaljevanje opravljanja kritičnih funkcij subjektov v skupini, kadar jih je mogoče preprosto in pravočasno
ločiti z drugimi sredstvi, in
2. v čim večji meri prepreči resnejši negativni vpliv na
finančni sistem Republike Slovenije, druge države članice ali
Evropske unije kot celote, vključno s pojavom širše finančne
nestabilnosti.
(2) Banka Slovenije pri oceni iz prejšnjega odstavka ne
upošteva potencialnih virov financiranja iz naslova:
1. kakršne koli izredne javnofinančne pomoči, z izjemo
uporabe shem financiranja, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo države članice vzpostavljene za financiranje ukrepov
za reševanje;
2. kakršnega koli izrednega likvidnostnega posojila centralne banke;
3. kakršne koli druge izredne likvidnostne pomoči centralne banke na podlagi nestandardiziranih pogojev glede na
zavarovanje, trajanje in obrestne mere.
(3) Ocena rešljivosti iz prvega odstavka tega člena se
pripravi hkrati s pripravo in posodobitvijo načrta reševanja
skupine v skladu z 38. do 42. členom tega zakona ter izključno
za namene vsakokratne priprave in posodobitve tega načrta.
(4) Skupina velja za nerešljivo, če Banka Slovenije na
podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena oceni, da obstajajo bistvene ovire za rešljivost. Če Banka Slovenije ugotovi,
da skupina velja za nerešljivo, se aktivnosti glede sprejetja
skupne odločitve v zvezi z načrtom reševanja skupine v skladu
s prvim odstavkom 38. člena tega zakona začasno odložijo do
odločitve o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost
banke v skladu s 30. in 32. členom tega zakona.
(5) Če skupina velja za nerešljivo, Banka Slovenije kot
organ za reševanje na ravni skupine o tem nemudoma obvesti
Evropski bančni organ.
32. člen
(ukrepi za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost skupine)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine skupaj z organi za reševanje podrejenih družb in organi za
reševanje v državah članicah, kjer so pomembne podružnice,
v okviru kolegija za reševanje, vzpostavljenega v skladu s
141. členom tega zakona, prouči oceno rešljivosti skupine iz
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prvega odstavka prejšnjega člena ter si prizadeva za sprejetje
skupne odločitve o uporabi ukrepov za zmanjšanje ali odpravo
ovir za rešljivost iz 30. člena tega zakona za vsako institucijo,
ki je del skupine.
(2) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine ob sodelovanju Evropskega bančnega organa pod
pogoji iz prvega odstavka 25. člena Uredbe 1093/2010/EU in
po posvetovanju s pristojnimi organi v okviru kolegija nadzornih
organov pripravi poročilo, v katerem analizira ovire za učinkovito izvajanje ukrepov za reševanje v povezavi s skupino. V poročilu se priporočijo sorazmerni in ciljno usmerjeni ukrepi, ki so
po mnenju Banke Slovenije potrebni in primerni za zmanjšanje
ali odpravo teh ovir, pri čemer se ustrezno upošteva vpliv na
poslovni model banke.
(3) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine posreduje poročilo iz prejšnjega odstavka EU nadrejeni
družbi, organom za reševanje podrejenih družb in organom za
reševanje v državah članicah, kjer so pomembne podružnice.
(4) EU nadrejena družba lahko v štirih mesecih po prejemu poročila iz drugega odstavka tega člena Banki Slovenije
posreduje stališče v zvezi z oceno in ugotovljenimi ovirami
za rešljivost ter predlaga ustrezne ukrepe, s katerimi bodo
ugotovljene ovire odpravljene ali ustrezno zmanjšane na ravni
skupine.
(5) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine posreduje pristojnim organom in organom za reševanje
podrejenih družb v državah članicah, organom za reševanje v
državah članicah, kjer so pomembne podružnice, ter Evropskemu bančnemu organu informacije o ukrepih, ki jih je predlagala
EU nadrejena družba v skladu s prejšnjim odstavkom, ali o
tem, da EU nadrejena družba v štirih mesecih ni predlagala
nobenega ukrepa.
(6) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine si prizadeva, da skupaj z organi za reševanje podrejenih
družb v okviru kolegija za reševanje, vzpostavljenega v skladu
s 141. členom tega zakona, po posvetovanju z drugimi pristojnimi organi in organi za reševanje v državah članicah, kjer so
pomembne podružnice, v štirih mesecih po predložitvi stališč
in predlogov EU nadrejene družbe iz četrtega odstavka tega
člena oziroma po poteku štirih mesecev od predložitve poročila iz tretjega odstavka tega člena, če EU nadrejena družba
v zahtevanem roku ni predlagala nobenega ukrepa, sprejme
skupno odločitev glede:
1. identifikacije ovir za rešljivost skupine,
2. presoje ukrepov, ki jih je v skladu s četrtim odstavkom
tega člena predlagala EU nadrejena družba, in
3. ukrepov za zmanjšanje ali odpravo obstoječih ovir za
rešljivost, ki upoštevajo možne učinke v vseh državah članicah,
kjer deluje skupina.
(7) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine lahko v zvezi s skupno odločitvijo iz prejšnjega odstavka
Evropskemu bančnemu organu predloži prošnjo za pomoč
pri skupni odločitvi v skladu s (c) točko 31. člena Uredbe
1093/2010/EU.
(8) Če skupna odločitev ni sprejeta v roku iz šestega
odstavka tega člena, Banka Slovenije kot organ za reševanje
na ravni skupine sama sprejme odločitev ter pri tem upošteva
stališča in pridržke organov za reševanje iz drugih držav članic.
(9) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine skupno odločitev iz šestega odstavka tega člena oziroma
odločitev iz prejšnjega odstavka, če skupna odločitev ni bila
sprejeta, skupaj z obrazložitvijo predloži EU nadrejeni družbi.
(10) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine prekine postopek odločanja iz šestega in osmega
odstavka tega člena, če Banka Slovenije ali eden oziroma več
organov za reševanje, pristojnih za reševanje podrejenih družb,
do konca štirimesečnega obdobja iz šestega odstavka tega
člena na Evropski bančni organ naslovi prošnjo za pomoč pri
skupni odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU
v zvezi z ukrepom iz 7., 8. ali 11. točke četrtega odstavka
30. člena tega zakona. Če Evropski bančni organ sprejme odlo-
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čitev o zadevi v enem mesecu, jo Banka Slovenije upošteva pri
odločitvi na podlagi šestega ali osmega odstavka tega člena in
pojasni vsakršno pomembnejše odstopanje od nje. Če Evropski
bančni organ v enem mesecu ne sprejme odločitve o zadevi in
skupna odločitev ni sprejeta v skladu s šestim odstavkom tega
člena, Banka Slovenije sprejme odločitev v skladu z osmim
odstavkom tega člena.
33. člen
(ukrepi za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost skupine
v zvezi s podrejeno družbo v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije si kot organ za reševanje podrejene
družbe v skupini oziroma kot organ za reševanje v zvezi s pomembno podružnico v Republiki Sloveniji v okviru kolegija za
reševanje prizadeva, da skupaj z organom za reševanje na ravni skupine in z organi za reševanje iz držav članic, pristojnimi
za podrejene družbe v skupini, prouči oceno rešljivosti skupine
ter si prizadeva za sprejetje skupne odločitve o uporabi ukrepov
za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost skupine. Hkrati si
Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene družbe v
skupini oziroma kot organ za reševanje v zvezi s pomembno
podružnico v Republiki Sloveniji v okviru kolegija za reševanje
prizadeva, da v štirih mesecih po prejemu stališč in predlogov
EU nadrejene družbe, ki jih posreduje pristojni organ za reševanje na ravni skupine, sprejme skupno odločitev o načrtu
reševanja skupine.
(2) Banka Slovenije lahko kot organ za reševanje podrejene družbe ali kot organ za reševanje v zvezi s pomembno podružnico v Republiki Sloveniji do konca štirimesečnega
obdobja oziroma do sprejetja skupne odločitve iz prejšnjega
odstavka na Evropski bančni organ v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU naslovi prošnjo za pomoč pri sprejemanju
skupne odločitve iz prejšnjega odstavka.
(3) Če skupna odločitev ni sprejeta v roku iz prvega
odstavka tega člena in organ za reševanje na ravni skupine
sam sprejme odločitev o načrtu reševanja skupine pod pogoji,
določenimi v osmem in desetem odstavku prejšnjega člena,
Banka Slovenije z upoštevanjem stališč in pridržkov drugih
organov za reševanje subjektov v skupini odloči o ukrepih
za zmanjšanje ali odpravo ugotovljenih ovir za rešljivost, ki
jih mora sprejeti podrejena družba na posamični podlagi v
skladu s 30. členom tega zakona. Banka Slovenije odločitev
obrazloži ter jo sporoči podrejeni družbi in organu za reševanje na ravni skupine.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe ali kot organ za reševanje v zvezi s pomembno podružnico v Republiki Sloveniji prekine postopek odločanja iz
prejšnjega odstavka, če je organ za reševanje na ravni skupine
ali eden ali več organov za reševanje iz drugih držav članic za
subjekte v skupini do konca štirimesečnega obdobja po prejemu stališč in predlogov EU nadrejene družbe, ki jih posreduje
pristojni organ za reševanje na ravni skupine, na Evropski
bančni organ naslovil prošnjo za pomoč pri skupni odločitvi v
skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU v zvezi z ukrepi iz
7., 8. ali 11. točke četrtega odstavka 30. člena tega zakona.
Če Evropski bančni organ sprejme odločitev o zadevi v enem
mesecu, jo Banka Slovenije upošteva pri odločitvi na podlagi
prejšnjega odstavka in obrazloži vsakršno pomembnejše odstopanje od nje. Če Evropski bančni organ v enem mesecu ne
sprejme odločitve o zadevi, Banka Slovenije sprejme odločitev
v skladu s prejšnjim odstavkom.
34. člen
(upoštevanje odločitev v zvezi z ukrepi za zmanjšanje
ali odpravo ovir za rešljivost skupine)
Banka Slovenije upošteva kot dokončne skupne odločitve
iz šestega odstavka 32. člena tega zakona in prvega odstavka
prejšnjega člena ter odločitve, ki jih sprejmejo organi za reševanje subjektov v skupini v primeru, ko ni bila sprejeta skupna
odločitev.
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2.2.2 Načrt reševanja posamezne banke
35. člen
(izdelava načrta reševanja)
(1) Banka Slovenije za vsako banko, ki ni del skupine, nad
katero Banka Slovenije ali drug pristojni organ izvaja nadzor
na konsolidirani podlagi, izdela načrt reševanja, v katerem z
upoštevanjem ocene iz 29. člena tega zakona določi ukrepe za
reševanje ali prisilno prenehanje, ki bi jih lahko izvedla v banki,
če bi ta propadala.
(2) V zvezi z izdelavo načrta reševanja se Banka Slovenije posvetuje z organi za reševanje v državah članicah, kjer ima
banka pomembne podružnice.
(3) V primeru bistvenih sprememb pravne in organizacijske strukture banke, njene poslovne dejavnosti ali njenega
finančnega položaja, ki lahko bistveno vplivajo na način izvajanja načrta reševanja, najmanj pa enkrat letno, Banka Slovenije
preveri ustreznost načrta reševanja in ga po potrebi posodobi.
Banka Banko Slovenije v treh delovnih dneh obvesti o spremembah iz prvega stavka tega odstavka.
(4) Banka Slovenije lahko od banke in drugega subjekta iz
2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona zahteva,
da vzpostavi, vodi in ji predloži podrobne evidence s podatki o
sklenjenih finančnih pogodbah. Banka Slovenije lahko zahteva
vodenje evidenc s podatki o sklenjenih finančnih pogodbah ter
določi vsebino in način vodenja ter rok, v katerem ji morajo
biti banke in subjekti, na katere se nanaša zahteva iz prvega
stavka, sposobni predložiti zadevne evidence.
(5) Banka Slovenije pristojnim organom v državah, kjer je
ustanovljena pomembna podružnica banke, predloži vsakokratni posodobljeni načrt reševanja.
36. člen
(vsebina načrta reševanja)
(1) Banka Slovenije pri izdelavi načrta reševanja upošteva
ustrezne scenarije, vključno s scenarijem, po katerem pride do
propada banke zaradi splošne finančne nestabilnosti ali drugih
podobnih negativnih dogodkov na ravni celotnega finančnega
sistema, in s scenarijem, po katerem pride do propada banke
zaradi banki lastnih dejavnikov.
(2) V načrtu reševanja se opredelijo možnosti za uporabo
instrumentov in pooblastil za reševanje banke ter pri tem upoštevajo morebitne ovire pri reševanju, identificirane na podlagi
ocene rešljivosti banke iz 29. člena tega zakona, in ukrepi za
zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost, določenih v 30. členu
tega zakona.
(3) Načrt reševanja določa možnosti za uporabo instrumentov in pooblastil za reševanje banke ter vsebuje najmanj
naslednje elemente, skupaj s kvantitativnimi podatki, kadar je
to mogoče:
1. povzetek pomembnih vsebin načrta reševanja;
2. povzetek bistvenih sprememb v zvezi z banko, ki so
nastopile od izdelave oziroma zadnje posodobitve načrta reševanja;
3. prikaz, kako je mogoče kritične funkcije in glavne poslovne dejavnosti v potrebnem obsegu pravno in ekonomsko
ločiti od drugih funkcij, da bi se ob propadu banke zagotovilo
njihovo nadaljevanje;
4. oceno časovnega okvira za izvajanje vsakega od bistvenih sestavin načrta reševanja;
5. podroben opis ocenjevanja rešljivosti v skladu z 29. členom tega zakona;
6. opis morebitnih ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir
za rešljivost, določenih v skladu s 30. členom tega zakona;
7. opis postopkov za določitev vrednosti ter možnosti prodaje kritičnih funkcij, glavnih poslovnih področij in sredstev banke;
8. podroben opis ukrepov, s katerimi se zagotovi, da so
informacije, ki jih Banka Slovenije zahteva v skladu s 37. členom tega zakona, posodobljene in pravočasno posredovane
Banki Slovenije;
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9. pojasnilo glede možnosti financiranja ukrepov za reševanje po različnih scenarijih reševanja;
10. podroben opis različnih strategij reševanja, ki bi se
lahko uporabile glede na različne mogoče scenarije;
11. opis kritičnih medsebojnih odvisnosti;
12. opis možnosti za ohranjanje dostopa do infrastrukture
za izvajanje plačil in kliringa ter drugih storitev, vključno z oceno
prenosljivosti pozicij banke;
13. analizo vplivov načrta reševanja na zaposlene v banki, vključno z oceno povezanih stroškov, in opis predvidenih
postopkov za posvetovanje z zaposlenimi med procesom reševanja;
14. načrt za obveščanje medijev in javnosti;
15. minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti oziroma morebitnih instrumentov za pogodbeni odpis ali konverzijo, ki jih mora banka zagotavljati na podlagi
45. člena tega zakona, in morebiten rok, v katerem mora
izpolniti te zahteve;
16. opis ključnih dejavnosti in sistemov za ohranitev nemotenega izvajanja operativnih postopkov banke;
17. morebitno mnenje ali stališče banke glede načrta
reševanja.
(4) Banka Slovenije pri izdelavi načrta reševanja, zlasti v
okviru opredelitve možnosti financiranja iz 9. točke prejšnjega
odstavka, ne upošteva:
1. kakršne koli izredne javnofinančne pomoči, z izjemo
uporabe shem financiranja, vzpostavljenih za namene financiranja ukrepov za reševanje;
2. kakršnega koli izrednega likvidnostnega posojila Banke
Slovenije;
3. kakršne koli druge izredne likvidnostne pomoči Banke
Slovenije, dodeljene na podlagi nestandardnega zavarovanja,
zapadlosti in obrestne mere.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena načrt
reševanja vključuje tudi analizo, kako in kdaj bi lahko banka
zaprosila za izredno likvidnostno posojilo ali drugo izredno likvidnostno pomoč Banke Slovenije v okoliščinah, ki se obravnavajo v načrtu reševanja, in opredeli sredstva, ki bi bila verjetno
priznana v okviru zavarovanja s premoženjem.
(6) Banka Slovenije banki posreduje povzetek pomembnih vsebin načrta reševanja iz 1. točke tretjega odstavka tega
člena.
37. člen
(sodelovanje banke pri izdelavi načrta reševanja)
(1) Banka Slovenije lahko od banke zahteva, da sodeluje
pri izdelavi in posodobitvi načrta reševanja na način, da predloži vse informacije, potrebne za izdelavo in izvajanje načrta
reševanja.
(2) Banka Slovenije lahko s podzakonskim predpisom
določi informacije, ki jih banke redno zagotavljajo za namen
priprave in posodabljanja načrta reševanja.
2.2.3 Načrt reševanja skupine
38. člen
(načrt reševanja skupine)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine skupaj z organi za reševanje podrejenih družb, ki imajo
sedež v državah članicah, ter po posvetovanju z organi za reševanje pomembnih podružnic, vključenih v reševanje skupine,
sprejme in posodablja načrt reševanja skupine z upoštevanjem
35. do 37. člena tega zakona in postopkov iz 40. do 42. člena
tega zakona.
(2) V primeru bistvenih sprememb pravne in organizacijske strukture, poslovne dejavnosti in finančnega stanja skupine
ali posamezne družbe v skupini, ki lahko bistveno vplivajo na
izvajanje načrta reševanja skupine, najmanj pa enkrat letno,
Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine
preveri ustreznost načrta reševanja skupine in ga po potrebi
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posodobi. Banka Banko Slovenije v treh delovnih dneh obvesti
o spremembah iz prvega stavka tega odstavka.
(3) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine pristojnim organom držav članic, v katerih imajo sedež subjekti v skupini ali pomembne podružnice, vključene
v reševanje skupine, predloži vsakokratni posodobljen načrt
reševanja.
(4) Banka Slovenije izvede ali prispeva k oceni rešljivosti
skupine iz 31. člena tega zakona hkrati z izdelavo oziroma
posodobitvijo načrta reševanja skupine v skladu s tem členom.
Načrtu reševanja skupine se priloži podroben opis ocenjevanja
rešljivosti v skladu z 31. členom tega zakona.
39. člen
(vsebina načrta reševanja skupine)
(1) Načrt reševanja skupine obsega načrt reševanja skupine kot celote, in sicer bodisi z reševanjem na ravni EU
nadrejene družbe bodisi z razcepitvijo in reševanjem na ravni
podrejenih družb. V načrtu reševanja skupine se določijo ukrepi
za reševanje:
1. EU nadrejene družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici;
2. podrejenih družb, ki so del skupine in imajo sedež v
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici;
3. finančnih holdingov, mešanih finančnih holdingov in
mešanih poslovnih holdingov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici;
4. podrejenih družb, ki so del skupine in imajo sedež v
tretji državi, z upoštevanjem določb tega zakona o zagotavljanju učinkov reševanja v tretjih državah ter o sodelovanju in
izmenjavi informacij z organi za reševanje v tretjih državah.
(2) Načrt reševanja skupine obsega najmanj naslednje
elemente:
1. ukrepe za reševanje, ki jih je treba sprejeti za subjekte v
skupini, in sicer ukrepe za reševanje, ki se nanašajo na družbe iz
2. in 3. točke prejšnjega odstavka, nadrejene družbe in podrejene družbe, ter tudi usklajene ukrepe za reševanje, ki se nanašajo
na podrejene družbe v okviru različnih scenarijev reševanja;
2. analizo, v kakšnem obsegu bi se lahko instrumenti in
pooblastila za reševanje usklajeno uporabljali in izvajali za
subjekte v skupini s sedežem v državi članici, vključno z ukrepi
za olajšanje nakupa s strani tretje osebe glede posameznih
subjektov v skupini ali skupine kot celote oziroma ločenih
poslovnih področij ali dejavnosti, ki jih izvajajo subjekti v skupini, ter opredelitev kakršnih koli morebitnih ovir za usklajeno
reševanje;
3. opredelitev ustreznih ureditev za sodelovanje in koordinacijo z relevantnimi organi tretjih držav in morebitnih posledic
za reševanje subjektov v skupini v Evropski uniji, kadar skupini
pripadajo družbe s sedežem v tretjih državah;
4. opredelitev ukrepov, potrebnih za reševanje skupine,
če so izpolnjenji pogoji za reševanje, vključno s pravno in ekonomsko ločitvijo določenih funkcij ali poslovnih področij;
5. opredelitev morebitnih dodatnih ukrepov, ki niso navedeni v Uredbi 806/2014/EU ali tem zakonu, ki jih namerava
Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine uporabiti za njeno reševanje;
6. opredelitev možnosti financiranja ukrepov za reševanje
skupine in morebitno shemo financiranja za namene reševanja,
ter prikaz načel za razdelitev odgovornosti financiranja med viri
financiranja v več državah članicah, pri čemer morajo ta načela
temeljiti na poštenih in uravnoteženih merilih ter upoštevati
pravila za določanje prispevka posameznih nacionalnih shem
za financiranje reševanja in morebitne učinke na finančno stabilnost v vseh prizadetih državah članicah.
(3) Banka Slovenije pri izdelavi načrta reševanja skupine
iz prvega odstavka prejšnjega člena ne upošteva virov financiranja iz naslova:
1. kakršne koli izredne javnofinančne pomoči, z izjemo
uporabe shem financiranja ki so v skladu z nacionalno zakonodajo države članice vzpostavljene za financiranje reševanja;
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2. kakršnega koli izrednega likvidnostnega posojila Banke
Slovenije;
3. kakršne koli druge izredne likvidnostne pomoči Banke
Slovenije na podlagi nestandardiziranih pogojev glede na zavarovanje, trajanje in obrestne mere.
(4) Načrt reševanja skupine ne sme nesorazmerno učinkovati na katero koli državo članico.
40. člen
(postopek pri izdelavi načrtov reševanja skupine,
za katero je pristojna Banka Slovenije)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine lahko od EU nadrejene družbe zahteva, da predloži vse
informacije, ki so potrebne za izdelavo in izvajanje načrta reševanja skupine ter se nanašajo na zadevno EU nadrejeno družbo in v ustreznem obsegu na vsak subjekt v skupini, vključno s
subjekti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine z upoštevanjem zahtev glede varovanja zaupnosti
informacij, določenih v tem zakonu, posreduje informacije iz
prejšnjega odstavka naslednjim organom:
1. organom za reševanje v državah članicah, pristojnim
za ukrepe za reševanje podrejenih družb;
2. organom za reševanje v državah članicah, kjer so pomembne podružnice;
3. pristojnim organom, ki sodelujejo v kolegiju pristojnih
organov v zvezi z nadzorom na konsolidirani podlagi, pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja bančništvo;
4. organom za reševanje v državah članicah, kjer imajo sedež subjekti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona;
5. Evropskemu bančnemu organu.
(3) Informacije, ki jih Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine posreduje organom iz 1. do 4. točke
prejšnjega odstavka, vsebujejo vsaj informacije, pomembne
za podrejene družbe ali pomembne podružnice. Informacije,
ki jih Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine
posreduje Evropskemu bančnemu organu, vsebujejo vse informacije, ki jih Evropski bančni organ potrebuje za izvajanje
svojih nalog v zvezi z načrti reševanja skupin.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine lahko posredovanje informacij o podrejenih družbah, ki
imajo sedež v tretjih državah, pogojuje s soglasjem pristojnega
organa ali organa za reševanje v tretji državi.
41. člen
(pristojnosti Banke Slovenije kot organa za reševanje
na ravni skupine)
(1) Banka Slovenije si kot organ za reševanje na ravni
skupine prizadeva, da skupaj z organi za reševanje, pristojnimi
za podrejene družbe, v okviru kolegija za reševanje v štirih mesecih od posredovanja informacij v skladu s prejšnjim členom
in po posvetovanju z vsakokrat pristojnimi organi, vključno s
pristojnimi organi držav članic, v katerih so pomembne podružnice, sprejme skupno odločitev o načrtu reševanja skupine.
Banka Slovenije skupno odločitev o načrtu reševanja skupine
predloži EU nadrejeni družbi.
(2) Če v štirih mesecih od posredovanja informacij v skladu s prejšnjim členom skupna odločitev iz prejšnjega odstavka
ni sprejeta, Banka Slovenije sama sprejme odločitev v zvezi z
načrtom reševanja skupine. Odločitev Banke Slovenije mora
biti obrazložena ter mora upoštevati stališča in pridržke drugih
organov za reševanje.
(3) Banka Slovenije lahko kot organ za reševanje na
ravni skupine v zvezi s skupno odločitvijo iz prvega odstavka
tega člena Evropskemu bančnemu organu predloži prošnjo
za pomoč pri skupni odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe
1093/2010/EU, razen če po posvetovanju s pristojnim ministrstvom oceni, da bi lahko zadeva, o kateri obstaja nestrinjanje
v postopku sprejemanja skupne odločitve iz prvega odstavka
tega člena, vplivala na fiskalni položaj v Republiki Sloveniji.
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(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine prekine postopek odločanja iz drugega odstavka tega
člena, če je eden ali več organov za reševanje, pristojnih za
reševanje podrejenih družb, do konca štirimesečnega obdobja
po posredovanju informacij v skladu s prejšnjim členom in pred
sprejetjem skupne odločitve na Evropski bančni organ naslovil
prošnjo za pomoč pri skupni odločitvi v skladu z 19. členom
Uredbe 1093/2010/EU. Če Evropski bančni organ sprejme
odločitev o zadevi, jo Banka Slovenije upošteva pri odločitvi
na podlagi drugega odstavka tega člena in obrazloži vsakršno
pomembnejše odstopanje od odločitve Evropskega bančnega organa. Če Evropski bančni organ odločitve o zadevi ne
sprejme v enem mesecu, Banka Slovenije sprejme odločitev v
skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Banka Slovenije zahteva prekinitev postopka odločanja Evropskega bančnega organa na podlagi prošnje iz
prejšnjega odstavka, če oceni, da bi lahko zadeva vplivala na
fiskalni položaj v Republiki Sloveniji.
(6) Če posamezni organ za reševanje druge države članice, pristojen za reševanje podrejene družbe v skupini, oceni,
da bi lahko zadeva vplivala na fiskalni položaj te države članice,
Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine ponovno oceni načrt za reševanje skupine, vključno z minimalnimi
zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti.
(7) Banka Slovenije lahko v primeru iz prvega odstavka
tega člena pri sprejemanju in posodabljanju načrta reševanja
skupine po svoji presoji v postopke izdelave in posodabljanja
načrta reševanja skupine povabi tudi organe za reševanje iz
tretjih držav, v katerih ima skupina podrejene družbe, finančne
holdinge ali pomembne podružnice, če so izpolnjeni pogoji
glede varovanja zaupnosti informacij v skladu tem zakonom.
42. člen
(pristojnosti Banke Slovenije kot organa za reševanje
podrejene družbe v skupini)
(1) Banka Slovenije si kot organ za reševanje podrejene
družbe v skupini oziroma kot organ za reševanje v zvezi s pomembno podružnico v Republiki Sloveniji prizadeva, da skupaj
z organom za reševanje na ravni skupine in drugimi organi za
reševanje, pristojnimi za podrejene družbe v skupini, v štirih
mesecih po prejemu informacij v zvezi z načrtom reševanja
skupine s strani organa za reševanje na ravni skupine in po
posvetovanju z vsakokrat pristojnimi organi, vključno s pristojnimi organi držav članic, v katerih so pomembne podružnice,
sprejme skupno odločitev o načrtu reševanja skupine.
(2) Banka Slovenije lahko kot organ za reševanje podrejene družbe ali v zvezi s pomembno podružnico v Republiki
Sloveniji do konca štirimesečnega obdobja po prejemu informacij s strani organa za reševanje na ravni skupine oziroma do
sprejetja skupne odločitve na Evropski bančni organ v skladu z
19. členom Uredbe 1093/2010/EU naslovi prošnjo za pomoč pri
sprejemanju skupne odločitve iz prejšnjega odstavka, razen če
po posvetovanju s pristojnim ministrstvom oceni, da bi zadeva,
o kateri obstaja nestrinjanje v postopku sprejemanja skupne
odločitve iz prejšnjega odstavka, lahko vplivala na fiskalni položaj v Republiki Sloveniji.
(3) Če v štirih mesecih po prejemu informacij s strani
organa za reševanje na ravni skupine ni sprejeta skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena in organ za reševanje
na ravni skupine sam sprejme odločitev o načrtu reševanja
skupine, Banka Slovenije z upoštevanjem stališč in pridržkov
drugih organov za reševanje subjektov v skupini sprejme in
posodablja načrt reševanja za podrejene družbe s sedežem
v Republiki Sloveniji. Banka Slovenije odločitev obrazloži in
navede razloge za nestrinjanje z načrtom reševanja skupine
ter odločitev sporoči vsem organom za reševanje subjektov
v skupini.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe ali v zvezi s pomembno podružnico v Republiki Sloveniji
prekine postopek odločanja iz prejšnjega odstavka, če je drug
organ za reševanje subjekta v skupini do konca štirimesečnega

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6487

obdobja po prejemu informacij s strani organa za reševanje
na ravni skupine na Evropski bančni organ naslovil prošnjo
za pomoč pri skupni odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe
1093/2010/EU. Če Evropski bančni organ sprejme odločitev
o zadevi, jo Banka Slovenije upošteva pri odločitvi na podlagi
prejšnjega odstavka in obrazloži vsakršno pomembnejše odstopanje od te odločitve. Če Evropski bančni organ ne sprejme
odločitve o zadevi v enem mesecu, Banka Slovenije sprejme
odločitev v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Banka Slovenije lahko skupaj z drugimi organi za
reševanje subjektov v skupini iz držav članic, ki si v okviru postopka iz tretjega odstavka tega člena ne nasprotujejo, sprejme
skupno odločitev v smislu prvega odstavka tega člena v zvezi z
načrtom reševanja skupine, v katero so vključeni subjekti pod
pristojnostjo teh organov za reševanje.
43. člen
(upoštevanje odločitev v zvezi z reševanjem subjektov
v skupini)
Banka Slovenije upošteva kot dokončne skupne odločitve
v zvezi z načrtom reševanja skupine ter odločitve posameznih
organov za reševanje, ki jih ti organi sprejmejo v primeru,
ko skupna odločitev ni bila sprejeta z upoštevanjem 41. in
42. člena tega zakona.
2.2.4 Poenostavljeni načrt reševanja
44. člen
(poenostavljeni načrt reševanja)
(1) Banka Slovenije lahko za posamezno banko izdela
poenostavljeni načrt reševanja, če po posvetovanju z Odborom za finančno stabilnost oceni, da propad banke verjetno ne
bi povzročil pomembnejših negativnih posledic na delovanje
finančnega trga, poslovanje drugih institucij, na pogoje financiranja ali širše gospodarstvo.
(2) Pri oceni iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije upošteva naravo poslovanja, delniško strukturo, profil tveganja,
velikost in statusno obliko, medsebojno povezanost z drugimi
institucijami ali finančnim sistemom na splošno, obseg in zapletenosti dejavnosti ter opravljanje investicijskih storitev in poslov.
(3) Banka Slovenije pri izdelavi poenostavljenega načrta
reševanja določi:
1. vsebino in podrobnosti poenostavljenega načrta reševanja, ki vključuje le posamezne elemente iz tretjega odstavka
36. člena tega zakona;
2. posodabljanje načrta reševanja v časovnih intervalih,
ki so lahko daljši od enega leta;
3. informacije, ki jih predložijo banke v zvezi s poenostavljenim načrtom reševanja;
4. stopnjo podrobnosti informacij in analiz, ki se upoštevajo pri oceni rešljivosti na podlagi 29. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije se lahko v zvezi z banko, za katero
se v skladu s tem členom izdela poenostavljeni načrt reševanja, kadar koli odloči, da se pri posodobitvi načrta reševanja
te banke ne upoštevajo poenostavitve iz prejšnjega odstavka.
(5) Banka Slovenije lahko v zvezi z banko, za katero se v
skladu s tem členom izdela poenostavljeni načrt reševanja, ne
glede na poenostavitve iz tretjega odstavka tega člena sprejme
katere koli ukrepe nadzora na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, ali ukrepe za reševanje, določene v tem zakonu.
2.2.5 Zahteva glede minimalne višine kapitala
in kvalificiranih obveznosti
45. člen
(izpolnjevanje zahteve glede minimalne višine kapitala
in kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka stalno zagotavlja kapital in kvalificirane obveznosti najmanj v obsegu, ki ga v skladu s tem členom določi
Banka Slovenije.
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(2) Banka Slovenije posamezni banki z odredbo določi
zahtevo za zagotavljanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti kot delež, ki ga predstavlja vsota kapitala
in kvalificiranih obveznosti glede na vsoto kapitala in vseh
obveznosti te banke.
(3) Banka Slovenije pri določanju zahteve iz prejšnjega
odstavka upošteva kapital in kvalificirane obveznosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. finančni instrument je izdan in v celoti vplačan,
2. banka ni v položaju upnika glede obveznosti niti ni
zagotovila kakršnega koli zavarovanja, jamstva ali garancije v
zvezi s to obveznostjo,
3. banka ni posredno ali neposredno financirala nakupa
finančnih instrumentov,
4. preostala zapadlost obveznosti je najmanj eno leto, pri
čemer se za obveznosti, pri katerih ima upnik pravico zahtevati
predčasno plačilo, kot zapadlost upošteva dan, ko lahko upnik
prvič uveljavlja to pravico,
5. obveznost ne izhaja iz izvedenega finančnega instrumenta in
6. obveznost ne izhaja iz vloge, ki se v primeru stečaja
banke razvrsti v skupino terjatev iz 1. do 3. točke drugega odstavka 207. člena tega zakona.
(4) Obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov se pri izračunu vseh obveznosti banke upoštevajo pod
pogojem, da so v zvezi s temi instrumenti nasprotni stranki
priznane neomejene pravice izravnave.
(5) Če se za obveznost uporablja pravo tretje države,
lahko Banka Slovenije od banke zahteva, da predloži ustrezna
dokazila, da bi bila tako na podlagi prava te tretje države, ob
upoštevanju pogojev iz pogodbe, ki ureja dano obveznost,
mednarodnih sporazumov o priznavanju postopkov za reševanje in drugih zadevnih dejavnikov, odločitev Banke Slovenije za
odpis ali konverzijo te obveznosti v okviru izvajanja pooblastil
na podlagi tega zakona priznana in izvršljiva. Če banka ne
predloži ustreznih dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz
prvega stavka tega odstavka, se navedene obveznosti ne upoštevajo za izpolnjevanje zahteve za zagotavljanje minimalne
višine kapitala in kvalificiranih obveznosti.
(6) Banka Slovenije pri določitvi zahteve iz drugega odstavka tega člena upošteva zlasti naslednja merila:
1. da se zagotovi, da bo banka rešljiva z uporabo instrumenta za odpis in konverzijo kapitalskih instrumentov oziroma
kvalificiranih obveznosti, na način, ki zagotavlja uresničitev
ciljev reševanja;
2. da se zagotovi zadosten obseg kapitala in kvalificiranih
obveznosti banke, ki omogoča, da se z uporabo instrumenta
za odpis in konverzijo kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti zagotovi pokrivanje izgub banke in doseganje zahtevanega količnika navadnega lastniškega temeljnega
kapitala v višini, ki zagotavlja nadaljevanje izvajanja dejavnosti
banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in ohranja
zadostno tržno zaupanje v banko;
3. da se zagotovi, da ima banka, pri kateri je v načrtu reševanja predvidena možnost, da se določene kategorije
kvalificiranih obveznosti izključijo iz uporabe instrumenta za
odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti ali da se določene
kategorije kvalificiranih obveznosti v celoti prenesejo na prevzemnika z uporabo instrumenta reševanja, ki vključuje delni
prenos, zadosten obseg drugih kvalificiranih obveznosti, ki
omogočajo, da se z uporabo instrumenta za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti zagotovi pokrivanje izgub banke
in doseganje zahtevanega količnika navadnega lastniškega
temeljnega kapitala v višini, ki zagotavlja nadaljevanje izvajanja
dejavnosti banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in
ohranja zadostno tržno zaupanje v banko;
4. velikost, poslovni model, model refinanciranja in profil
tveganosti banke;
5. obseg sredstev, ki bi jih v skladu s 133. členom tega
zakona k financiranju reševanja prispeval sistem jamstva za
vloge;
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6. obseg morebitnih negativnih učinkov na stabilnost finančnega sistema, ki bi nastali kot posledica propada banke,
med drugim zaradi prepletenosti poslovanja banke s poslovanjem drugih institucij ali preostalim finančnim sistemom.
46. člen
(raven izpolnjevanja zahteve za zagotavljanje minimalne
višine kapitala in kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka ves čas izpolnjuje zahtevo za zagotavljanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo določi Banka Slovenije v skladu s prejšnjim členom, na posamični podlagi.
(2) Banka Slovenije lahko subjektu iz 2. do 4. točke
prvega odstavka 2. člena tega zakona z odredbo odredi izpolnjevanje zahteve za zagotavljanje minimalne višine kapitala in
kvalificiranih obveznosti na posamični podlagi.
(3) EU nadrejena družba s sedežem v Republiki Sloveniji
poleg zahteve, določene na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, izpolnjuje zahtevo za minimalno višino kapitala
in kvalificiranih obveznosti na konsolidirani podlagi, ki jo z upoštevanjem postopka, določenega v 41. členu tega zakona, določi Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni skupine lahko v celoti opusti zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena v zvezi z EU nadrejeno banko, če:
1. EU nadrejena banka izpolnjuje zahtevo za zagotavljanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti na
konsolidirani podlagi, določeno v skladu s 47. členom tega
zakona;
2. je EU nadrejena banka v skladu s tretjim odstavkom
7. člena Uredbe 575/2013/EU v celoti oproščena uporabe
zahtev glede izpolnjevanja kapitalskih zahtev na posamični
podlagi.
(5) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
banke lahko v celoti opusti zahtevo iz prvega odstavka tega
člena v zvezi s to podrejeno banko, če:
1. je njena nadrejena banka ustanovljena v Republiki
Sloveniji;
2. je podrejena banka vključena v nadzor nadrejene banke na konsolidirani podlagi;
3. nadrejena banka v Republiki Sloveniji, ki ni EU nadrejena družba, zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena
izpolnjuje na subkonsolidirani podlagi;
4. ni trenutnih ali predvidenih pomembnih praktičnih ali
pravnih ovir za takojšni prenos kapitala ali poravnavo obveznosti podrejene banke s strani nadrejene banke;
5. nadrejena banka izpolni zahteve pristojnega organa
glede preudarnega upravljanja podrejene banke in z dovoljenjem pristojnega organa jamči za obveznosti podrejene banke
ali če so tveganja v podrejeni banki zanemarljiva;
6. postopki za ovrednotenje, merjenje in nadzor tveganja
nadrejene banke zajemajo podrejeno banko;
7. ima nadrejena banka več kot 50 odstotkov glasovalnih
pravic, ki izhajajo iz deleža v kapitalu podrejene banke, ali če
ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravljalnega organa podrejene banke;
8. je ta podrejena banka v skladu s prvim odstavkom
7. člena Uredbe 575/2013/EU v celoti oproščena uporabe zahtev
glede izpolnjevanja kapitalskih zahtev na posamični podlagi.
47. člen
(določanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih
obveznosti EU nadrejene družbe na konsolidirani podlagi)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine si prizadeva, da skupaj z organi za reševanje iz drugih
držav članic, pristojnimi za podrejene družbe v skupini, ter po
posvetovanju z njihovimi pristojnimi organi, v štirih mesecih
sprejme skupno odločitev o zahtevi za zagotavljanje minimalne
višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo na konsolidirani
podlagi izpolnjuje EU nadrejena družba s sedežem v Republiki
Sloveniji, pri čemer se za določanje te zahteve upoštevajo
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merila iz šestega odstavka 45. člena tega zakona in dejstvo,
ali se podrejene družbe v tretji državi z upoštevanjem načrta
reševanja rešujejo ločeno od drugih subjektov v skupini.
(2) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine posreduje obrazloženo skupno odločitev iz prejšnjega
odstavka EU nadrejeni družbi.
(3) Če v štirih mesecih skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ni sprejeta, Banka Slovenije kot organ za
reševanje na ravni skupine sama sprejme odločitev o zahtevi
za zagotavljanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo mora na konsolidirani podlagi izpolnjevati EU
nadrejena družba. Odločitev Banke Slovenije mora biti obrazložena ter mora upoštevati zahteve glede minimalne višine
kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jih za podrejene družbe
določijo drugi organi za reševanje.
(4) Banka Slovenije lahko kot organ za reševanje na ravni
skupine v zvezi s skupno odločitvijo iz prvega odstavka tega
člena Evropskemu bančnemu organu v primeru iz prejšnjega
odstavka predloži prošnjo za pomoč pri skupni odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU, razen če je zahteva
glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti za
podrejeno družbo, ki jo namerava določiti organ za reševanje
te podrejene družbe, znotraj ene odstotne točke zahteve glede
minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo mora
na konsolidirani podlagi izpolnjevati EU nadrejena družba.
(5) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine prekine postopek odločanja iz tretjega odstavka tega
člena, če je eden ali več organov za reševanje, pristojnih za
reševanje podrejenih družb, do konca štirimesečnega obdobja
na Evropski bančni organ naslovil prošnjo za pomoč pri skupni
odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU.
(6) Če Evropski bančni organ na podlagi prošnje iz četrtega oziroma petega odstavka tega člena v enem mesecu
sprejme odločitev o zadevi, jo Banka Slovenije upošteva pri
svoji odločitvi na podlagi tretjega odstavka tega člena. Če
Evropski bančni organ ne sprejme odločitve o zadevi v enem
mesecu, Banka Slovenije sprejme odločitev v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
(7) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine skupaj z drugimi organi za reševanje zagotovi, da se
skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ali odločitev,
sprejeta na podlagi tretjega odstavka tega člena, redno preverja in po potrebi posodablja.
48. člen
(določanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih
obveznosti podrejene družbe)
(1) Banka Slovenije kot organ za reševanje družbe, podrejene EU nadrejeni družbi s sedežem v drugi državi članici,
si prizadeva, da skupaj z organi za reševanje, pristojnimi za
subjekte v skupini, v štirih mesecih sprejme skupno odločitev
o zahtevi za zagotavljanje minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo mora na posamični podlagi izpolnjevati
podrejena družba v skupini, pri čemer se za določanje te zahteve upoštevajo:
1. merila iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, zlasti
velikost, poslovni model in profil tveganja podrejene družbe,
vključno z njenim kapitalom;
2. zahteva za zagotavljanje minimalne višine kapitala in
kvalificiranih obveznosti, ki jo mora z upoštevanjem prejšnjega člena na konsolidirani podlagi izpolnjevati EU nadrejena
družba.
(2) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe obrazloženo skupno odločitev iz prejšnjega odstavka
posreduje podrejeni družbi.
(3) Če v štirih mesecih skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ni sprejeta, Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene družbe sama sprejme odločitev glede zahteve
za minimalno višino kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo
mora na posamični podlagi izpolnjevati podrejena družba, ter
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pri tem upošteva stališča in pridržke organa za reševanje na
ravni skupine.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe prekine postopek odločanja na podlagi prejšnjega odstavka, če organ za reševanje na ravni skupine do konca štirimesečnega obdobja na Evropski bančni organ naslovi prošnjo
za pomoč pri skupni odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe
1093/2010/EU. Če Evropski bančni organ v enem mesecu
sprejme odločitev o zadevi, jo Banka Slovenije kot organ za
reševanje podrejene družbe upošteva pri odločitvi na podlagi
prejšnjega odstavka. Če Evropski bančni organ ne sprejme
odločitve o zadevi v enem mesecu, Banka Slovenije kot organ
za reševanje podrejene družbe sprejme odločitev v skladu s
prejšnjim odstavkom.
(5) Banka Slovenije lahko do konca štirimesečnega obdobja in do sprejetja skupne odločitve iz prvega odstavka tega člena na Evropski bančni organ naslovi prošnjo za pomoč pri skupni
odločitvi v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU, razen če
je zahteva glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti za podrejeno družbo, ki jo namerava določiti Banka Slovenije za to podrejeno družbo, znotraj ene odstotne točke zahteve
glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo
mora na konsolidirani podlagi izpolnjevati EU nadrejena družba,
ki je določena z upoštevanjem prejšnjega člena.
(6) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe zagotovi, da se skupna odločitev iz prvega odstavka
tega člena ali odločitev, sprejeta na podlagi tretjega odstavka
tega člena, redno preverja in po potrebi posodablja.
49. člen
(upoštevanje odločitev glede minimalne višine kapitala
in kvalificiranih obveznosti)
Banka Slovenije upošteva kot dokončne skupne odločitve iz 47. in 48. člena tega zakona ter odločitve organov za
reševanje iz drugih držav članic, ki jih ti organi sprejmejo z
upoštevanjem navedenih postopkov, kadar skupne odločitve
niso dosežene.
50. člen
(izpolnjevanje zahteve glede minimalne višine kapitala
in kvalificiranih obveznosti s pogodbenimi instrumenti
za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka Slovenije lahko odloči, da subjekt reševanja
zahtevo glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki je določena na podlagi odločitve iz 45. do 48. člena
tega zakona, delno izpolni s pogodbenimi instrumenti za odpis
in konverzijo kvalificiranih obveznosti, ki izpolnjujejo pogoje iz
drugega odstavka tega člena.
(2) Kot pogodbeni instrument za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti se šteje instrument, za katerega Banka
Slovenije ugotovi, da:
1. vsebuje pogodbeno ureditev, ki v primeru odločitve
Banke Slovenije kot organa za reševanje, da bo za zadevno
banko uporabila instrument odpisa in konverzije kvalificiranih
obveznosti, omogoča odpis ali konverzijo pogodbene obveznosti v ustreznem obsegu, preden se odpišejo ali konvertirajo
druge kvalificirane obveznosti, in
2. zanj velja zavezujoč dogovor, zaveza ali predpis o
podrejenosti, na podlagi katerih se v primeru stečaja banke pri
poplačilu obravnava za drugimi kvalificiranimi obveznostmi in
ga ni mogoče odplačati, dokler niso v celoti poravnane druge
neporavnane kvalificirane obveznosti.
(3) Odločitev iz prvega odstavka tega člena se vključi v
načrt reševanja.
51. člen
(preverjanje izpolnjevanja zahteve glede minimalne višine
kapitala in kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka Slovenije redno preverja ustreznost zahteve
glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki
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jo sprejme na podlagi 45. do 48. člena tega zakona in prejšnjega člena, hkrati z izdelavo oziroma posodobitvijo načrta za
reševanje.
(2) Banka Slovenije preverja izpolnjevanje zahtev glede
minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti ter ustreznost pogodbenih instrumentov iz prejšnjega člena.
(3) Banka Slovenije v sodelovanju s pristojnimi organi
obvesti Evropski bančni organ o zahtevi glede minimalne višine
kapitala in kvalificiranih obveznosti na posamični ali konsolidirani podlagi iz 45. in 48. člena tega zakona, ter tudi o odločitvi
iz prejšnjega člena, sprejeti za subjekt reševanja.
2.2.6 Ukrepi za odpravo kršitev zahtev za rešljivost banke
52. člen
(odredba o odpravi kršitev)
(1) Če Banka Slovenije ugotovi, da so pri subjektu reševanja podane ali bodo verjetno podane kršitve tega zakona v
zvezi s pogoji in zahtevami za rešljivost banke, vključno z zahtevami, ki jih v skladu s tem zakonom določi Banka Slovenije, z
odredbo naloži subjektu reševanja ali odgovorni osebi subjekta
reševanja, da preneha z določenimi ravnanji ali izvede ustrezne
ukrepe, s katerimi se v določenem roku odpravi ugotovljena
kršitev ali prepreči nastanek kršitve (v nadaljnjem besedilu:
odredba o odpravi kršitev).
(2) Banka Slovenije v odredbi o odpravi kršitev določi rok,
v katerem subjekt reševanja oziroma odgovorna oseba predloži
pisno poročilo, v katerem opiše sprejete ukrepe in predloži
ustrezna dokazila o odpravi ali preprečitvi nastanka kršitev.
53. člen
(dodatni ukrepi)
(1) Banka Slovenije lahko z odredbo o odpravi kršitev
subjektu reševanja naloži enega ali več dodatnih ukrepov za
odpravo kršitev, kadar so pri subjektu podane naslednje kršitve:
1. subjekt reševanja ni posredoval informacij, ki se na
podlagi tega zakona ali Uredbe 806/2014/EU zahtevajo v zvezi s pripravo ali posodobitvijo načrta za reševanje ali ocene
rešljivosti;
2. organ upravljanja subjekta reševanja ni obvestil Banke
Slovenije v skladu s 57. členom tega zakona, da subjekt reševanja propada ali bo verjetno propadel.
(2) Dodatni ukrepi iz prejšnjega odstavka vključujejo:
1. začasno prepoved izvajanja pooblastil posameznega
ali vseh članov organa upravljanja ali članov višjega vodstva
subjekta reševanja ali drugih odgovornih oseb, ki so pri subjektu reševanja odgovorne za opravljanje določenih funkcij ali
pooblastil, v zvezi s katerimi so ugotovljene kršitve;
2. javno obvestilo o vrsti kršitve ter identiteti subjekta reševanja in odgovorne osebe, ki se objavi v vsaj enem dnevnem
časopisu ali drugem mediju, ki izhaja ali je dostopen javnosti na
celotnem območju Republike Slovenije.
54. člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja)
Banka Slovenije razkrije informacije o izrečenih ukrepih in
identiteti kršitelja v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, ki določajo pravila razkritja informacij o izrečenih ukrepih
in identiteti kršitelja.
2.3 Skupne določbe za uporabo ukrepov za reševanje
2.3.1 Pogoji za reševanje
55. člen
(pogoji za reševanje)
(1) Banka Slovenije uporabi ukrepe za reševanje, če so
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. banka propada ali bo verjetno propadla z upoštevanjem
razlogov iz 56. člena tega zakona,

Uradni list Republike Slovenije
2. niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bodo
razlogi za propad banke v ustreznem roku verjetno odpravljeni,
zlasti z upoštevanjem alternativnih ukrepov zasebnega sektorja, nadzornih ukrepov, vključno z ukrepi zgodnjega posredovanja v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali z odpisom ali
konverzijo kapitalskih instrumentov v skladu s tem zakonom in
3. ukrepi za reševanje so potrebni zaradi zaščite javnega
interesa.
(2) Za namen ugotavljanja pogojev iz 1. točke prejšnjega
odstavka se upoštevajo ugotovitve Banke Slovenije pri izvajanju nalog nadzora ali Evropske centralne banke, kadar je v
skladu z Uredbo 1024/2013/EU odgovorna za izvajanje nalog
nadzora nad banko, da so pri banki podani razlogi za propad,
kot so določeni v 56. členu tega zakona.
(3) Za namen ugotavljanja pogojev iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne zahteva predhodna uporaba ukrepov
za zgodnje posredovanje ali drugih ukrepov nadzora na podlagi
zakona, ki ureja bančništvo.
(4) Za namen ugotavljanja pogojev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se šteje, da je ukrep za reševanje v javnem
interesu, če je ukrep potreben in sorazmeren za uresničitev
enega ali več ciljev reševanja iz 26. člena tega zakona in če
v postopku prisilnega prenehanja banke teh ciljev ne bi bilo
mogoče doseči v enaki meri.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Banka
Slovenije uporabi instrument za odpis in konverzijo kapitalskih
instrumentov tudi, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka
tega člena, kadar je v zvezi s subjektom reševanja izpolnjen
vsaj eden od naslednjih pogojev:
1. če Banka Slovenije v okviru izvajanja svojih pristojnosti
ugotovi, da brez uporabe ukrepa odpisa ali konverzije kapitalskih instrumentov subjekt reševanja ne bo več sposoben
uspešno poslovati,
2. če je kapitalske instrumente izdala podrejena institucija
in se ti upoštevajo za namene izpolnjevanja kapitalskih zahtev
na posamični in konsolidirani podlagi, ter je sprejeta skupna
odločitev, da skupina ne bo več sposobna uspešno poslovati,
če se v zvezi z navedenimi instrumenti ne izvede odpis ali
konverzija kapitalskih instrumentov,
3. če je kapitalske instrumente izdala nadrejena družba in
se ti upoštevajo za namene izpolnjevanja kapitalskih zahtev na
posamični podlagi na ravni nadrejene družbe ali na konsolidirani podlagi, Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine pa ugotovi, da skupina ne bo več sposobna uspešno
poslovati, če se v zvezi z navedenimi instrumenti ne izvede
odpis ali konverzija kapitalskih instrumentov, ali
4. subjekt reševanja potrebuje izredno javnofinančno pomoč, razen v primeru iz tretje alineje 4. točke prvega odstavka
56. člena tega zakona.
(6) Za namene iz 1. točke prejšnjega odstavka se šteje,
da subjekt reševanja ali skupina ne bo več sposobna uspešno
poslovati, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
1. subjekt reševanja ali skupina propada ali bo verjetno
propadla z upoštevanjem razlogov iz 56. člena tega zakona in
2. niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bodo razlogi za propad v ustreznem roku verjetno odpravljeni brez uporabe instrumenta odpisa ali konverzije kapitalskih instrumentov,
niti z upoštevanjem alternativnih ukrepov zasebnega sektorja,
nadzornih ukrepov ali z ukrepi za zgodnje posredovanje.
(7) Če kapitalske instrumente izda podrejena družba in se
ti instrumenti upoštevajo za namene izpolnjevanja kapitalskih
zahtev na posamični in konsolidirani podlagi, je Banka Slovenije v zvezi s podrejeno družbo pristojna za ugotavljanje:
1. pogojev iz 1. točke petega odstavka tega člena: če ima
podrejena družba, ki je izdala navedene instrumente, sedež v
Republiki Sloveniji;
2. pogojev iz 2. točke petega odstavka tega člena v zvezi
s skupno odločitvijo: če je Banka Slovenije konsolidacijski
nadzornik v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali če je
Banka Slovenije pristojna za reševanje podrejene družbe, ki
ima sedež v Republiki Sloveniji.
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(8) Banka Slovenije v zvezi z ugotavljanjem pogojev iz
2. do 4. točke petega odstavka tega člena v primeru skupine,
ki deluje v več državah članicah, upošteva morebitni učinek
uporabe ukrepa odpisa ali konverzije kapitalskih instrumentov
v vseh državah članicah, kjer skupina deluje.
56. člen
(razlogi za propad)
(1) Za namene odločanja o uporabi ukrepov za reševanje na podlagi prejšnjega člena se šteje, da banka propada
ali bo verjetno propadla, če Banka Slovenije pri opravljanju
nadzora nad banko, ali Evropska centralna banka, kadar pri
opravljanju nalog nadzora, za katere je pristojna v skladu z
Uredbo 1024/2013/EU, ugotovi enega ali več od naslednjih
razlogov:
1. podani so razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
oziroma obstajajo objektivni dokazi, da bodo ti podani v bližnji
prihodnosti, zlasti če je banka ustvarila ali bo ustvarila izgubo,
zaradi katere se bo v celoti ali pretežnem delu zmanjšal njen
kapital;
2. sredstva banke so manjša od njenih obveznosti oziroma obstajajo objektivni dokazi, da bo ta razlog podan v bližnji
prihodnosti;
3. banka ni sposobna poplačati svojih dolgov ali drugih
obveznosti ob njihovi zapadlosti oziroma obstajajo objektivni
dokazi, da bo ta razlog podan v bližnji prihodnosti;
4. banka potrebuje izredno javnofinančno pomoč, razen
če se ta pomoč zagotovi z namenom, da se prepreči resna
motnja v gospodarstvu in ohrani stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji, v obliki:
– jamstva države za zavarovanje likvidnostnih posojil, ki
jih banki odobri Banka Slovenije;
– jamstva države za novonastale obveznosti banke;
– vplačila kapitala oziroma kapitalskih instrumentov banke po cenah in pogojih, ki ne dajejo prednosti banki, pri kateri
ob odobritvi vplačila niso podane okoliščine iz 1. do 3. točke
tega odstavka oziroma niso izpolnjeni pogoji za uporabo
instrumenta odpisa ali konverzije kapitalskih instrumentov v
skladu s tem zakonom.
(2) Ukrepi iz 4. točke prejšnjega odstavka se ne upoštevajo kot razlog za propad banke, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. ukrepi so uporabljeni kot previdnostni in začasni ter so
po svojih učinkih sorazmerni glede na potrebo, da se prepreči
resna motnja v gospodarstvu in ohrani stabilnost finančnega
sistema;
2. ukrepi se uporabijo v solventni banki, v skladu s pravili
Evropske unije o državni pomoči;
3. ukrepi se ne uporabijo za pokrivanje izgub, ki jih je
ustvarila ali jih bo verjetno ustvarila banka v bližnji prihodnosti;
4. ukrepi za vplačilo kapitala oziroma kapitalskih instrumentov iz tretje alineje 4. točke prejšnjega odstavka se
uporabijo izključno za namene odpravljanja kapitalskega primanjkljaja, ugotovljenega v okviru obremenitvenih testov, pregleda kakovosti sredstev ali drugih podobnih postopkov, ki jih
v skladu s svojimi pristojnostmi v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo, in Uredbo 1024/2013/EU opravlja Banka Slovenije, Evropska centralna banka ali Evropski bančni organ.
(3) Za namene odločanja o uporabi ukrepov za reševanje v zvezi s subjektom reševanja iz 2. do 4. točke prvega
odstavka 2. člena tega zakona se šteje, da subjekt reševanja
propada ali bo verjetno propadel, če pri tem subjektu nastopi
vsaj ena od okoliščin iz prvega odstavka tega člena.
(4) Kadar se v skladu s tem zakonom za odločitev glede
uporabe ukrepov za reševanje ugotavljajo okoliščine propadanja skupine, se šteje, da skupina propada ali bo verjetno
propadla, če krši bonitetne zahteve na konsolidirani podlagi
ali obstajajo objektivni dokazi, da jih bo v bližnji prihodnosti
kršila, ter bodo s tem podani razlogi za ukrepanje ustreznih
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organov, zlasti če je skupina ustvarila ali bo ustvarila izgubo,
zaradi katere se bo v celoti ali pretežnem delu zmanjšal njen
kapital.
57. člen
(dolžnost obveščanja in poročanja o razlogih za propad)
(1) Organ upravljanja banke ali drugega subjekta iz 2. do
4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona Banko Slovenije
nemudoma obvesti, če meni, da banka ali drug subjekt iz 2. do
4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona propada ali
bo verjetno propadel, z upoštevanjem razlogov iz prejšnjega
člena.
(2) Banke in drugi subjekti iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona na zahtevo Banke Slovenije posredujejo poročila, informacije in dokumentacijo v zvezi z okoliščinami
iz prejšnjega člena. Zadevna poročila, informacije in dokumentacijo lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov organov
upravljanja in oseb, zaposlenih pri banki oziroma subjektu iz
2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona.
58. člen
(obveščanje drugih organov o nastanku razlogov za propad)
(1) Ko Banka Slovenije v zvezi s subjektom reševanja
ugotovi, da subjekt propada ali bo verjetno propadel, in niso
podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bodo razlogi za
propad v ustreznem roku verjetno odpravljeni, zlasti z upoštevanjem alternativnih ukrepov zasebnega sektorja, nadzornih
ukrepov, vključno z zgodnjim posredovanjem v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, oziroma z odpisom ali konverzijo
ustreznih kapitalskih instrumentov v skladu s tem zakonom, to
ugotovitev nemudoma sporoči naslednjim organom:
1. ATVP, kadar je pristojna za nadzor investicijskega podjetja;
2. enotnemu odboru za reševanje, kadar je pristojen za
izvajanje nalog in pooblastil v zvezi z reševanjem na podlagi
Uredbe 806/2014/EU ali se zahteva udeležba sheme za financiranje reševanja na podlagi navedene uredbe;
3. Evropski centralni banki;
4. pristojnemu organu in organu za reševanje v državi
članici, kjer je ustanovljena podružnica banke ali drugega subjekta;
5. Odboru za makrobonitetni nadzor in ESRB;
6. pristojnemu ministrstvu.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi okoliščine iz prejšnjega
odstavka v zvezi s kreditno institucijo ali subjektom iz 2. do
4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki ima sedež
v drugi državi članici, to ugotovitev nemudoma sporoči naslednjim organom:
1. pristojnemu organu in konsolidacijskemu nadzorniku;
2. organu za reševanje institucije ali subjekta in po potrebi
organu za reševanje na ravni skupine;
3. pristojnemu organu države, v kateri je ustanovljena
podružnica zadevne institucije ali subjekta.
(3) Banka Slovenije v zvezi z obveščanjem iz prvega
in drugega odstavka tega člena zagotovi ustrezno varovanje
zaupnosti podatkov in informacij.
59. člen
(pogoji za reševanje finančnih institucij in holdingov)
(1) Banka Slovenije lahko sprejme ukrepe za reševanje v
zvezi s finančno institucijo iz 2. točke prvega odstavka 2. člena
tega zakona, če so v zvezi s to finančno institucijo in tudi v zvezi
z nadrejeno družbo, nad katero pristojni organ izvaja nadzor na
konsolidirani podlagi, izpolnjeni pogoji za reševanje iz 55. člena
tega zakona.
(2) Banka Slovenije sprejme ukrepe za reševanje v zvezi
s holdingom iz 3. ali 4. točke prvega odstavka 2. člena tega
zakona, če so v zvezi s holdingom in tudi z eno ali več podrejenimi kreditnimi institucijami s sedežem v državi članici izpolnjeni
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pogoji za reševanje iz 55. člena tega zakona ali če za podrejeno kreditno institucijo tretje države pristojni organ ugotovi, da
izpolnjuje pogoje za reševanje v skladu s pravom tretje države,
primerljive s pogoji za reševanje iz 55. člena tega zakona.
(3) Če so podrejene kreditne institucije mešanega poslovnega holdinga v neposredni ali posredni lasti vmesnega
finančnega holdinga, Banka Slovenije sprejme ukrepe za reševanje v zvezi z reševanjem skupine v razmerju do vmesnega
finančnega holdinga, ne pa v razmerju do mešanega poslovnega holdinga.
(4) Banka Slovenije lahko ob upoštevanju prejšnjega odstavka, ne glede na dejstvo, da holding iz 3. ali 4. točke prvega
odstavka 2. člena tega zakona ne izpolnjuje pogojev za reševanje v skladu s tem zakonom, sprejme ukrepe za reševanje v
zvezi s tem holdingom, če:
1. so v zvezi z eno ali več podrejenimi kreditnimi institucijami s sedežem v državi članici izpolnjeni pogoji za reševanje,
kot so opredeljeni v 55. členu tega zakona,
2. je stanje sredstev in obveznosti podrejenih kreditnih
institucij iz prejšnje točke tako, da njihov propad ogroža skupino
kot celoto, in
3. je ukrep za reševanje v zvezi s tem holdingom potreben
za reševanje ene ali več teh podrejenih kreditnih institucij ali za
reševanje skupine kot celote.
(5) Banka Slovenije lahko v zvezi z reševanjem holdinga iz 3. ali 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona, v
skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena, na podlagi
predhodnega dogovora z organi za reševanje iz drugih držav
članic, pristojnih za reševanje podrejenih institucij oziroma za
reševanje holdingov, ki imajo sedež v teh državah, odloči, da
se znotrajskupinski prenosi kapitala ali izgub med subjekti,
vključno z izvajanjem pooblastil za odpis ali konverzijo, ne upoštevajo pri ocenjevanju, ali so v zvezi z eno ali več podrejenimi
institucijami izpolnjeni pogoji za reševanje.
60. člen
(ugotavljanje pogojev za odpis ali konverzijo kapitalskih
instrumentov v zvezi s podrejeno banko)
(1) Banka Slovenije v primeru podrejene banke, ki je
izdala kapitalske instrumente, ki se upoštevajo za namene
izpolnjevanja kapitalskih zahtev na posamični in konsolidirani
podlagi, pred odločitvijo glede obstoja pogojev za uporabo
instrumenta za odpis in konverzijo kapitalskih instrumentov iz
petega odstavka 55. člena tega zakona obvesti:
1. glede pogojev iz 2. do 4. točke petega odstavka 55. člena tega zakona: konsolidacijskega nadzornika ali drug organ v
državi članici konsolidacijskega nadzornika, pristojen za ugotavljanje pogojev iz petega odstavka 55. člena tega zakona v
zvezi z nadrejeno družbo;
2. glede pogojev iz 3. točke petega odstavka 55. člena
tega zakona: organ države članice, ki je v skladu s predpisi
te države pristojen za ugotavljanje sposobnosti uspešnega
poslovanja podrejene družbe v zvezi z ugotavljanjem pogojev
iz petega odstavka 55. člena tega zakona pri podrejeni družbi,
ki ima sedež v tej državi članici.
(2) Banka Slovenije obvestilu iz prejšnjega odstavka priloži obrazložitev glede razlogov za začetek postopka za ugotavljanje pogojev iz petega odstavka 55. člena tega zakona pri
podrejeni družbi.
(3) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
banke po posvetovanju s pristojnimi organi, ki jim je bilo poslano obvestilo iz prvega odstavka tega člena, oceni:
1. ali obstaja ustrezen in izvedljiv alternativni ukrep, ki bi
nadomestil uporabo ukrepa za odpis ali konverzijo kapitalskih
instrumentov, in
2. ali obstajajo realne možnosti, da bodo razlogi za uporabo ukrepa za odpis ali konverzijo kapitalskih instrumentov v
ustreznem roku odpravljeni, če bi bil izveden alternativni ukrep.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena,
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ki ga posreduje organ za reševanje podrejene družbe, vsem
organom za reševanje, pristojnim za reševanje subjektov v
skupini, posreduje mnenje o okoliščinah iz prejšnjega odstavka.
Alternativni ukrepi iz prejšnjega odstavka vključujejo ukrepe
nadzora in ukrepe zgodnjega posredovanja, kot so opredeljeni
v zakonu, ki ureja bančništvo, ter prenos sredstev ali kapitala
iz nadrejene družbe.
(5) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
banke po posvetovanju z organi, ki jim je posredovala obvestilo
iz prvega odstavka tega člena, oceni, da obstaja en ali več alternativnih ukrepov, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka
tega člena, v okviru svojih pristojnosti zagotovi, da se ti ukrepi
izvedejo.
(6) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
banke v zvezi z ugotavljanjem pogojev iz 2. do 4. točke petega
odstavka 55. člena tega zakona po posvetovanju z organi, ki
jim je posredovala obvestilo iz prvega odstavka tega člena,
oceni, da alternativni ukrepi iz tretjega odstavka tega člena ne
obstajajo, odloči, ali je ugotavljanje pogojev iz petega odstavka
55. člena tega zakona pri podrejeni družbi ustrezno. Če Banka
Slovenije odloči o začetku postopka za ugotavljanje pogojev iz
petega odstavka 55. člena tega zakona pri podrejeni družbi, o
tem nemudoma obvesti organe držav članic in si prizadeva za
sprejetje skupne odločitve v skladu s 63. členom tega zakona.
(7) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe, v zvezi s katero je v skladu s 63. členom tega zakona
sprejeta skupna odločitev glede obstoja pogojev iz petega odstavka 55. člena tega zakona, nemudoma uporabi ukrep odpisa
ali konverzije kapitalskih instrumentov te podrejene družbe.
61. člen
(skupna odločitev v zvezi z ugotavljanjem pogojev
za reševanje v zvezi s podrejeno družbo)
(1) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene družbe ugotovi, da podrejena družba izpolnjuje pogoje za
reševanje iz prvega odstavka 55. ali 59. člena tega zakona,
posreduje organu za reševanje na ravni skupine, konsolidacijskemu nadzorniku in članom kolegija za reševanje, pristojnega
za zadevno skupino, naslednje informacije:
1. ugotovitev, da podrejena družba izpolnjuje pogoje za
reševanje;
2. podatke o ukrepih za reševanje ali ukrepih v okviru
običajnega insolvenčnega postopka, ki jih namerava uporabiti
v zvezi s podrejeno družbo.
(2) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe odloči o začetku reševanja in uporabi ukrepov za reševanje, o katerih je obvestila organe v skladu s prejšnjim
odstavkom, ko:
1. organ za reševanje na ravni skupine po posvetovanju
z drugimi člani kolegija za reševanje oceni, da učinki predvidenih ukrepov za reševanje ali ukrepov v okviru običajnega
insolvenčnega postopka verjetno ne bodo povzročili nastanka
razlogov za reševanje drugih subjektov v skupini, ki imajo sedež v drugi državi članici, ali
2. organ za reševanje na ravni skupine v 24 urah ali v daljšem dogovorjenem obdobju po prejetju informacij iz prejšnjega
odstavka ne predloži ocene iz prejšnje točke.
(3) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine prejme informacijo organa za reševanje druge države
članice glede okoliščin iz prvega odstavka tega člena v zvezi s
podrejeno družbo, ki ima sedež v tej državi članici, po posvetu
z drugimi člani kolegija za reševanje oceni posledice, ki bi jih
načrtovani ukrepi za reševanje ali ukrepi v okviru običajnih insolvenčnih postopkov imeli na skupino in subjekte v skupini, ki
imajo sedež v drugih državah članicah, zlasti ali bi bili zaradi teh
učinkov lahko podani pogoji za reševanje v zvezi s subjektom
v skupini, ki ima sedež v drugi državi članici.
(4) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine po posvetu z drugimi člani kolegija za reševanje
oceni, da učinki ukrepov, ki jih načrtuje organ za reševanje
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podrejene družbe, verjetno ne bi povzročili nastanka pogojev
za reševanje v zvezi s subjektom v skupini, ki ima sedež v
drugi državi članici, o tem seznani organ za reševanje, ki je
obvestilo predložil.
(5) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine po posvetu z drugimi člani kolegija za reševanje
oceni, da bi učinki ukrepov, ki jih načrtuje organ za reševanje
podrejene družbe, verjetno povzročili nastanek pogojev za
reševanje v zvezi s subjektom v skupini, ki ima sedež v drugi
državi članici, v 24 urah po prejemu informacije iz tretjega
odstavka tega člena kolegiju za reševanje predloži predlog
sheme za reševanje skupine skladno s 63. členom tega zakona. Rok za predložitev predloga sheme reševanja se lahko
podaljša s privolitvijo organa za reševanje podrejene družbe,
ki je informacijo predložil.
62. člen
(skupna odločitev v zvezi z ugotavljanjem pogojev
za reševanje v zvezi z nadrejeno družbo)
(1) Če Banka Slovenije kot organ za reševanje na ravni
skupine oceni, da EU nadrejena družba izpolnjuje pogoje za
reševanje iz prvega odstavka 55. ali 59. člena tega zakona,
organom za reševanje, ki so člani kolegija za reševanje, nemudoma posreduje naslednje informacije:
1. ugotovitev, da nadrejena družba izpolnjuje pogoje za
reševanje;
2. podatke o ukrepih za reševanje ali ukrepih v okviru
običajnega insolvenčnega postopka, ki jih namerava uporabiti
v zvezi z nadrejeno družbo.
(2) Ukrepi iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko vključujejo tudi predlog sheme za reševanje skupine, izdelane v skladu s
63. členom tega zakona, v katerem koli od naslednjih primerov:
1. zaradi načrtovanih ukrepov za reševanje ali drugih
ukrepov na ravni nadrejene družbe bodo v zvezi s subjektom v
skupini, ki ima sedež v drugi državi članici, verjetno izpolnjeni
pogoji za reševanje;
2. ukrepi za reševanje ali drugi ukrepi na ravni nadrejene
družbe ne zadoščajo za stabilizacijo razmer ali najverjetneje ne
bodo mogli zagotoviti zadovoljivih rezultatov;
3. pristojni organ za reševanje podrejene družbe v skupini
ugotovi, da ena ali več podrejenih družb izpolnjujejo pogoje za
reševanje;
4. ukrepi za reševanje ali drugi ukrepi na ravni nadrejene
družbe bodo koristili podrejenim družbam v skupini tako, da je
uporaba sheme za reševanje skupine ustrezna rešitev.
(3) Če ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne vključujejo
sheme za reševanje skupine, Banka Slovenije kot organ za
reševanje na ravni skupine po posvetovanju s člani kolegija za
reševanje sprejme odločitev o ukrepih. Pri svoji odločitvi Banka
Slovenije upošteva:
1. obstoječe načrte reševanja in jim sledi, razen če organi
za reševanje podrejenih družb ob upoštevanju okoliščin primera ocenijo, da bodo cilji reševanja lažje doseženi z ukrepi, ki v
načrtih za reševanje niso predvideni, in
2. finančno stabilnost zadevnih držav članic.
(4) Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene
družbe v primeru obvestila iz prvega odstavka tega člena
v okviru kolegija za reševanje pri posvetovanju s pristojnim
organom za reševanje na ravni skupine in pri sprejemanju
skupne odločitve v zvezi s shemo reševanja skupine, kadar je
predlagana, upošteva možne učinke načrtovanih ukrepov za
podrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji ter predlaga
ustrezne ukrepe, da se odpravijo ali zmanjšajo morebitni negativni učinki ukrepov, ki se izvajajo na ravni nadrejene družbe, na
delovanje finančnega sistema v Republiki Sloveniji.
63. člen
(shema za reševanje skupine)
(1) Shema za reševanje skupine se sprejme v obliki
skupne odločitve organa za reševanje na ravni skupine in
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organov za reševanje drugih držav članic, odgovornih za reševanje podrejenih družb, ki so vključene v shemo za reševanje
skupine, ter:
1. upošteva obstoječe načrte za reševanje posameznih
subjektov v skupini, razen če organi za reševanje glede na
okoliščine primera ocenijo, da bodo cilji reševanja učinkoviteje
doseženi z ukrepi, ki niso predvideni v načrtih za reševanje,
2. predstavi ukrepe za reševanje, ki bi jih morali posamezni organi za reševanje izvesti v zvezi z EU nadrejeno
družbo ali z določenimi subjekti v skupini, da se dosežejo cilji
reševanja,
3. pojasni način usklajevanja ukrepov za reševanje in
4. določi finančni načrt, ki upošteva načrt reševanja skupine, načela za delitev odgovornosti glede financiranja ukrepov za reševanje, vključno z uporabo shem za financiranje
reševanja.
(2) Če se Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene družbe v skupini ne strinja s shemo za reševanje skupine,
ki jo predlaga organ za reševanje na ravni skupine, ali če meni,
da so zaradi finančne stabilnosti poleg predlaganih ukrepov v
shemi za reševanje skupine ali ukrepov za reševanje v zvezi z
določenimi subjekti v skupini potrebni tudi drugi ukrepi, mora
podrobno utemeljiti, zakaj se s shemo za reševanje skupine
ne strinja. Pri utemeljitvi ustrezno upošteva možne vplive na
finančno stabilnost v Republiki Sloveniji in možne posledice
ukrepov za druge subjekte v skupini glede na obstoječe načrte
za reševanje. Banka Slovenije utemeljitev predloži organu za
reševanje na ravni skupine in drugim organom za reševanje,
ki jih shema za reševanje skupine zajema, ter hkrati sporoči,
katere ukrepe želi sprejeti.
(3) Če se Banka Slovenije in drugi posamezni organi
za reševanje, odgovorni za reševanje subjektov v skupini, ne
strinjajo s shemo za reševanje skupine, ki jo predlaga organ
za reševanje na ravni skupine, lahko Banka Slovenije skupaj z
drugimi organi za reševanje sprejme skupno odločitev o shemi
za reševanje skupine, v katero so zajeti subjekti, ki imajo sedež v teh državah članicah. Banka Slovenije in drugi pristojni
organi za reševanje lahko pri Evropskem bančnem organu
zaprosijo za pomoč pri sprejemanju skupne odločitve v skladu
z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU.
(4) Kadar se ne uporabi shema za reševanje skupine in
organi za reševanje izvedejo ukrepe za reševanje v zvezi s katerim koli subjektom v skupini, Banka Slovenije v okviru kolegija
za reševanje sodeluje z navedenimi organi za reševanje, ki so
sprejeli ukrepe za reševanje, zato da se vzpostavi usklajena
strategija reševanja za vse subjekte v skupini, ki propadajo ali
bodo verjetno propadli.
(5) Banka Slovenije redno in izčrpno obvešča člane kolegija za reševanje o napredku pri izvajanju ukrepov za reševanje.
64. člen
(upoštevanje odločitev glede sheme reševanja skupine)
(1) Banka Slovenije upošteva kot dokončne skupne odločitve, sprejete v skladu z drugim in četrtim odstavkom prejšnjega člena, ter odločitve, ki jih sprejmejo drugi organi za
reševanje, če skupna odločitev ni bila sprejeta.
(2) Banka Slovenije vse ukrepe na podlagi odločitev iz
prejšnjega odstavka izvede brez odlašanja in ob ustreznem
upoštevanju nujnosti.
65. člen
(pogoji za uporabo državnih ukrepov za zagotavljanje
stabilnosti finančnega sistema)
(1) Državni ukrepi, ki v skladu s predpisi omogočajo
izredno javnofinančno pomoč za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema, ki se dodeli subjektom v okviru ukrepov za
reševanje ali neposrednih ukrepov, zato da se prepreči propad
subjekta reševanja, se izvedejo ob tesnem sodelovanju pristojnega ministrstva ali vlade in Banke Slovenije.
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(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se uporabijo kot zadnja
možnost, potem ko se ocenijo in v največji možni meri izkoristijo drugi instrumenti za reševanje, na podlagi odločitve, ki jo
v skladu s predpisi sprejme pristojno ministrstvo ali vlada po
posvetovanju z Banko Slovenije.
(3) Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se izvedejo le, če
so v zvezi s subjektom reševanja izpolnjeni pogoji za reševanje
ter pristojno ministrstvo ali vlada in Banka Slovenije ocenita, da
je dodatno izpolnjen vsaj eden od pogojev:
1. uporaba instrumentov za reševanje ne bi zadostovala za preprečevanje velikega negativnega vpliva na finančno
stabilnost ali
2. uporaba instrumentov za reševanje ne bi zadostovala
za zaščito javnega interesa, potem ko je subjekt reševanja že
prejel izredno likvidnostno pomoč pri Banki Slovenije.
(4) Banka Slovenije v izrednih razmerah sistemske krize
predlaga pristojnemu ministrstvu uporabo državnih ukrepov za
zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema. Državni ukrepi
za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema se lahko uporabijo le, če na podlagi ukrepov za reševanje z odpisom ali
konverzijo kapitalskih instrumentov in kvalificiranih obveznosti
oziroma z uporabo drugih ukrepov, ki zagotavljajo prispevek
pri reševanju, delničarji, imetniki drugih lastniških instrumentov, imetniki drugih kapitalskih instrumentov in kvalificiranih
obveznosti predhodno zagotovijo prispevek za zagotavljanje
potrebnega kapitala pri reševanju najmanj v višini osem odstotkov skupnih obveznosti subjekta (vključno s kapitalom) v
postopku reševanja.
(5) Za opredelitev zahtevanega minimalnega prispevka
iz prejšnjega odstavka se upošteva predhodno vrednotenje,
izvedeno v skladu s prvim odstavkom 66. člena tega zakona.
(6) Državni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti finančnega
sistema, ki z upoštevanjem PDEU predstavljajo državno pomoč,
se lahko izvedejo, ko je izdana pogojna, začasna ali dokončna
odločitev Evropske komisije o skladnosti uporabe takšnega ukrepa oziroma pomoči z notranjim trgom Evropske unije.
2.3.2 Predhodno vrednotenje
66. člen
(predhodno vrednotenje)
(1) Banka Slovenije pred odločitvijo o uporabi ukrepov za
reševanje pridobi:
1. neodvisno oceno vrednosti sredstev in obveznosti subjekta reševanja (v nadaljnjem besedilu: neodvisno vrednotenje), ki jo izdela neodvisen strokovnjak, ki ga imenuje Banka
Slovenije, ali
2. začasno oceno vrednosti sredstev in obveznosti subjekta reševanja (v nadaljnjem besedilu: začasno vrednotenje),
ki jo izdela Banka Slovenije z upoštevanjem 70. člena tega
zakona, če zaradi objektivnih razlogov ni mogoče zagotoviti
neodvisnega vrednotenja.
(2) Neodvisno vrednotenje opravi revizor, revizijska družba ali cenilec podjetij, ki je neodvisen od Banke Slovenije,
drugih državnih organov in subjekta reševanja (v nadaljnjem
besedilu: neodvisni cenilec). Šteje se, da oseba ne izpolnjuje
pogoja neodvisnosti, če je v zadnjih petih letih v subjektu reševanja ali Banki Slovenije delala kot revizor.
(3) Zoper vrednotenje ni posebnega postopka sodnega
varstva niti ni zoper vrednotenje mogoča posebna pritožba ali
ugovor v postopku odločanja Banke Slovenije. Upravičeni vlagatelji lahko izpodbijajo vrednotenje izključno v okviru postopka
sodnega varstva zoper odločbo o začetku postopka reševanja.
67. člen
(cilj in namen predhodnega vrednotenja)
(1) Cilj predhodnega vrednotenja iz prejšnjega člena je,
da se zagotovi pošteno, preudarno in realno vrednotenje sredstev in obveznosti subjekta reševanja, ki izpolnjuje pogoje za
reševanje iz 55. ali 59. člena tega zakona, za namene odločanja o uporabi ukrepov za reševanje.
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(2) Namen predhodnega vrednotenja je, da se:
1. zagotovi, da so vse izgube v zvezi s sredstvi subjekta
reševanja v celoti pripoznane v računovodskih izkazih, in
2. ugotovi podlaga za morebitno zvišanje vrednosti zahtevkov upnikov ali plačanega nadomestila v skladu s petim
odstavkom 70. člena tega zakona.
(3) Predhodno vrednotenje se uporabi kot podlaga:
1. za oceno, ali so v zvezi s subjektom reševanja izpolnjeni pogoji za reševanje in uporabo ukrepov za reševanje;
2. za določitev ustreznega instrumenta za reševanje, ki
se uporabi za doseganje ciljev reševanja;
3. za uporabo instrumenta odpisa in konverzije kapitalskih
instrumentov ter za opredelitev obsega odpisa in konverzije
kapitalskih instrumentov;
4. za uporabo instrumenta odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti ter za opredelitev obsega odpisa in konverzije
kvalificiranih obveznosti;
5. za opredelitev sredstev, pravic, obveznosti oziroma
za opredelitev delnic ali drugih lastniških instrumentov, ki se
prenesejo, ter za določitev zneska morebitnega nadomestila,
ki se v zvezi s prenosom plača subjektu reševanja oziroma
imetnikom delnic ali drugih lastniških instrumentov subjekta reševanja, če se uporabi ukrep ustanovitve premostitvene banke
ali ukrep izločitve sredstev;
6. za opredelitev sredstev, pravic, obveznosti oziroma
delnic ali drugih lastniških instrumentov, ki se prenesejo, in
za opredelitev tržnih pogojev iz 94. člena tega zakona, če se
uporabi ukrep prodaje poslovanja;
7. da se za vse ukrepe za reševanje zagotovi, da so vse
izgube v zvezi s sredstvi subjekta reševanja v celoti pripoznane
v trenutku uporabe instrumentov za reševanje.
68. člen
(načela predhodnega vrednotenja)
Predhodno vrednotenje se pripravi z upoštevanjem naslednjih pravil:
1. temelji na konservativnih predpostavkah, vključno s
stopnjo neplačil in pomembnostjo izgub;
2. ne sme upoštevati morebitne bodoče odobritve izredne
javnofinančne podpore ali izredne likvidnostne pomoči za primere v skrajni sili ali na podlagi nestandardnega zavarovanja,
zapadlosti ali obrestne mere s strani Banke Slovenije subjektu
reševanja od trenutka, ko se sprejme ukrep za reševanje;
3. upošteva, da se pri uporabi katerega koli instrumenta
za reševanje od subjekta reševanja v skladu s 15. členom tega
zakona izterjajo vsi razumni dejanski stroški organa za reševanje ali sheme za financiranje reševanja, ki sodeluje pri reševanju, vključno z obrestmi in provizijami, ki se plačajo za posojila
in jamstva, ki jih zagotovi shema financiranja reševanja.
69. člen
(dodatne informacije v zvezi s predhodnim vrednotenjem)
(1) Predhodno vrednotenje se dopolni z naslednjo dokumentacijo iz računovodskih obračunov in evidenc subjekta
reševanja:
1. posodobljenimi računovodskimi izkazi, izdelanimi v
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja,
in poročilom o finančnem položaju subjekta reševanja,
2. analizo in oceno knjigovodske vrednosti sredstev subjekta reševanja ter
3. seznamom neporavnanih bilančnih in zunajbilančnih
obveznosti, prikazanih v obračunih in drugih evidencah, ki
jih vodi subjekt reševanja, z označenimi posameznimi obveznostmi do posameznih upnikov in razvrstitvijo teh obveznosti
v prednostne razrede za poplačilo v okviru običajnega insolvenčnega postopka.
(2) Za namene iz 5. in 6. točke tretjega odstavka 67. člena tega zakona se analiza in ocena knjigovodske vrednosti
sredstev subjekta reševanja iz 2. točke prejšnjega odstavka
dopolnita tudi z analizo in oceno vrednosti sredstev in obveznosti subjekta reševanja na podlagi tržne vrednosti.
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(3) Predhodno vrednotenje se dopolni tudi z informacijami
glede razvrstitve delničarjev in upnikov subjekta reševanja v
prednostne razrede za poplačilo v okviru običajnega insolvenčnega postopka ter z oceno obravnave, ki bi je bil deležen
posamezen razred delničarjev in upnikov, če bi v okviru običajnega insolvenčnega postopka prišlo do prenehanja subjekta
reševanja. Ta ocena ne nadomesti in ne vpliva na oceno, ki se
zahteva na podlagi 130. člena tega zakona.
70. člen
(začasno vrednotenje)
(1) Banka Slovenije izvede začasno vrednotenje sredstev
in obveznosti subjekta reševanja v skladu s prvim odstavkom
67. člena tega zakona, če zaradi objektivnih razlogov v zvezi
z ukrepi za reševanje v ustreznem roku ni mogoče zagotoviti
neodvisnega vrednotenja.
(2) Za začasno vrednotenje se smiselno uporabljata drugi
odstavek 67. in 68. člen tega zakona, če je to ustrezno in izvedljivo glede na okoliščine ter nujnost ukrepanja v posameznem
primeru. Pri začasnem vrednotenju se upošteva dodatno konservativno znižanje vrednosti sredstev iz naslova morebitnih
izgub (v nadaljnjem besedilu: blažilnik za dodatne izgube), ki
ga določi Banka Slovenije glede na okoliščine primera in ga
ustrezno obrazloži.
(3) Začasno vrednotenje se uporabi kot podlaga za presojo, ali so podani pogoji za reševanje, in za uporabo ukrepov za
reševanje, vključno z vsemi pooblastili za reševanje.
(4) Če Banka Slovenije za namene iz prejšnjega odstavka
izdela začasno vrednotenje, nemudoma imenuje tudi neodvisnega cenilca za izdelavo neodvisnega vrednotenja. Neodvisno vrednotenje se v tem primeru lahko naloži neodvisnemu
strokovnjaku, pooblaščenemu tudi za vrednotenje na podlagi
130. člena tega zakona, vendar morata biti v tem primeru vrednotenji vsebinsko ločeni.
(5) Če je na podlagi neodvisnega vrednotenja ocena neto
vrednosti sredstev subjekta reševanja višja kot pri začasnem
vrednotenju, lahko Banka Slovenije odloči, da:
1. se v zvezi z ukrepom odpisa ali konverzije kapitalskih
instrumentov oziroma v zvezi z odpisom ali konverzijo kvalificiranih obveznosti upošteva višja vrednost zahtevkov imetnikov
kapitalskih instrumentov oziroma upnikov ali
2. premostitvena banka oziroma družba za upravljanje
sredstev zagotovi dodatno nadomestilo:
– subjektu reševanja v zvezi s prenosom sredstev, pravic
in obveznosti, ali
– imetnikom lastniških instrumentov v zvezi z ukrepom
prenosa lastniških instrumentov.
(6) Če je na podlagi neodvisnega vrednotenja ocena neto
vrednosti sredstev subjekta reševanja nižja kot pri začasnem
vrednotenju, lahko Banka Slovenije odloči, da se v višini ugotovljene razlike na premostitveno banko oziroma upravljavca
premoženja prenesejo dodatna sredstva ali terjatve, če subjekt
reševanja še razpolaga s premoženjem, primernim za prenos.
(7) Če se je nad subjektom reševanja začel običajni insolvenčni postopek pred predložitvijo neodvisnega vrednotenja,
morebitni potek rokov za prijavo terjatev v skladu z zakonom,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje, ne vpliva na pravico premostitvene banke
oziroma upravljavca premoženja, da uveljavlja svojo terjatev v
tem postopku.
71. člen
(izvedbeni predpisi v zvezi z vrednotenjem)
(1) Banka Slovenije, če je to potrebno, da se ustrezno
izvedejo ukrepi za reševanje, z upoštevanjem regulativnih tehničnih standardov, ki jih izda Evropski bančni organ, s podzakonskim predpisom podrobneje določi:
1. merila za presojo neodvisnosti strokovnjakov za vrednotenje sredstev in obveznosti;
2. metodologijo za predhodno vrednotenje sredstev in
obveznosti;

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6495

3. metodologijo za določanje blažilnika za dodatne izgube.
(2) Banka Slovenije se o vsebini podzakonskega predpisa, ki ureja merila za presojo neodvisnosti strokovnjakov za
vrednotenje sredstev in obveznosti, predhodno posvetuje z
Agencijo za revidiranje.
2.3.3 Odločitev o začetku reševanja
72. člen
(odločitev o začetku reševanja)
(1) Banka Slovenije na podlagi razpoložljivih informacij
oceni, ali so v zvezi s subjektom reševanja izpolnjeni pogoji
za reševanje v skladu s 55. oziroma 59. členom tega zakona.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za uporabo ukrepov za reševanje, Banka Slovenije izda odločbo o začetku postopka
reševanja, ki vsebuje:
1. ugotovitev, da so podani razlogi za reševanje,
2. navedbo instrumentov za reševanje, ki jih namerava sprejeti Banka Slovenije v zvezi z banko oziroma drugim
subjektom iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega
zakona, in
3. navedbo drugih pooblastil, ki jih namerava uporabiti
Banka Slovenije v zvezi z ukrepi za reševanje, vključno z
morebitno odločitvijo, da se pri subjektu reševanja imenuje
izredna uprava.
(3) Opredelitev instrumentov za reševanje v odločbi iz
prejšnjega odstavka ne preprečuje, da Banka Slovenije po začetku postopka za reševanje odloči o uporabi dodatnih instrumentov za reševanje ali odloči, da se posamezen instrument
za reševanje, naveden v odločbi o začetku postopka reševanja,
ne uporabi.
(4) Banka Slovenije izda odločbo o začetku postopka
reševanja oziroma o uporabi ukrepov za reševanje, ki z upoštevanjem PDEU predstavljajo državno pomoč, ko prejme
pogojno, začasno ali dokončno odločitev Evropske komisije
o skladnosti uporabe takega instrumenta oziroma pomoči z
notranjim trgom Evropske unije.
73. člen
(izvajanje pooblastil v zvezi z ukrepi za reševanje)
(1) Banka Slovenije izvaja pooblastila in pristojnosti za
reševanje v skladu s tem zakonom z uporabo posameznih
ukrepov za reševanje, da se tako dosežejo cilji reševanja v
skladu s 26. členom tega zakona.
(2) Banka Slovenije izvaja posamezna pooblastila in
pristojnosti v zvezi z ukrepi za reševanje samostojno ali ob
sodelovanju drugih pristojnih organov na način, ki zagotavlja
učinkovito uporabo ukrepov in instrumentov za reševanje za
doseganje ciljev reševanja. Banka Slovenije pri uporabi ukrepov za reševanje upošteva cilje reševanja iz 26. člena tega
zakona ter pri tem uporabi tiste instrumente in pooblastila za
reševanje, ki so najprimernejša za uresničevanje teh ciljev
glede na konkretne okoliščine v posameznem primeru.
(3) Če se v zvezi s subjektom reševanja uporabi instrument prodaje poslovanja, instrument ustanovitve premostitvene
banke ali instrument izločitve sredstev, se za namene uveljavljanja pravic delavcev v zvezi s tem prenosom uporabljajo
pravila o pravicah delavcev v primeru stečaja gospodarskih
družb, na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Banka Slovenije predstavnike zaposlenih pri subjektu reševanja obvesti
o uporabi instrumentov za reševanje in se po potrebi z njimi o
tem posvetuje.
74. člen
(prenehanje postopka reševanja)
Če Banka Slovenije ugotovi, da so pri banki po izrečenem
ukrepu za reševanje prenehali razlogi za reševanje v skladu s
tem zakonom, izda odločbo o zaključku postopka reševanja.
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2.4 Instrumenti za reševanje
2.4.1 Splošno o uporabi instrumentov za reševanje
75. člen
(uporaba instrumentov za reševanje)
(1) Banka Slovenije v postopku reševanja uporabi enega
ali več instrumentov za reševanje ter izvaja druge pristojnosti
in pooblastila za reševanje, da se tako zagotovi izvedba uporabljenih instrumentov v skladu s cilji reševanja iz 26. člena
tega zakona.
(2) Banka Slovenije lahko v postopku reševanja uporabi
enega ali več instrumentov za reševanje v kakršni koli kombinaciji oziroma posamezen instrument v postopku reševanja
uporabi večkrat.
(3) Če Banka Slovenije v postopku reševanja uporabi
instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti v zvezi
s subjektom reševanja, mora predhodno ali skupaj z uporabo
tega instrumenta uporabiti tudi instrument odpisa in konverzije
kapitalskih instrumentov v skladu z 78. členom tega zakona
ter po obratnem prednostnem vrstnem redu, ki velja za poplačilo terjatev do subjekta reševanja v običajnem insolvenčnem
postopku.
(4) Banka Slovenije uporabi instrument izločitve sredstev
le skupaj z drugim instrumentom za reševanje.
(5) Če se v postopku reševanja uporabi le instrument
prodaje poslovanja ali instrument ustanovitve premostitvene
banke, ki vključuje prenos le dela sredstev, pravic ali obveznosti
subjekta reševanja, preostali del subjekta reševanja preneha
v skladu z običajnimi insolvenčnimi postopki tako, da se v
tem postopku ustrezno upoštevajo potrebe po zagotavljanju
storitev ali podpore za nadaljevanje opravljanja dejavnosti ali
storitev pri prevzemniku v skladu s 126. členom tega zakona
in morebitni drugi razlogi, zaradi katerih se v okviru običajnega
insolvenčnega postopka zahteva nadaljnje delovanje preostalega dela subjekta reševanja, da se uresničijo cilji reševanja iz
26. člena tega zakona.
76. člen
(obravnava delničarjev in upnikov)
(1) Instrumenti za reševanje, ki vključujejo prenos dela
pravic, sredstev in obveznosti subjekta reševanja, se uporabijo
tako, da delničarji in upniki, katerih terjatve niso bile prenesene,
prejmejo za poravnavo svojih terjatev do subjekta reševanja
najmanj toliko, kot bi prejeli, če bi subjekt reševanja prenehal
po običajnem insolvenčnem postopku, ko je bila sprejeta odločitev o začetku reševanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se instrument odpisa
in konverzije kapitalskih instrumentov ter instrument odpisa in
konverzije kvalificiranih obveznosti uporabita tako, da delničarji
in upniki, katerih terjatve so bile odpisane ali konvertirane v
lastniški delež, nimajo večjih izgub, kot bi jih imeli, če bi subjekt
reševanja prenehal po običajnem insolvenčnem postopku, ko
je bila sprejeta odločitev o začetku reševanja.
77. člen
(izključitev uporabe drugih predpisov)
(1) Za izvajanje pooblastil in pristojnosti Banke Slovenije
v zvezi z uporabo instrumentov za reševanje se ne uporabljajo
določbe drugih predpisov ali pogodbenih ureditev, ki določajo:
1. zahtevo za pridobitev dovoljenja ali soglasja javnega
organa oziroma druge osebe, vključno z delničarji ali upniki
subjekta reševanja;
2. zahtevo glede obveščanja, vključno z morebitno objavo
obvestil ali prospektov, ali zahtevo glede vpisa dejstev v določene registre, kot pogoj za izvedbo posameznih dejanj, ki jih v skladu s pooblastili na podlagi tega zakona izvede Banka Slovenije;
3. omejitve prenosljivosti ali zahteve za predhodno soglasje v zvezi s prenosom finančnih instrumentov, sredstev,
pravic ali obveznosti.
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(2) Ne glede na določbe drugih predpisov imajo morebitna obvestila in vpisi v ustrezne registre, ki jih v skladu z
drugimi predpisi opravi ali predlaga Banka Slovenije v zvezi z
izvajanjem pooblastil in pristojnosti pri uporabi instrumentov za
reševanje, le deklaratorne učinke.
2.4.2 Odpis in konverzija kapitalskih instrumentov
in kvalificiranih obveznosti
78. člen
(instrument odpisa in konverzije kapitalskih instrumentov)
(1) Banka Slovenije uporabi instrument odpisa in konverzije ustreznih kapitalskih instrumentov:
1. pred ali hkrati z uporabo katerega koli drugega instrumenta za reševanje, če so izpolnjeni pogoji za reševanje v skladu s prvim odstavkom 55. člena ali 59. členom tega zakona, ali
2. neodvisno od drugih ukrepov za reševanje, če so izpolnjeni pogoji iz petega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Kadar se instrument odpisa in konverzije kapitalskih
instrumentov uporabi v primeru iz 3. točke petega odstavka
55. člena tega zakona v zvezi s kapitalskim instrumentom, ki
ga izda podrejena družba, se ta kapitalski instrument ne odpiše
v večjem obsegu ali konvertira pod slabšimi pogoji kot enako
razvrščeni kapitalski instrumenti na ravni nadrejene družbe,
vključeni v odpis ali konverzijo kapitalskih instrumentov na ravni
nadrejene družbe.
(3) Banka Slovenije pred uporabo instrumenta odpisa in
konverzije ustreznih kapitalskih instrumentov pridobi predhodno vrednotenje sredstev in obveznosti subjekta reševanja
v skladu s prvim odstavkom 66. člena tega zakona. Ocena
vrednosti je podlaga za odpis kapitalskih instrumentov in za
opredelitev menjalnega razmerja pri konverziji kapitalskih instrumentov v delnice ali druge lastniške instrumente, ki se
izvede zaradi dokapitalizacije subjekta reševanja.
(4) Instrument odpisa in konverzije kapitalskih instrumentov se z upoštevanjem prvega odstavka tega člena sprejme tudi
za imetnike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega
kapitala, ki so bili izdani ali dodeljeni po konverziji:
1. dolžniških instrumentov v delnice ali druge lastniške
instrumente na podlagi pogodbenih pogojev, ki v zvezi s prvotnimi dolžniškimi instrumenti določajo konverzijo zaradi dogodka, ki se je zgodil pred oceno Banke Slovenije, da so izpolnjeni
pogoji za uporabo instrumenta odpisa in konverzije kapitalskih
instrumentov ali sočasno s to oceno, in
2. ustreznih kapitalskih instrumentov v instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala na podlagi ukrepa
konverzije kapitalskih instrumentov.
79. člen
(instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka Slovenije lahko v postopku reševanja v okviru
instrumenta odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti za
posamezni razred kvalificiranih obveznosti odloči, da se:
1. zmanjša glavnica ali preostali neporavnani znesek
kvalificiranih obveznosti subjekta reševanja, vključno z zmanjšanjem teh obveznosti na nič;
2. konvertira glavnica kvalificiranih obveznosti subjekta
reševanja v navadne delnice ali druge lastniške instrumente,
ki jih izda subjekt reševanja, njegova nadrejena družba ali premostitvena banka, na katero se prenesejo sredstva, pravice ali
obveznosti subjekta reševanja.
(2) Banka Slovenije uporabi instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti za katerega koli od naslednjih
namenov:
1. dokapitalizacijo subjekta reševanja v obsegu, da banka
ponovno izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, kadar mora subjekt reševanja v skladu
s predpisi zagotavljati zahtevano minimalno raven kapitala
oziroma da se omogoči nadaljnje izvajanje dejavnosti in ohrani
zadostno tržno zaupanje v subjekt reševanja;
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2. zagotovitev kapitala premostitveni banki ali družbi za
upravljanje sredstev;
3. prenos zmanjšanih terjatev iz naslova delnega odpisa
kvalificiranih obveznosti na premostitveno banko, na prevzemnika v okviru instrumenta prodaje poslovanja ali na družbo
za upravljanje sredstev v okviru instrumenta izločitve sredstev.
(3) Banka Slovenije uporabi instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti za namen iz 1. točke prejšnjega
odstavka le, če obstaja razumna možnost, da bo uporaba tega
instrumenta skupaj z drugimi instrumenti in pooblastili za reševanje ter ukrepi na podlagi načrta reorganizacije poslovanja iz
84. člena tega zakona omogočila ponovno vzpostavitev finančne trdnosti subjekta reševanja in zagotovila njegovo dolgoročno
uspešno poslovanje.
(4) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, lahko
Banka Slovenije uporabi instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti za namene iz 2. točke drugega odstavka
tega člena skupaj z drugimi instrumenti za reševanje.
80. člen
(omejitev uporabe instrumenta odpisa in konverzije
kvalificiranih obveznosti)
(1) Instrument za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti se lahko uporabi v zvezi z vsemi obveznostmi subjekta
reševanja, ki niso izključene iz uporabe tega instrumenta na
podlagi drugega odstavka tega člena ali 81. člena tega zakona.
(2) Instrument za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti se ne uporabi za naslednje obveznosti, za katere
se uporablja pravo Republike Slovenije, pravo druge države
članice ali tretje države:
1. zajamčene vloge;
2. zavarovane obveznosti, vključno s kritimi obveznicami
in obveznostmi v obliki finančnih instrumentov za varovanje
pred tveganji, in so sestavni del sklada za kritje ter so v skladu
z veljavnimi predpisi zavarovani podobno kot krite obveznice;
3. katere koli obveznosti, ki nastanejo na podlagi hrambe denarnih sredstev ali drugih vračljivih sredstev strank pri
subjektu reševanja, vključno z denarnimi sredstvi ali drugimi
vračljivimi sredstvi strank, ki jih hrani v imenu kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ali
alternativnih investicijskih skladov, če so te stranke zaščitene z
veljavnim insolvenčnim pravom;
4. obveznosti, ki so posledica fiduciarnega razmerja med
subjektom reševanja (kot fiduciarjem) in drugo osebo (kot upravičencem), če lahko upravičenec v zvezi s svojo terjatvijo v
okviru običajnega insolvenčnega postopka uveljavlja izločitveno ali ločitveno pravico, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno
prenehanje;
5. obveznosti do institucij, ki niso del iste skupine, če je
prvotna zapadlost krajša od sedmih dni;
6. obveznosti do sistemov ali upravljavcev plačilnih ali
poravnalnih sistemov, za katere velja dokončnost poravnave
nalogov v primeru insolventnosti ali drugega postopka prenehanja člana, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja plačilne sisteme
in storitve, oziroma zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
ali do udeležencev teh sistemov, kadar so obveznosti posledica
sodelovanja subjekta reševanja v takšnem sistemu in katerih
preostala zapadlost je krajša od sedmih dni;
7. obveznosti do:
– delavcev v povezavi z obračunano plačo, pokojninskimi
prejemki ali drugimi fiksnimi nadomestili, razen spremenljivega
dela nadomestil, ki jih ne ureja zakon ali kolektivna pogodba,
in za katera veljajo zahteve zakona, ki ureja bančništvo, glede
politik in praks v zvezi s prejemki;
– upnikov iz naslova dobave blaga ali zagotavljanja komercialnih storitev, ki so kritične za vsakodnevno opravljanje
dejavnosti subjekta reševanja, vključno s storitvami informacijske tehnologije, komunalnimi storitvami ter najemom, servisiranjem in vzdrževanjem prostorov;
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– davčnih organov in organov za socialno varstvo, ki se
v običajnem insolvenčnem postopku štejejo kot prednostne
terjatve;
– sistemov jamstva za vloge.
(3) Banka Slovenije zagotovi, da ostanejo vsa sredstva, ki
so vključena v sklad za kritje kritih obveznic, nespremenjena,
ločena in zadostna.
(4) Izključitev obveznosti iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena iz uporabe instrumenta za odpis in konverzijo
kvalificiranih obveznosti ne preprečuje uporabe tega instrumenta v zvezi z zneskom upravičene vloge, ki presega znesek
zajamčene vloge, oziroma v zvezi s katerim koli zneskom
zavarovane obveznosti, ki presega vrednost sredstev, jamstva,
pravice do zaplembe ali premoženja, s katerim je zavarovana,
vključno s sredstvi v skladu za kritje kritih obveznic, ki presegajo vrednost kritih obveznic.
81. člen
(izključitev posameznih kvalificiranih obveznosti iz uporabe
instrumenta za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka Slovenije lahko v zvezi z uporabo instrumenta
za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti izjemoma v celoti ali delno izključi določene kvalificirane obveznosti, ki niso
izključene na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, če:
1. kljub njenim prizadevanjem za navedeno obveznost ni
mogoče uporabiti instrumenta za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti v razumnem času,
2. je izključitev nujno potrebna in sorazmerna za zagotavljanje kontinuitete izvajanja kritičnih funkcij in glavnih poslovnih
dejavnosti na način, ki subjektu reševanja omogoča, da nadaljuje ključne dejavnosti, storitve in transakcije,
3. je izključitev nujno potrebna in sorazmerna, da se
prepreči obsežno širjenje negativnih vplivov, zlasti kar zadeva
upravičene vloge fizičnih oseb ter mikro, malih in srednjih podjetij, ter bi bilo v nasprotnem primeru resno ogroženo delovanje
finančnih trgov, vključno z infrastrukturami finančnih trgov, na
način, ki bi lahko povzročil resno motnjo v gospodarstvu države
članice ali na ravni Evropske unije, ali
4. bi se v primeru uporabe tega instrumenta za te obveznosti vrednost sredstev subjekta reševanja tako znižala,
da bi bile izgube drugih upnikov večje, kot če se te obveznosti
izključijo iz uporabe instrumenta za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti.
(2) Kadar Banka Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom
v celoti ali delno izključi posamezno kvalificirano obveznost ali
določen prednostni razred kvalificiranih obveznosti, se obseg
odpisa in konverzije drugih kvalificiranih obveznosti ustrezno
poveča, pod pogojem, da noben upnik ne utrpi večjih izgub,
kot bi jih utrpel v primeru, če bi prišlo do prenehanja subjekta
reševanja v okviru običajnega insolvenčnega postopka.
(3) Če Banka Slovenije v skladu s tem členom v celoti ali
delno izključi kvalificirano obveznost ali določeni prednostni
razred kvalificiranih obveznosti, izgube, ki bi zaradi izključitve
bremenile te obveznosti, pa niso bile v celoti prenesene na
upnike drugih kvalificiranih obveznosti, lahko subjekt reševanja prejme prispevek iz sheme za financiranje reševanja, ki je
vzpostavljena na podlagi Uredbe 806/2014/EU, da se zagotovi
eno ali oboje od naslednjega:
1. pokrijejo se vse izgube, ki niso bile pokrite z odpisom
in konverzijo izvzetih kvalificiranih obveznosti, tako da je neto
vrednost sredstev subjekta reševanja enaka nič;
2. vplačajo se lastniški instrumenti ali drugi kapitalski instrumenti, ki jih izda subjekt reševanja v postopku reševanja, z
namenom dokapitalizacije subjekta reševanja ali premostitvene
banke v obsegu, tako da se zagotovi zahtevana višina količnika
navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
(4) Banka Slovenije lahko za namene iz prejšnjega odstavka izjemoma zagotovi dodatna sredstva iz alternativnih virov financiranja, če so izpolnjeni pogoji iz devetega in desetega
odstavka 27. člena Uredbe 806/2014/EU.
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(5) Banka Slovenije v zvezi z izključitvijo na podlagi prvega odstavka tega člena upošteva naslednje:
1. da izgube najprej pokrivajo delničarji in šele potem
upniki z upoštevanjem obratnega prednostnega vrstnega reda,
ki velja za poplačilo teh obveznosti v običajnem insolvenčnem
postopku,
2. raven sposobnosti pokrivanja izgub, ki bi jo v primeru
izključitve zadevnih kvalificiranih obveznosti ali razreda obveznosti ohranil subjekt reševanja, in
3. potrebo po ohranitvi ustreznih virov za financiranje
reševanja.
(6) Banka Slovenije pred izključitvijo posameznih kvalificiranih obveznosti na podlagi prvega odstavka tega člena o tem
obvesti Evropsko komisijo. Če bi bil zaradi izključitve potreben
prispevek iz sheme za financiranje reševanja ali alternativnega
vira financiranja na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega
člena, lahko Evropska komisija v 24 urah po prejemu takega
obvestila ali v dogovoru z Banko Slovenije po daljšem obdobju
predlagano izključitev prepove ali zahteva njeno spremembo v
skladu s predpisi, da se zaščiti celovitost notranjega trga.
82. člen
(pogodbeno priznanje reševanja z zasebnimi sredstvi)
(1) Banke in subjekti iz 2. do 4. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona v pogodbah, ki so podlaga za nastanek
kvalificiranih obveznosti, za katere se uporablja pravo tretje
države, vključijo pogodbeno določilo, na podlagi katerega upnik
ali nasprotna stranka pogodbe, do katere se vzpostavlja kvalificirana obveznost:
1. prizna, da je obveznost lahko predmet odpisa in konverzije v okviru postopka reševanja, in
2. se strinja z učinki znižanja glavnice ali preostalega
neporavnanega zneska, konverzije ali razveljavitve, ki je posledica uporabe instrumenta odpisa in konverzije kvalificiranih
obveznosti.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za pogodbene ureditve, ki urejajo upravičene vloge fizične osebe oziroma družbe,
ki ima status mikro, malega ali srednjega podjetja, oziroma
vloge teh oseb, ki so vplačane pri podružnici banke, ustanovljene v tretji državi, in bi se štele kot upravičene vloge, če bi
bile vplačane pri banki.
(3) Banka Slovenije lahko odloči, da se prvi odstavek
tega člena ne uporablja, če v skladu s pravom tretje države
ali z zavezujočimi sporazumi, sklenjenimi s tretjo državo, v
tretji državi učinkujejo ukrepi, ki jih izreče Banka Slovenije
v zvezi z odpisom in konverzijo kvalificiranih obveznosti, za
katere se uporablja pravo tretje države. Pred odločitvijo lahko
Banka Slovenije od subjekta reševanja zahteva, da predloži
pravno mnenje v zvezi s pravno izvršljivostjo odločitev Banke
Slovenije glede odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti
v tretji državi.
(4) Če pogodbena ureditev ne vključuje zahteve iz prvega
odstavka tega člena, to ne preprečuje uporabe instrumenta
za odpis in konverzijo teh kvalificiranih obveznosti na podlagi
tega zakona.
83. člen
(posebna pravila v zvezi z odpisom in konverzijo izvedenih
finančnih instrumentov)
(1) Banka Slovenije uporabi pooblastila za odpis in konverzijo kvalificiranih obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov, le v primeru istočasnega ali predhodnega
prenehanja pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu ter
morebitnega pobota obveznosti in terjatev iz naslova predčasnega prenehanja te pogodbe, kadar pogodba o izvedenem
finančnem instrumentu ali okvirna pogodba, sklenjena v zvezi z
zadevnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, vsebuje dogovor
o izravnavi.
(2) Banka Slovenije lahko za namene iz prejšnjega odstavka v postopku reševanja odloči o predčasnem preneha-
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nju katere koli pogodbe o finančnih instrumentih in izvedenih
finančnih instrumentih ter uveljavi dogovor o izravnavi zaradi
predčasnega prenehanja pogodbe, razen če so posamezni
finančni instrumenti izključeni iz odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti v skladu z 81. členom tega zakona.
(3) Če za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti
velja dogovor o izravnavi, Banka Slovenije ali neodvisni cenilec
pri vrednotenju na podlagi 66. člena tega zakona opredeli neto
obveznost ali terjatev z upoštevanjem učinkov izravnave pod
pogoji, določenimi v dogovoru o izravnavi.
(4) Banka Slovenije določi vrednost obveznosti, ki izhajajo
iz izvedenih finančnih instrumentov, v skladu z:
1. ustreznimi metodologijami za določanje vrednosti razredov izvedenih finančnih instrumentov, vključno s transakcijami, za katere veljajo dogovori o izravnavi;
2. načeli, ki se uporabljajo za opredelitev trenutka, ki se
upošteva pri določitvi vrednosti pozicije v izvedenih finančnih
instrumentih;
3. ustreznimi metodologijami za primerjavo zmanjšanja
vrednosti zaradi predčasnega prenehanja tovrstnih izvedenih
finančnih instrumentov s pobotom in njihovega reševanja s
sredstvi upnikov z zneskom izgub, ki bi pri reševanju s sredstvi
upnikov bremenile tovrstne izvedene finančne instrumente.
84. člen
(načrt reorganizacije poslovanja)
(1) Kadar Banka Slovenije uporabi instrument odpisa in
konverzije kvalificiranih obveznosti z namenom dokapitalizacije subjekta reševanja v skladu s 1. točko drugega odstavka
79. člena tega zakona, hkrati zahteva, da subjekt reševanja v
enem mesecu po uporabi tega instrumenta izdela in predloži
Banki Slovenije načrt za reorganizacijo poslovanja, ki vključuje
vsaj naslednje elemente:
1. natančno analizo dejavnikov in težav, zaradi katerih je
subjekt reševanja propadel ali bo verjetno propadel, ter okoliščine, ki so pripeljale do tega,
2. opis ukrepov za reorganizacijo poslovanja subjekta
reševanja, s katerimi se v razumnem roku obnovi dolgoročno
uspešno poslovanje subjekta reševanja ali dela njegovih dejavnosti, in
3. časovni razpored za izvajanje teh ukrepov.
(2) Ukrepi za reorganizacijo poslovanja temeljijo na realnih predpostavkah glede gospodarskih razmer in razmer na
finančnih trgih, v katerih bo posloval subjekt reševanja. Načrt
za reorganizacijo poslovanja za ta namen upošteva trenutne
razmere na finančnih trgih in napovedi glede pričakovanih
razmer na njih ter vključuje predpostavke za najboljši in najslabši pričakovani scenarij, vključno s kombinacijo dogodkov,
ki omogočijo opredelitev glavnih šibkih točk subjekta reševanja.
Predpostavke se primerjajo z ustreznimi merili na ravni celotnega sektorja.
(3) Ukrepi za reorganizacijo poslovanja subjekta reševanja lahko z upoštevanjem prejšnjega odstavka vključujejo:
1. reorganizacijo opravljanja dejavnosti;
2. spremembe operativnih sistemov in infrastrukture;
3. opustitev dejavnosti, ki ustvarjajo izgubo;
4. prestrukturiranje obstoječih dejavnosti, da postanejo
konkurenčne;
5. prodajo sredstev ali poslovnih linij.
(4) Banka Slovenije lahko s ciljem, da subjekt reševanja
pripravi in izvede načrt reorganizacije poslovanja, v subjektu
reševanja imenuje izredno upravo v skladu s 117. členom tega
zakona.
(5) Če je v skladu s pravili Evropske unije o državni pomoči treba načrt za reorganizacijo poslovanja priglasiti Evropski
komisiji, mora biti načrt za reorganizacijo poslovanja skladen
z načrtom, predloženim v postopku presoje državne pomoči.
(6) Če se instrument za odpis in konverzijo kapitalskih
instrumentov uporabi za dva ali več subjektov v skupini in ima
EU nadrejena banka sedež v Republiki Sloveniji, načrt za reor-
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ganizacijo poslovanja pripravi EU nadrejena banka tako, da so
v načrtu vključeni vsi subjekti v skupini, in z upoštevanjem pravil, ki jih določa zakon, ki ureja bančništvo, za izdelavo načrta
sanacije na ravni skupine. Načrt za reorganizacijo poslovanja
na ravni skupine predloži EU nadrejena banka Banki Slovenije,
kadar je Banka Slovenije organ za reševanje na ravni skupine.
V tem primeru Banka Slovenije načrt posreduje drugim zadevnim organom za reševanje in Evropskemu bančnemu organu.
(7) Banka Slovenije lahko izjemoma, če je to potrebno
za doseganje ciljev reševanja, podaljša obdobje iz prvega odstavka tega člena za največ en mesec. Če je v skladu s pravili
Evropske unije o državni pomoči treba načrt za reorganizacijo
poslovanja priglasiti Evropski komisiji, lahko Banka Slovenije
obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša do odločitve
Evropske komisije v zvezi s postopkom presoje skladnosti državne pomoči s pravili Evropske unije o državni pomoči, vendar
največ za en mesec.
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kapitalske instrumente ter kvalificirane obveznosti, oziroma
znesek, v višini katerega je treba konvertirati kapitalske instrumente in kvalificirane obveznosti, da se pokrijejo ugotovljene
izgube in zagotovi kapital za doseganje zahtevane kapitalske
ustreznosti. Pri tem Banka Slovenije upošteva tudi morebitne
prispevke, ki jih za reševanje prispeva enotni sklad za reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU.
(3) Če Banka Slovenije pri reševanju uporabi instrument
izločitve sredstev v povezavi z instrumentom odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti, se pri znesku, za katerega je
treba zmanjšati kvalificirane obveznosti, ustrezno upošteva tudi
konservativna ocena kapitalskih potreb upravljavca sredstev.
(4) Banka Slovenije vzpostavi in vzdržuje ureditve poročanja in obdelave podatkov, ki omogočajo, da ocena in vrednotenje iz prvega odstavka tega člena temelji na aktualnih
in celovitih informacijah o sredstvih in obveznostih banke v
postopku reševanja.

85. člen

87. člen

(ocena načrta za reorganizacijo poslovanja)

(vrstni red odpisa in konverzije)

(1) Banka Slovenije v dogovoru s pristojnim organom v
enem mesecu po prejemu načrta za reorganizacijo poslovanja
oceni verjetnost, da se bo zaradi izvedbe ukrepov za reorganizacijo poslovanja, ki jih določa načrt, obnovilo dolgoročno
uspešno poslovanje subjekta reševanja.
(2) Banka Slovenije potrdi načrt za reorganizacijo poslovanja, če na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka ugotovi, da
bo subjekt reševanja verjetno dosegel zastavljeni cilj.
(3) Če Banka Slovenije ne potrdi načrta za reorganizacijo
poslovanja, seznani subjekt reševanja z razlogi za zavrnitev
potrditve in zahteva spremembo ali dopolnitev načrta tako, da
bodo ti razlogi odpravljeni.
(4) Subjekt reševanja v dveh tednih po seznanitvi z razlogi
iz prejšnjega odstavka predloži nov načrt za reorganizacijo
poslovanja. Banka Slovenije oceni spremenjeni načrt in subjekt
reševanja v enem tednu obvesti o potrditvi načrta ali zahtevi za
dodatne spremembe in dopolnitve načrta.
(5) Organ upravljanja subjekta reševanja ali izredni upravitelji, če so imenovani, izvedejo ukrepe, ki so opredeljeni v
načrtu za reorganizacijo poslovanja, in Banki Slovenije najmanj
vsakih šest mesecev predložijo poročilo o napredku pri izvajanju načrta. Kadar je to potrebno za doseganje ciljev iz prvega
odstavka tega člena, lahko upravljalni organ ali izredni upravitelji, kadar so imenovani, predlagajo spremembe načrta, ki jih
odobri Banka Slovenije po postopku iz drugega do četrtega
odstavka tega člena.

(1) Pri uporabi instrumenta odpisa in konverzije kapitalskih instrumentov ter odpisa in konverzije kvalificiranih
obveznosti Banka Slovenije upošteva razvrstitev kapitalskih
instrumentov in kvalificiranih obveznosti subjekta reševanja
z upoštevanjem obratnega vrstnega reda poplačila v primeru
običajnih insolvenčnih postopkov, in sicer tako, da:
1. se najprej v višini ugotovljene izgube, ki predstavlja
razliko med neto vrednostjo sredstev in neto vrednostjo obveznosti, sorazmerno zmanjša nominalni oziroma pripadajoči
znesek delnic in drugih lastniških instrumentov, vključno z
zmanjšanjem na nič, kadar je potrebno;
2. če zmanjšanje iz prejšnje točke ne zagotavlja zneska
potrebnega kapitala za reševanje, se glavnica instrumentov
dodatnega temeljnega kapitala in drugih obveznosti subjekta
reševanja, ki se uvrščajo v isti prednostni razred kot glavnica
instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, vključno s pripadajočimi obrestmi, kolikor te obveznosti niso bile zmanjšane že
na podlagi prejšnje točke, odpiše ali konvertira v instrumente
navadnega lastniškega temeljnega kapitala do višine potrebnega kapitala;
3. če zmanjšanje iz 1. in 2. točke tega odstavka ne zagotavlja zneska potrebnega kapitala za reševanje, se glavnica
instrumentov dodatnega kapitala in drugih obveznosti subjekta
reševanja, ki se uvrščajo v isti prednostni razred kot glavnica instrumentov dodatnega kapitala, vključno s pripadajočimi
obrestmi, kolikor te obveznosti niso bile zmanjšane že na
podlagi 1. ali 2. točke tega odstavka, odpiše ali konvertira v
instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala do
višine potrebnega kapitala;
4. če zmanjšanje iz 1. do 3. točke tega odstavka ne zagotavlja zneska potrebnega kapitala za reševanje, se glavnica
preostalega podrejenega dolga in drugih obveznosti subjekta
reševanja, ki se uvrščajo v isti prednostni razred kot glavnica preostalega podrejenega dolga, vključno s pripadajočimi
obrestmi, kolikor te obveznosti niso bile zmanjšane že na
podlagi 1. do 3. točke tega odstavka, odpiše ali konvertira v
instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala do
višine potrebnega kapitala;
5. če zmanjšanje iz 1. do 4. točke tega odstavka ne zagotavlja zneska potrebnega kapitala, se glavnica oziroma preostali neporavnani znesek drugih obveznosti subjekta reševanja
odpiše ali konvertira v instrumente navadnega lastniškega
temeljnega kapitala do višine potrebnega kapitala, z upoštevanjem obratnega vrstnega reda poplačila v skladu z drugim
odstavkom 207. člena tega zakona.
(2) Kapitalski instrumenti in kvalificirane obveznosti, ki
pripadajo posameznemu prednostnemu razredu, se lahko odpišejo ali konvertirajo v lastniške instrumente, če se pred tem
ali hkrati konvertirajo ali odpišejo kapitalski instrumenti in kvalificirane obveznosti, ki pripadajo predhodnemu prednostnemu

86. člen
(obseg odpisa in konverzije)
(1) Banka Slovenije za namene uporabe instrumenta
odpisa in konverzije kapitalskih instrumentov ter odpisa in
konverzije kvalificiranih obveznosti ter z upoštevanjem predhodnega vrednotenja iz prvega odstavka 66. člena tega zakona
oceni obseg potrebnega kapitala za reševanje kot seštevek
naslednjih vrednosti:
1. zneska kapitala, potrebnega za pokrivanje ugotovljenih
izgub, tako da je neto vrednost sredstev in obveznosti subjekta
reševanja enaka nič, in
2. zneska kapitala, potrebnega, da se obnovi količnik
navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke, ki je v postopku reševanja, ali premostitvene banke, tako da:
– se zagotovi zadostno tržno zaupanje v banko, ki je v
postopku reševanja, ali v premostitveno banko, in
– bo banka, ki je v postopku reševanja, ali premostitvena
banka še vsaj eno leto po izvedbi ukrepov za povečanje kapitala izpolnjevala pogoje za ohranitev dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev.
(2) Banka Slovenije na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka in z upoštevanjem 87. člena tega zakona določi znesek,
v višini katerega je treba odpisati lastniške instrumente in druge
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razredu, razen kadar so posamezne kvalificirane obveznosti
v skladu s tem zakonom izključene iz uporabe instrumenta
odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti.
(3) Banka Slovenije pri odpisu in konverziji kapitalskih
instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti istega prednostnega razreda enakomerno zmanjša glavnico oziroma znesek
kapitalskih instrumentov in kvalificiranih obveznosti, in sicer sorazmerno glede na njihovo vrednost. Prvi stavek tega odstavka
ne preprečuje, da se obveznosti, ki so bile izključene iz uporabe
instrumenta odpisa in konverzije v skladu z 81. členom tega
zakona, obravnavajo ugodneje kot druge obveznosti istega
prednostnega razreda.
(4) Banka Slovenije pred odpisom in konverzijo kvalificiranih obveznosti iz 5. točke prvega odstavka tega člena
konvertira ali zmanjša preostalo glavnico kapitalskih instrumentov oziroma znesek kvalificiranih obveznosti iz 2. do 4. točke
prvega odstavka tega člena, kolikor ta še ni bila konvertirana z
upoštevanjem prvega odstavka tega člena, če za te instrumente oziroma obveznosti velja naslednji pogodbeni pogoj:
1. da se glavnica zniža ob nastopu vsakega dogodka,
povezanega s finančnim položajem, solventnostjo ali ravnjo
kapitala subjekta reševanja, ali
2. da se opravi konverzija glavnice v delnice ali druge
lastniške instrumente ob nastopu dogodka, povezanega s finančnim položajem, solventnostjo ali ravnjo kapitala subjekta
reševanja.
(5) Če je bila glavnica kapitalskega instrumenta ali kvalificirane obveznosti na podlagi 1. točke prejšnjega odstavka
zmanjšana, vendar ne na nič, se pred odpisom in konverzijo
kvalificiranih obveznosti na podlagi prvega odstavka tega člena
odpiše oziroma konvertira preostali znesek glavnice instrumentov iz prejšnjega odstavka.
(6) Banka Slovenije lahko uporabi instrument odpisa in
konverzije kapitalskih instrumentov oziroma odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti za vse subjekte reševanja, pri čemer
ustrezno upošteva pravno obliko subjekta reševanja ali odloči
o spremembi pravne oblike subjekta reševanja.
88. člen
(odločba o odpisu in konverziji)
(1) Banka Slovenije z upoštevanjem prejšnjega člena
v odločbi o odpisu kapitalskih instrumentov in kvalificiranih
obveznosti določi:
1. kapitalske instrumente in kvalificirane obveznosti, ki
se odpišejo,
2. za posamezni razred kapitalskih instrumentov oziroma
kvalificiranih obveznosti tudi, ali se glavnica zadevnih instrumentov oziroma neporavnani znesek kvalificiranih obveznosti
zmanjša na nič ali le v določenem deležu, in
3. v primeru odpisa lastniških instrumentov tudi:
– opredeli znesek osnovnega kapitala po odpisu ter nominalni ali pripadajoči znesek posameznega instrumenta, ki
predstavlja sorazmerni delež imetnika v osnovnem kapitalu, in
– znesek povečanja osnovnega kapitala, če se osnovni
kapital banke zaradi odpisa lastniških instrumentov zmanjša
pod minimalni znesek osnovnega ali ustanovnega kapitala.
(2) Banka Slovenije z upoštevanjem prejšnjega člena v
odločbi o konverziji kapitalskih instrumentov in kvalificiranih
obveznosti določi:
1. kapitalske instrumente in kvalificirane obveznosti, ki
se konvertirajo v nove instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ter za kapitalske instrumente in kvalificirane
obveznosti, ki pripadajo posameznemu prednostnemu razredu,
tudi, ali se glavnica kapitalskih instrumentov oziroma neporavnani znesek kvalificiranih obveznosti konvertira v celoti ali le v
določenem deležu,
2. znesek povečanja osnovnega kapitala, kadar se za
namene konverzije izdajo novi lastniški instrumenti, in opredeli
nominalni ali pripadajoči znesek posameznega instrumenta, ki
predstavlja sorazmerni delež v osnovnem kapitalu, in
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3. menjalno razmerje, ki se uporabi za konverzijo kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti, ki pripadajo
posameznemu prednostnemu razredu, v instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala, pri čemer se menjalno razmerje izrazi kot višina glavnice kapitalskega instrumenta oziroma
višina neporavnanega zneska kvalificirane obveznosti (enota)
za en instrument navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
(3) Banka Slovenije lahko v zvezi z uporabo instrumenta
konverzije kapitalskih instrumentov odloči, da se instrumenti
dodatnega temeljnega kapitala, ki jih je izdal subjekt reševanja,
konvertirajo v instrumente navadnega lastniškega temeljnega
kapitala, ki jih izda nadrejena družba subjekta reševanja na
podlagi dogovora z Banko Slovenije in organom za reševanje,
pristojnim za reševanje nadrejene družbe.
(4) Kadar Banka Slovenije uporabi instrument konverzije kapitalskih instrumentov v zvezi z instrumenti dodatnega
temeljnega kapitala, se upravičenim imetnikom izdajo novi
instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi izpolnitve menjalnega razmerja, določenega v skladu z
90. členom tega zakona, preden se izdajo nove delnice ali
drugi instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz
naslova povečanja kapitala subjekta reševanja z ukrepi izredne
javnofinančne pomoči oziroma drugih neposrednih oblik vplačil
kapitala subjektov zasebnega sektorja.
89. člen
(posledice odpisa in konverzije za imetnike kapitalskih
instrumentov in upnike iz naslova kvalificiranih obveznosti)
(1) Na podlagi uporabe instrumenta odpisa in konverzije
kapitalskega instrumenta ali kvalificirane obveznosti nastopijo
za imetnika kapitalskega instrumenta oziroma upnika kvalificirane obveznosti naslednje posledice:
1. obveznost subjekta reševanja v višini odpisane ali
konvertirane glavnice kapitalskega instrumenta oziroma v višini
odpisanega ali konvertiranega neporavnanega zneska kvalificirane obveznosti preneha in se ta obveznost šteje kot izpolnjena
za vse namene, razen v primeru uporabe pooblastil v skladu s
petim odstavkom 70. člena tega zakona, in
2. vse druge dejanske ali pogojne obveznosti subjekta reševanja, ki so povezane z odpisanim ali konvertiranim zneskom
glavnice kapitalskega instrumenta oziroma kvalificirane obveznosti in niso bile upoštevane v času uporabe instrumenta odpisa
in konverzije, prenehajo v višini odpisane ali konvertirane glavnice kapitalskega instrumenta oziroma kvalificirane obveznosti.
(2) Imetnik kapitalskega instrumenta oziroma upnik kvalificirane obveznosti, ki je bila odpisana ali konvertirana, ni upravičen uveljavljati nobenih zahtevkov do izdajatelja oziroma dolžnika na podlagi odpisanega ali konvertiranega kapitalskega
instrumenta oziroma kvalificirane obveznosti, razen terjatev iz
naslova:
1. instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodeljenih imetniku oziroma upniku v primeru konverzije,
in z upoštevanjem menjalnega razmerja;
2. obveznosti, zapadlih pred dnevom odpisa;
3. obveznosti za plačilo odškodnine, če je sodišče v postopku sodnega varstva ugotovilo, da je bila odločitev o odpisu
nezakonita.
(3) Za obveznosti iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka
se imetniku oziroma upniku lahko zagotovijo novi lastniški
instrumenti, ki se izdajo pri uporabi instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih obveznosti v instrumente
navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Imetniki kapitalskih instrumentov oziroma upniki kvalificiranih obveznosti niso
upravičeni zahtevati od subjekta reševanja povračila škode
ali uveljavljati drugih zahtevkov, pogodbeno dogovorjenih ali
določenih z drugim zakonom za primer kršitve ali neizpolnitve
pogodbenih obveznosti izdajatelja, če je kršitev ali neizpolnitev
pogodbenih obveznosti banke posledica uporabe instrumenta
za odpis in konverzijo na podlagi tega zakona. Pogodbena
ureditev, ki bi bila v nasprotju s to določbo, je nična.
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(4) Kapitalski instrument oziroma kvalificirana obveznost,
ki z uporabo instrumenta odpisa in konverzije ni v celoti prenehala, se po uporabi instrumenta odpisa in konverzije še
naprej uporablja v zvezi s preostankom glavnice kapitalskega
instrumenta oziroma v zvezi s preostalim zneskom kvalificirane
obveznosti, in ob upoštevanju morebitne spremembe pogojev,
ki jo Banka Slovenije določi z uporabo pooblastila iz 125. člena
tega zakona.
(5) Odpis ali konverzija kapitalskega instrumenta oziroma
kvalificirane obveznosti ne vpliva na obveznosti tretje osebe
kot sodolžnika ali iz naslova stvarnega zavarovanja oziroma
osebnega jamstva, ki ga je tretja oseba zagotovila v zvezi z
odpisanim instrumentom oziroma obveznostjo, razen če se
stranke izrecno dogovorijo, da je obveznost tretje osebe v
tem primeru ustrezno zmanjšana. Tretja oseba, ki po odpisu
ali konverziji kapitalskega instrumenta oziroma kvalificirane
obveznosti izpolni svojo obveznost do imetnika oziroma upnika v zvezi z odpisanim instrumentom oziroma obveznostjo,
v razmerju do subjekta reševanja ni upravičena uveljavljati
nobenega naknadnega zahtevka v zvezi s svojo izpolnitvijo
v delu, v katerem je obveznost subjekta reševanja prenehala
v razmerju do imetnika oziroma upnika zaradi odpisa kapitalskega instrumenta oziroma kvalificirane obveznosti. Naknadni
zahtevek tretje osebe zaradi izpolnitve njegove obveznosti iz
prvega stavka tega odstavka je v razmerju do subjekta reševanja omejen izključno na instrumente, dodeljene upniku v okviru
uporabe instrumenta konverzije teh kapitalskih instrumentov
oziroma kvalificiranih obveznosti.

in na podlagi dodelitve novih lastniških instrumentov pridobil ali
povečal kvalificirani delež v banki, za katerega se v skladu z
zakonom, ki ureja bančništvo, zahteva dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža, to dovoljenje praviloma pridobi pred
uporabo instrumenta za konverzijo kapitalskega instrumenta
in kvalificirane obveznosti.
(2) Banka Slovenije lahko zahteva, da Evropska centralna banka glede na okoliščine posameznega primera odloči
o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v roku, ki je
krajši od roka, predpisanega v zakonu, ki ureja bančništvo, za
odločanje v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega
deleža.
(3) Če presoja iz prvega odstavka tega člena ni zaključena pravočasno in ni mogoče več odlašati z uporabo instrumenta za konverzijo kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih
obveznosti, Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena uporabi instrument za konverzijo in odloči, da
se novi lastniški instrumenti upravičenim pridobiteljem dodelijo
brez pravice uresničevanja glasovalne pravice iz naslova teh
instrumentov.
(4) Za izvrševanje glasovalnih pravic do izdaje dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža in za obravnavo neupravičenega imetnika kvalificiranega deleža v primeru zavrnitve
zahteve za izdajo dovoljenja se uporabljajo določbe tretjega
do petega odstavka 96. člena tega zakona.

90. člen
(določitev menjalnega razmerja pri konverziji)
(1) Banka Slovenije v zvezi s konverzijo kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih obveznosti določi različna menjalna
razmerja za kapitalske instrumente in obveznosti, ki pripadajo
različnim prednostnim razredom iz prvega odstavka 87. člena
tega zakona. Pri tem Banka Slovenije upošteva, da:
1. je menjalno razmerje ustrezno nadomestilo za prizadetega imetnika kapitalskega instrumenta oziroma kvalificirane
obveznosti za izgubo, ki jo je utrpel zaradi prenehanja kapitalskega instrumenta ali kvalificirane obveznosti, za katero se
uporabi instrument odpisa in konverzije, in
2. je menjalno razmerje, ki se uporabi za kapitalski instrument ali kvalificirano obveznost poznejšega prednostnega
razreda, za imetnike teh instrumentov oziroma kvalificiranih
obveznosti ugodnejše od menjalnega razmerja, ki se uporabi
za kapitalske instrumente predhodnega prednostnega razreda.
(2) Novi lastniški instrumenti, ki se izdajo na podlagi odločbe o konverziji kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih obveznosti, morajo izpolnjevati pogoje za instrumente navadnega
lastniškega temeljnega kapitala. Novi lastniški instrumenti se
upravičenim imetnikom dodelijo na podlagi sklepa o dodelitvi
novih lastniških instrumentov, ki ga sprejme Banka Slovenije
praviloma hkrati z odločitvijo o konverziji.
(3) Za lastniške instrumente, ki se dodelijo upravičencem
na podlagi instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov ali
kvalificiranih obveznosti, ne veljajo morebitne omejitve, določene v ustanovitvenih aktih subjekta reševanja.
(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, ali drugega predpisa ter ne glede na morebitne omejitve oziroma zahteve, določene v ustanovnem aktu ali drugi
pogodbeni ureditvi, ki določa prednostno pravico do novih
delnic ali drugih lastniških instrumentov subjekta reševanja,
imetniki te pravice ne morejo uveljavljati v zvezi z novimi lastniškimi instrumenti, ki so izdani in se dodelijo upravičencem
na podlagi instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov ali
kvalificiranih obveznosti.

(1) Banka Slovenije najpozneje v osmih dneh od izdaje
odločbe o konverziji kapitalskih instrumentov ali kvalificirane obveznosti predlaga vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz naslova konverzije kapitalskih instrumentov ali
kvalificiranih obveznosti v sodni register. Po vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodni register Banka Slovenije v skladu z
226. členom tega zakona na spletni strani Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: agencija) nemudoma objavi poziv upravičenim pridobiteljem novih lastniških instrumentov, da prevzamejo nove
lastniške instrumente, ki so jim dodeljeni v skladu z drugim
odstavkom 90. člena tega zakona. V pozivu se navedeta znesek povečanja osnovnega kapitala iz naslova konverzije ter
razmerje med novimi lastniškimi instrumenti in obveznostjo,
ki je predmet konverzije. Poziv mora vsebovati tudi opozorilo,
da ima subjekt reševanja pravico lastniške instrumente, ki jih
upravičeni pridobitelji eno leto po objavi poziva niso prevzeli, po
trikratnem opozorilu prodati za račun teh upravičencev.
(2) Po izteku enega leta od objave poziva mora subjekt
reševanja javno opozoriti na prodajo neprevzetih lastniških
instrumentov. Opozorilo se objavi trikrat v vsaj enomesečnih
presledkih. Zadnja objava mora iziti pred iztekom 18 mesecev
od prve objave poziva.
(3) Po izteku enega leta od zadnje objave opozorila mora
subjekt reševanja prodati neprevzete lastniške instrumente za
račun upravičencev na javni dražbi ali organiziranem trgu, če
so instrumenti uvrščeni v trgovanje na takem trgu. Če instrumenti niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in se
upravičeno pričakuje, da javna dražba ne bo uspešna, se lahko
instrumenti prodajo na drug primeren način.

91. člen
(obravnava kvalificiranih deležev pri konverziji)
(1) Če bi upravičeni pridobitelj na podlagi instrumenta
konverzije kapitalskega instrumenta ali kvalificirane obveznosti

92. člen
(prevzem novih lastniških instrumentov v primeru konverzije)

93. člen
(dodatna pooblastila v zvezi z odpisom in konverzijo)
(1) Banka Slovenije je v zvezi z instrumentom odpisa in
konverzije kapitalskih instrumentov oziroma odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti upravičena opraviti vsa upravna
in postopkovna opravila, da se zagotovi učinkovanje odpisa ali
konverzije, ki se izreče v skladu s tem zakonom. Glede na okoliščine primera lahko Banka Slovenije zahteva, da subjekt reševanja sam izvede potrebna upravna in postopkovna opravila.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka sme Banka Slovenije zlasti:
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1. razveljaviti obstoječe lastniške instrumente in druge
dolžniške instrumente, ki so predmet odpisa ali konverzije, ter
dati nalog centralni klirinško depotni družbi za izbris razveljavljenih delnic in drugih dolžniških instrumentov;
2. predlagati spremembo v zvezi z osnovnim kapitalom ali
drug ustrezen vpis v sodni register;
3. dati nalog centralni klirinško depotni družbi za izdajo
novih delnic;
4. zahtevati umik ali izločitev delnic, drugih lastniških
instrumentov in drugih dolžniških instrumentov iz trgovanja na
organiziranem trgu;
5. zahtevati uvrstitev ali sprejetje novih delnic in drugih
lastniških instrumentov v trgovanje na organiziranem trgu;
6. zahtevati ponovno uvrstitev ali ponovno sprejetje dolžniških instrumentov, katerih glavnica je bila delno odpisana
ali konvertirana, brez predhodne objave prospekta v skladu z
zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(3) Banka Slovenije lahko v zvezi z uporabo instrumenta
odpisa ali konverzije kapitalskih instrumentov oziroma odpisa
in konverzije kvalificiranih obveznosti odloči, da se v zvezi z obstoječimi lastniškimi instrumenti izvedeta hkrati ali posamično
tudi naslednja ukrepa:
1. obstoječi lastniški instrumenti se razveljavijo ali prenesejo na nove imetnike, katerih sredstva so uporabljena za
reševanje subjekta reševanja;
2. če ima subjekt reševanja na podlagi predhodnega
vrednotenja, izvedenega v skladu s prvim odstavkom 66. člena tega zakona, pozitivno neto vrednost sredstev, se delež
obstoječih lastniških instrumentov znatno zmanjša v razmerju
do novih lastniških instrumentov, ki se izdajo upravičencem, katerih sredstva so uporabljena za reševanje subjekta reševanja,
in sicer tako, da se ustrezno zmanjša pripadajoči ali nominalni
delež obstoječih instrumentov ter z uporabo ustreznega menjalnega razmerja iz naslova konverzije kapitalskih instrumentov
ali konverzije kvalificiranih obveznosti.
(4) Banka Slovenije pri odločanju o uporabi pooblastil iz
prejšnjega odstavka upošteva:
1. predhodno vrednotenje sredstev in obveznosti v skladu
s prvim odstavkom 66. člena tega zakona,
2. znesek izgube, ki se upošteva pri sorazmernem zmanjšanju zneska lastniških instrumentov v skladu s prvim odstavkom 87. člena tega zakona, in
3. skupni znesek kapitala, potreben za to, da se ponovno
vzpostavi zahtevana višina količnika navadnega lastniškega
temeljnega kapitala banke oziroma zagotovi kapital premostitvene banke.
(5) Dolžniški instrumenti iz drugega odstavka tega člena
so obveznice in druge oblike prenosljivega dolga, instrumenti,
ki vzpostavljajo ali potrjujejo dolg, ter instrumenti, ki dajejo
pravice za pridobitev dolžniških instrumentov.
2.4.3 Prodaja poslovanja
94. člen
(instrument prodaje poslovanja)
(1) Banka Slovenije lahko v postopku reševanja uporabi
instrument prodaje poslovanja tako, da na prevzemnika, ki ni
premostitvena banka, prenese:
1. delnice ali druge lastniške instrumente, ki jih je izdal
subjekt reševanja, ali
2. vsa ali posamezna sredstva, pravice ali obveznosti
subjekta reševanja.
(2) Za prenos iz prejšnjega odstavka se ne zahteva soglasje delničarjev oziroma imetnikov lastniških instrumentov, ki
jih je izdal subjekta reševanja, ali soglasje upnika, dolžnika ali
katere koli tretje osebe, razen prevzemnika.
(3) Prenosi iz prvega odstavka tega člena se opravijo na
podlagi odločbe Banke Slovenije o prodaji poslovanja in ob
upoštevanju pogojev, določenih v tem zakonu, ne glede na
morebitne drugačne ali dodatne zahteve ali omejitve, ki so gle-
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de prenosa določene z drugimi predpisi, internimi akti subjekta
reševanja ali na podlagi pogodbe.
(4) Prodaja poslovanja iz prvega odstavka tega člena se
opravi z upoštevanjem tržnih pogojev v skladu z 98. členom
tega zakona in pravil Evropske unije o državni pomoči.
(5) Morebitno nadomestilo, ki ga zagotovi prevzemnik v
zvezi s prodajo poslovanja, zmanjšano za stroške, ki se zaračunajo v skladu s 15. členom tega zakona, se pripiše:
1. lastnikom delnic ali drugih lastniških instrumentov, če je
bila prodaja poslovanja izvedena s prenosom delnic ali lastniških instrumentov, ki jih je izdal subjekt reševanja, od imetnikov
zadevnih delnic ali lastniških instrumentov na prevzemnika;
2. subjektu reševanja, če je bila prodaja poslovanja izvedena s prenosom posameznih ali vseh sredstev, pravic ali
obveznosti subjekta reševanja na prevzemnika.
(6) Banka Slovenije lahko instrument prodaje poslovanja
uporabi večkrat, da zagotovi dodatne prenose na istega ali
različne prevzemnike.
(7) Za prenose, ki se opravijo v okviru instrumenta prodaje
poslovanja, se uporabljajo določbe 76. člena ter določbe 130.
do 132. člena tega zakona.
95. člen
(povratni prenos)
(1) Po uporabi instrumenta prodaje poslovanja v skladu
s prejšnjim členom lahko Banka Slovenije s soglasjem prevzemnika odloči, da se posamezna sredstva, pravice ali obveznosti, ki so bile prenesene od subjekta reševanja na prevzemnika,
oziroma da se delnice ali drugi lastniški instrumenti, ki so bili
preneseni od imetnikov teh instrumentov na prevzemnika, prenesejo nazaj na prvotne lastnike.
(2) Za povratni prenos se ne zahteva predhodno soglasje
subjekta reševanja oziroma prvotnih imetnikov delnic ali drugih lastniških instrumentov. Subjekt reševanja oziroma prvotni
imetniki delnic ali drugih lastniških instrumentov, ki so predmet
povratnega prenosa, ne morejo zavrniti prevzema zadevnih
sredstev, pravic ali obveznosti oziroma prevzema delnic ali
drugih lastniških instrumentov.
96. člen
(obravnava kvalificiranih deležev pri prenosu lastniški
instrumentov)
(1) Če bi na podlagi prenosa delnic ali drugih lastniških
instrumentov v okviru uporabe instrumenta prodaje poslovanja
prevzemnik pridobil ali povečal kvalificiran delež v banki, mora
prevzemnik pridobiti dovoljenje za pridobitev ali povečanje
kvalificiranega deleža v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
praviloma pred uporabo instrumenta prodaje poslovanja. Banka Slovenije lahko zahteva, da glede na okoliščine posameznega primera Evropska centralna banka sprejme odločitev v zvezi
z zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža v roku, ki je krajši od roka, predpisanega v zakonu, ki
ureja bančništvo, za odločanje v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža.
(2) Če postopek odločanja o zahtevi prevzemnika iz
prejšnjega odstavka ni pravočasno zaključen in z uporabo
instrumenta prodaje poslovanja ni mogoče več odlašati, Banka
Slovenije uporabi instrument prodaje poslovanja in prenese
lastniške instrumente na prevzemnika brez pravice uresničevanja glasovalne pravice iz naslova teh instrumentov.
(3) Glasovalne pravice v primeru iz prejšnjega odstavka
izvršuje Banka Slovenije. Banka Slovenije ni zavezana izvajati
glasovalnih pravic in tudi ne odgovarja prevzemniku za njihovo
izvajanje oziroma neizvajanje. Glasovalne pravice se prenesejo na prevzemnika, ko pridobi dovoljenje Evropske centralne
banke za pridobitev kvalificiranega deleža in o tem obvesti
Banko Slovenije.
(4) Če je zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža zavrnjena, lahko Banka Slovenije od prevzemnika zahteva, da v določenem roku odsvoji zadevne lastni-
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ške instrumente. Pri določitvi roka Banka Slovenije upošteva
prevladujoče tržne pogoje. Kupec pridobi glasovalno pravico
iz zadevnih lastniških instrumentov, ko je Banka Slovenije
obveščena o prenosu instrumentov na kupca in o morebitni
pridobitvi dovoljenja Evropske centralne banke za pridobitev
ali povečanje kvalificiranega deleža.
(5) Če prevzemnik v primeru iz prejšnjega odstavka ne
odsvoji zadevnih lastniških instrumentov v določenem roku, se
po poteku tega roka prevzemnik obravnava kot neupravičeni
imetnik kvalificiranega deleža. Banka Slovenije v tem primeru
prevzemniku izreče ustrezne ukrepe nadzora v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.
97. člen
(pravice v zvezi s prenosom)
(1) Prevzemnik mora imeti ob prenosu sredstev, pravic
ali obveznosti subjekta reševanja v okviru instrumenta prodaje
poslovanja ustrezno dovoljenje za nadaljnje izvajanje poslovnih
dejavnosti v zvezi s prenesenimi sredstvi, pravicami in obveznostmi. Zahteve za izdajo dovoljenja pristojnega organa, za
katere zaprosi bodoči prevzemnik, se obravnavajo prednostno
in z upoštevanjem nujnosti ukrepov za reševanje v zvezi s
subjektom reševanja.
(2) Kadar se na prevzemnika v okviru instrumenta prodaje
poslovanja prenesejo sredstva, pravice in obveznosti v zvezi z
opravljanjem bančnih in finančnih storitev, se prevzemnik v zvezi s
pravico neposrednega opravljanja storitev in pravice ustanavljanja
šteje kot pravni naslednik subjekta reševanja ter lahko uveljavlja
vse pravice, ki jih je na tej podlagi uveljavljal prvotni lastnik.
(3) Prevzemnik lahko v okviru opravljanja dejavnosti v
zvezi s prenesenimi sredstvi, pravicami in obveznostmi še
naprej uveljavlja pravico do članstva ter dostopa do plačilnih,
klirinških in poravnalnih sistemov, organiziranega trga, odškodninskih shem za investitorje in sistemov jamstva za vloge institucije v postopku reševanja, če izpolnjuje merila za članstvo
in sodelovanje v teh sistemih.
(4) Če prevzemnik ne izpolnjuje meril za članstvo ali
sodelovanje v posameznem sistemu ali shemi iz prejšnjega odstavka, lahko Banka Slovenije odloči, da se prevzemniku kljub
temu omogoči začasno članstvo oziroma dostop do sistema za
obdobje do največ 24 mesecev. Banka Slovenije lahko obdobje
začasnega članstva v določenem sistemu ali shemi na predlog
prevzemnika podaljša za največ 12 mesecev.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se dostop do sistema oziroma sheme ne sme zavrniti le na podlagi
dejstva, da kupec nima ocene bonitetne agencije ali da ta
ocena ne ustreza stopnji, potrebni za dostop do zadevnega
sistema oziroma sheme.
(6) Delničarji ali imetniki lastniških instrumentov, upniki
subjekta reševanja in druge osebe, ki uveljavljajo zahtevke v
razmerju do subjekta reševanja, ne morejo uveljavljati nobenih
pravic do prenesenih sredstev, pravic ali obveznosti oziroma
v zvezi z njimi.
98. člen
(postopkovne zahteve v zvezi s prodajo poslovanja)
(1) Banka Slovenije sprejme vse razumne ukrepe, da se
prenos v okviru instrumenta prodaje poslovanja opravi pod
tržnimi pogoji glede na okoliščine posameznega primera in z
upoštevanjem predhodnega vrednotenja v skladu s 66. členom
tega zakona.
(2) Banka Slovenije pri uporabi instrumenta prodaje poslovanja v zvezi s subjektom reševanja trži ali se dogovori o
trženju sredstev, pravic, obveznosti, delnic ali drugih lastniških
instrumentov subjekta reševanja, ki jih namerava prenesti.
Sredstva, pravice, obveznosti, delnice ali drugi lastniški instrumenti se lahko tržijo posamezno ali združeno v eni ali več
ponudbah (združena ponudba).
(3) Banka Slovenije pri trženju v okviru instrumenta prodaje poslovanja upošteva naslednja merila:
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1. transparentnost in pravilnost prikazovanja in predstavljanja sredstev, pravic, obveznosti, delnic ali drugih lastniških
instrumentov, ki so predmet ponudbe, ob upoštevanju okoliščin
posameznega primera in predvsem potrebe po ohranjanju
finančne stabilnosti;
2. preprečevanje neupravičenega favoriziranja ali diskriminiranja posameznih potencialnih prevzemnikov;
3. preprečevanje morebitnega nasprotja interesov;
4. preprečevanje dodeljevanja nepravičnih prednosti posameznim potencialnim prevzemnikom;
5. upoštevanje potrebe po hitri izvedbi ukrepov za reševanje;
6. doseganje najvišje možne prenosne cene.
(4) Merila iz prejšnjega odstavka ne izključujejo možnosti, da se v okviru trženja ponudba naslovi le na določene
potencialne prevzemnike, če to ne pomeni neupravičenega
favoriziranja ali diskriminiranja posameznih potencialnih prevzemnikov.
(5) Banka Slovenije lahko z upoštevanjem četrtega in petega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba
o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES,
2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU) odloži razkritje notranjih informacij subjekta reševanja javnosti v zvezi s
trženjem sredstev, pravic, obveznosti, delnic ali drugih lastniških instrumentov v okviru instrumenta prodaje poslovanja.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Banka
Slovenije uporabi instrument prodaje poslovanja v zvezi z
reševanjem subjekta reševanja tudi brez izpolnjevanja zahtev
glede trženja iz prvega do tretjega odstavka tega člena, če bi
izpolnjevanje te zahteve verjetno ogrozilo izpolnitev enega ali
več ciljev reševanja ali če Banka Slovenije oceni, da sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. obstaja resna grožnja za finančno stabilnost, ki je
posledica propada ali verjetnega propada banke v postopku
reševanja ali se zaradi propada banke grožnja za finančno
stabilnost še stopnjuje in
2. bi izpolnjevanje zahtev glede trženja v skladu s prvim
do tretjim odstavkom tega člena verjetno ogrozilo učinkovitost
instrumenta prodaje poslovanja pri odpravljanju grožnje za
finančno stabilnost ali pri doseganju ciljev reševanja.
2.4.4 Premostitvena banka
99. člen
(instrument ustanovitve premostitvene banke)
(1) Premostitvena banka je pravna oseba, ki jo v skladu s
tem zakonom ustanovi in izključno upravlja Banka Slovenije z
namenom prevzemanja in upravljanja delnic bank v postopku
reševanja oziroma prevzemanja in upravljanja sredstev, pravic,
obveznosti in pogodbenih razmerij bank v postopku reševanja.
(2) Z upoštevanjem zahteve za ohranitev opravljanja kritičnih funkcij banke v reševanju Banka Slovenije v okviru instrumenta ustanovitve premostitvene banke na premostitveno
banko prenese:
1. delnice ali druge lastniške instrumente, ki jih je izdala
ena ali več bank v postopku reševanja, ali
2. vsa ali posamezna sredstva, pravice in obveznosti,
vključno s pogodbenimi razmerji, ki pripadajo posamezni ali
več bankam v postopku reševanja.
100. člen
(ustanovitev premostitvene banke)
(1) Premostitvena banka se ustanovi:
1. kot banka v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, kadar se na premostitveno banko prenesejo sredstva, pravice in
obveznosti od banke v postopku reševanja zaradi nadaljevanja
opravljanja kritičnih funkcij banke, ali
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2. kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnost holdinga v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske družbe, kadar se na premostitveno banko
prenesejo delnice in drugi lastniški instrumenti, ki jih je izdala
banka v postopku reševanja.
(2) Ustanovni kapital premostitvene banke se zagotovi:
1. s konverzijo kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti subjekta reševanja, kadar se upravičenim
imetnikom v okviru instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti zagotovijo delnice ali
deleži premostitvene banke,
2. iz sredstev sklada za reševanje, ki je vzpostavljen v
skladu z Uredbo 806/2014/EU, ali
3. iz drugih javnih sredstev v skladu z veljavnimi predpisi
oziroma sredstvi, ki jih zagotovijo subjekti v pretežni državni lasti.
(3) Ne glede na vir vplačila ustanovnega kapitala in imetništvo delnic ali deležev premostitvene banke pristojnosti in
pooblastila skupščine premostitvene banke izvaja izključno
Banka Slovenije.
(4) Banka Slovenije v zvezi z upravljanjem premostitvene
banke v vlogi skupščine zlasti:
1. sprejme ustanovitvene akte premostitvene banke;
2. imenuje organe upravljanja premostitvene banke in pri
tem upošteva lastniško strukturo premostitvene banke, kadar
je to mogoče;
3. določi nadomestila za člane organov upravljanja in
določi njihove odgovornosti;
4. potrdi strategijo in profil tveganja premostitvene banke.
(5) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, in zakona, ki ureja bančništvo, glede izvajanja pristojnosti skupščine in nadzornega sveta sprejema Banka Slovenije
odločitve v zvezi z izvajanjem pristojnosti skupščine in nadzornega sveta premostitvene banke v obliki sklepov v skladu z
zakonom, ki ureja Banko Slovenije. Glede izvajanja pristojnosti
skupščine premostitvene banke se uporabljata tretji in četrti
odstavek 113. člena tega zakona.
101. člen
(ustanovitev premostitvene banke
za opravljanje dejavnosti banke)
(1) Za premostitveno banko, ki se ustanovi kot banka, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, ter Uredbe
575/2013/EU za ustanovitev in delovanje banke, če ni v tem
zakonu izrecno drugače določeno.
(2) Prenos sredstev, pravic, obveznosti in pogodbenih
razmerij banke v postopku reševanja na premostitveno banko
se izvede, ko premostitvena banka pridobi dovoljenje za opravljanje storitev in dejavnosti kot banka.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
premostitvena banka iz prvega odstavka tega člena pridobi
dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev tudi, če
ob ustanovitvi ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev, ki jih za
izdajo dovoljenja določa zakon, ki ureja bančništvo, so pa podani razlogi, ki kažejo, da jih bo v določenem krajšem obdobju
lahko izpolnila in je predčasna izdaja dovoljenja za ustanovitev
premostitvene banke nujna za uresničitev ciljev reševanja.
(4) Banka Slovenije v primeru iz prejšnjega odstavka obvesti Evropsko centralno banko o razlogih za predčasno izdajo
dovoljenja za ustanovitev banke. V primeru predčasne izdaje
dovoljenja za ustanovitev premostitvene banke se v odločbi o
izdaji dovoljenja navede rok, v katerem mora premostitvena
banka zagotoviti izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev v
skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.
(5) Za nadzor nad delovanjem premostitvene banke, ki
opravlja dejavnost banke, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
bančništvo, in Uredbe 1024/2013/EU glede nadzora nad banko.
102. člen
(prenos na premostitveno banko)
(1) Prenos sredstev, pravic, obveznosti in pogodbenih
razmerij banke v postopku reševanja na premostitveno banko
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se izvede na podlagi odločbe Banke Slovenije ne glede na
morebitne drugačne ali dodatne zahteve in omejitve, ki so
glede prenosa posameznih postavk določene z drugimi predpisi, internimi akti subjekta reševanja ali na podlagi pogodbe.
Za prenos na premostitveno banko se ne zahteva soglasja
delničarjev oziroma imetnikov lastniških instrumentov, ki se
prenašajo, ali soglasja upnika, dolžnika ali katere koli tretje
osebe, ki uveljavlja pravice v zvezi s sredstvi, pravicami ali
obveznostmi, ki se prenašajo.
(2) Banka Slovenije pri prenosu na premostitveno banko
zagotovi, da skupna vrednost obveznosti, ki se prenesejo na
premostitveno banko, ne presega skupne vrednosti pravic in
sredstev, ki se prenesejo od subjekta reševanja na premostitveno banko ali se zagotovijo premostitveni banki iz drugih virov.
(3) Morebitno nadomestilo, ki ga zagotovi premostitvena
banka v zvezi s prenosom, zmanjšano za stroške, ki se zaračunajo v skladu s 15. členom tega zakona, se pripiše:
1. lastnikom delnic ali drugih lastniških instrumentov, kadar se na premostitveno banko prenesejo delnice ali lastniški
instrumenti, ki jih je izdal subjekt reševanja, ali
2. banki v postopku reševanja, kadar se na premostitveno
banko prenesejo vsa ali posamezna sredstva, pravice in obveznosti banke v postopku reševanja.
(4) Banka Slovenije lahko v okviru instrumenta ustanovitve premostitvene banke večkrat uporabi pooblastilo za prenos, da se zagotovi dodatni prenos delnic ali drugih lastniških
instrumentov oziroma sredstev, pravic ali obveznosti subjekta
reševanja.
(5) Za prenose, ki se opravijo v okviru instrumenta ustanovitve premostitvene banke, se uporabljajo določbe 76. člena ter
130. do 132. člena tega zakona o zaščitnih ukrepih.
(6) Delničarji ali upniki banke v postopku reševanja in druge osebe, katerih sredstva, pravice in obveznosti v postopku
reševanja niso preneseni na premostitveno banko, ne morejo
uveljavljati nobenih pravic do ali v zvezi s sredstvi, pravicami in
obveznostmi, ki se prenesejo na premostitveno banko, oziroma
v razmerju do članov upravljalnih organov ali višjega vodstva
premostitvene banke, razen v obsegu iz prejšnjega odstavka.
103. člen
(povratni prenos)
(1) Po prenosu na premostitveno banko v skladu s prejšnjim členom lahko Banka Slovenije z upoštevanjem pogojev
iz drugega odstavka tega člena odloči o povratnem prenosu
tako, da:
1. se vsa ali posamezna sredstva, pravice ali obveznosti,
prenesene na premostitveno banko, prenesejo nazaj na banko
v postopku reševanja, ali
2. da se delnice ali drugi lastniški instrumenti, preneseni
na premostitveno banko, prenesejo nazaj na prvotne imetnike.
(2) Banka Slovenije odloči o povratnem prenosu iz prejšnjega odstavka, če:
1. je bila možnost povratnega prenosa za posamezne
delnice ali druge lastniške instrumente, sredstva, pravice ali
obveznosti izrecno navedena v odločbi Banke Slovenije o
prenosu na premostitveno banko ali
2. posamezne delnice ali drugi lastniški instrumenti, sredstva, pravice ali obveznosti ne spadajo v razrede delnic ali
drugih lastniških instrumentov, sredstev, pravic ali obveznosti,
ki jih določa odločba Banke Slovenije o prenosu na premostitveno banko, ali če ne izpolnjujejo pogojev, ki jih za prenos na
premostitveno banko določa zadevna odločba.
(3) Povratni prenos se lahko izvede v katerem koli obdobju in v skladu s katerimi koli drugimi pogoji, ki so v odločbi o
prenosu opredeljeni za namene povratnega prenosa.
(4) Za povratni prenos se ne zahteva predhodnega soglasja banke v postopku reševanja oziroma prvotnih imetnikov
delnic ali drugih lastniških instrumentov banke v postopku
reševanja. Banka v postopku reševanja oziroma prvotni imetniki delnic ali drugih lastniških instrumentov, ki so predmet
povratnega prenosa, ne morejo zavrniti prevzema zadevnih
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sredstev, pravic ali obveznosti oziroma prevzema delnic ali
drugih lastniških instrumentov.
104. člen
(poslovanje premostitvene banke)
(1) Uprava premostitvene banke vodi in zastopa premostitveno banko s ciljem, da se ohrani dostop do kritičnih funkcij
in se prodajo delnice premostitvene banke ali delnice banke v
postopku reševanja, drugi lastniški instrumenti, sredstva, pravice in obveznosti, ki jih je prevzela premostitvena banka, enemu
ali več zasebnim kupcem, in z upoštevanjem pravil Evropske
unije o državni pomoči. Pri tem uprava premostitvene banke
upošteva navodila Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko za namen iz prejšnjega odstavka odloči, da se delnice ali drugi lastniški instrumenti banke v
postopku reševanja, oziroma sredstva, pravice in obveznosti,
ki jih je prevzela premostitvena banka, s premostitvene banke
prenesejo na tretjo osebo. Za učinke prenosa na tretje osebe
se smiselno uporabljajo določbe 102. člena tega zakona.
(3) Prodaja premostitvene banke ali njenih sredstev, pravic, obveznosti ali pogodbenih razmerij se zagotovi na podlagi
preglednih postopkov prodaje, da se:
1. zagotovi pravilnost in celovitost informacij v zvezi s
prodajo;
2. prepreči neupravičeno favoriziranje ali diskriminacija
posameznih morebitnih kupcev;
3. opravi prodaja pod tržnimi pogoji, ob upoštevanju posameznih okoliščin primera in v skladu z veljavnimi predpisi;
4. prepreči morebitno nasprotje interesov;
5. doseže najvišja možna prodajna cena.
(4) Premostitvena banka pri uresničevanju ciljev iz prvega
odstavka tega člena ne prevzema nikakršne odgovornosti ali
obveznosti do delničarjev, imetnikov drugih lastniških deležev,
upnikov ali drugih oseb, povezanih z banko v postopku reševanja. Člani organa upravljanja in višjega vodstva premostitvene
banke v razmerju do delničarjev banke v postopku reševanja,
do imetnikov drugih lastniških deležev, do upnikov ali drugih
oseb, povezanih z banko v postopku reševanja, ne odgovarjajo
za dejanja in opustitve dejanj pri opravljanju svojih funkcij, razen če dejanje ali opustitev dejanja pomeni hudo malomarnost
ali naklepno kršitev v skladu z nacionalnim pravom, ki neposredno vpliva na pravice teh oseb.
105. člen
(druge posledice v zvezi s prenosom
na premostitveno banko)
(1) Kadar se na premostitveno banko v okviru reševanja
prenesejo sredstva, pravice ali obveznosti v zvezi z opravljanjem bančnih in finančnih storitev banke v postopku reševanja, se premostitvena banka v zvezi s pravico neposrednega
opravljanja storitev in pravice ustanavljanja v drugi državi članici šteje kot pravni naslednik banke v postopku reševanja in
lahko uveljavlja vse pravice, ki jih je na tej podlagi v skladu z
zakonom, ki ureja bančništvo, uveljavljala banka v postopku
reševanja. Banka Slovenije lahko v odločbi o prenosu odloči,
da se premostitvena banka šteje kot pravni naslednik banke v
postopku reševanja.
(2) Premostitvena banka lahko v okviru opravljanja dejavnosti banke na podlagi nasledstva iz prejšnjega odstavka še
naprej uveljavlja pravico do članstva ter dostopa do plačilnih,
klirinških in poravnalnih sistemov, organiziranega trga, odškodninskih shem za investitorje in sistemov jamstva za vloge institucije v postopku reševanja, če izpolnjuje merila za članstvo
v teh sistemih in sodelovanje v njih.
(3) Če premostitvena banka ne izpolnjuje meril za članstvo ali sodelovanje v posameznem sistemu ali shemi iz prejšnjega odstavka, lahko Banka Slovenije odloči, da sistem ali
shema premostitveni banki kljub temu omogoči začasno članstvo oziroma dostop do sistema za obdobje do največ 24 mesecev. Banka Slovenije lahko obdobje začasnega članstva v
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določenem sistemu ali shemi na predlog prevzemnika podaljša
za največ 12 mesecev.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se
dostop do posameznega plačilnega ali poravnalnega sistema oziroma sheme ne sme zavrniti le na podlagi dejstva, da
premostitvena banka nima ocene bonitetne agencije ali da
ta ocena ne ustreza stopnji, ki se zahteva za dostop do tega
sistema oziroma sheme.
106. člen
(prenehanje premostitvene banke)
(1) Banka Slovenije odloči o prenehanju premostitvene
banke v naslednjih primerih:
1. premostitvena banka se združi z drugim zasebnim
subjektom tako, da Banka Slovenije ne izvaja več pristojnosti
nadzora z namenom reševanja združenega subjekta oziroma
glede upravljanja delnic premostitvene banke, vplačanih iz
virov iz drugega odstavka 100. člena tega zakona;
2. delnice premostitvene banke, vplačane iz virov iz drugega odstavka 100. člena tega zakona, se v celoti prenesejo
na zasebne vlagatelje, vključno s prenosom v okviru združitve
premostitvene banke z drugim zasebnim subjektom, tako da
Banka Slovenije ne izvaja več pristojnosti glede upravljanja
prenesenih delnic oziroma združenega subjekta;
3. vse ali pretežni del delnic, sredstev, pravic ali obveznosti,
prenesenih na premostitveno banko, se proda zasebnemu kupcu;
4. sredstva premostitvene banke so v celoti izčrpana in
njene obveznosti v celoti poravnane;
5. po izteku dveletnega obdobja od datuma, na katerega
je bil izveden zadnji prenos na premostitveno banko.
(2) Ne glede na 5. točko prejšnjega odstavka lahko Banka
Slovenije odloči o prenehanju premostitvene banke tudi pred
potekom dveletnega obdobja, če oceni, da v tem roku ne bo
mogoče uresničiti nobene od možnosti iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) Banka Slovenije lahko obdobje iz 5. točke prvega odstavka tega člena večkrat podaljša, vsakič za največ eno leto,
če je tako podaljšanje potrebno, da se:
1. uresničijo možnosti za prenehanje premostitvene banke na podlagi 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena, ali
2. se zagotoviti kontinuiteta opravljanja ključnih storitev
banke v postopku reševanja.
(4) Banka Slovenije odločitev iz prejšnjega odstavka obrazloži in pri tem navede podrobno oceno stanja, vključno z
oceno razmer na trgu in pričakovanj, ki utemeljujejo podaljšanje
obdobja iz 5. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Če Banka Slovenije odloči o prenehanju premostitvene banke iz razlogov iz 3. do 5. točke prvega odstavka tega
člena, premostitvena banka preneha v skladu z običajnimi
insolvenčnimi postopki. Vsi prihodki, ustvarjeni s prenehanjem
delovanja premostitvene banke, zmanjšani za stroške, ki se
zaračunajo v skladu s 15. členom tega zakona, se pripišejo
delničarjem premostitvene banke.
(6) Če se na premostitveno banko prenesejo sredstva in
obveznosti več kot ene banke v postopku reševanja, se prejšnji
odstavek za to premostitveno banko uporablja glede sredstev
in obveznosti, prenesenih z vsake posamezne banke v postopku reševanja, ne pa glede premostitvene banke.
2.4.5 Izločitev sredstev
107. člen
(instrument izločitve sredstev)
(1) Banka Slovenije v okviru instrumenta izločitve sredstev prenese sredstva, pravice in obveznosti subjekta reševanja ali premostitvene banke, vključno s pogodbenimi razmerji,
na družbo za upravljanje sredstev.
(2) Banka Slovenije uporabi instrument izločitve sredstev, če:
1. je stanje na določenem trgu za ta sredstva tako, da bi
likvidacija takih sredstev v skladu z običajnimi insolvenčnimi

Stran

6506 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

postopki lahko negativno vplivala na enega ali več finančnih
trgov,
2. je prenos sredstev, pravic ali obveznosti potreben, da
se zagotovi nemoteno delovanje subjekta v postopku reševanja
ali premostitvene banke, ali
3. je prenos potreben, da se zagotovijo čim višji prihodki
iz likvidacije.
(3) Družba za upravljanje sredstev je pravna oseba, ki jo
v skladu s tem zakonom ustanovi in izključno upravlja Banka
Slovenije za namene prevzemanja in upravljanja sredstev, pravic, obveznosti in pogodbenih razmerij subjekta reševanja ali
premostitvene banke. Družba za upravljanje sredstev ne sme
opravljati bančnih storitev.
(4) Kadar se v skladu s tem zakonom za namene reševanje uporabi instrument ustanovitve premostitvene banke,
lahko za namene reševanja premostitvena banka prevzame in
upravlja sredstva, pravice in obveznosti subjekta reševanja iz
2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona kot družba
za upravljanje sredstev, razen če bi to ogrozilo uresničevanje
ciljev premostitvene banke.
108. člen
(ustanovitev družbe za upravljanje sredstev)
(1) Banka Slovenije ustavi družbo za upravljanje sredstev
v obliki kapitalske gospodarske družbe. Za ustanovitev in delovanje družbe za upravljanje sredstev se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem zakonom
določeno drugače.
(2) Ustanovni kapital družbe za upravljanje sredstev se
zagotovi:
1. s konverzijo kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti subjekta reševanja, kadar se upravičenim
imetnikom v skladu s tem zakonom v okviru instrumenta konverzije kapitalskih instrumentov oziroma kvalificiranih obveznosti zagotovijo delnice ali deleži družbe za upravljanje sredstev,
2. iz sredstev enotnega sklada za reševanje, vzpostavljenega v skladu z Uredbo 806/2014/EU, ali
3. iz drugih javnih sredstev v skladu z veljavnimi predpisi
oziroma sredstvi, ki jih zagotovijo subjekti v pretežni državni lasti.
(3) Za upravljanje družbe za upravljanje sredstev se
smiselno uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka
100. člena tega zakona glede upravljanja premostitvene banke
in pristojnosti Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem premostitvene banke.
109. člen
(prenos na družbo za upravljanje sredstev)
(1) Prenos na družbo za upravljanje sredstev se izvede
na podlagi odločbe Banke Slovenije ne glede na morebitne
drugačne ali dodatne zahteve in omejitve, ki so glede prenosa
posameznih postavk določene z drugimi predpisi, internimi akti
banke v postopku reševanja ali na podlagi pogodbe. Za prenos
na družbo za upravljanje sredstev se ne zahteva soglasje delničarjev oziroma imetnikov lastniških instrumentov, ki jih je izdal
subjekt reševanja, ali soglasje upnika, dolžnika ali katere koli
tretje osebe, ki uveljavlja pravice v zvezi s sredstvi, pravicami
ali obveznostmi, ki se prenašajo.
(2) Banka Slovenije pri prenosu na družbo za upravljanje
sredstev določi nadomestilo za prenos, pri čemer upošteva
vrednotenje v skladu z načeli iz 68. člena tega zakona in pravila
Evropske unije o državni pomoči. Nadomestilo za prenos ima
lahko nominalno pozitivno ali negativno vrednost z upoštevanjem ocenjene vrednosti prenesenih sredstev in terjatev po
eni strani ter vrednosti prenesenih obveznosti po drugi strani.
(3) Morebitno nadomestilo za prenos, ki ga v zvezi s prevzetimi sredstvi, pravicami in obveznostmi subjektu reševanja
plača družba za upravljanje sredstev, se v skladu s 15. členom
tega zakona zmanjša za stroške, ki se zaračunajo v zvezi z
reševanjem, in se pripiše subjektu reševanja. Nadomestilo za
prenos se lahko zagotovi v obliki dolžniških instrumentov, ki jih
izda družba za upravljanje sredstev.
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(4) Banka Slovenije lahko v okviru instrumenta izločitve
sredstev večkrat uporabi pooblastilo za prenos, da se tako
zagotovijo dodatna sredstva, pravice ali obveznosti za družbo
za upravljanje sredstev.
(5) Za prenose, ki se opravijo v okviru instrumenta izločitve sredstev, se uporabljajo določbe 76. člena ter 130. do
132. člena tega zakona o zaščitnih ukrepih.
(6) Delničarji in upniki subjekta reševanja in druge osebe,
katerih sredstva, pravice in obveznosti v postopku reševanja
niso preneseni na družbo za upravljanje sredstev, ne morejo
uveljavljati nobenih pravic do ali v zvezi s sredstvi, pravicami
in obveznostmi, ki se prenesejo na družbo za upravljanje
sredstev, oziroma v razmerju do članov upravljalnih organov
ali višjega vodstva premostitvene banke, razen v obsegu iz
prejšnjega odstavka.
110. člen
(povratni prenos)
(1) Po prenosu sredstev, pravic ali obveznosti na družbo
za upravljanje sredstev lahko Banka Slovenije z upoštevanjem
pogojev iz drugega odstavka tega člena odloči o povratnem
prenosu tako, da se vsa ali posamezna sredstva, pravice ali obveznosti, vključno s pogodbenimi razmerji, ki so bili preneseni
na družbo za upravljanje sredstev, prenesejo nazaj na subjekt
reševanja. Subjekt reševanja ne more zavrniti prevzema sredstev, pravic, obveznosti in pogodbenih razmerij, ki so predmet
povratnega prenosa.
(2) Banka Slovenije odloči o povratnem prenosu iz prejšnjega odstavka, če:
1. je bila možnost povratnega prenosa za posamezna sredstva, pravice in obveznosti izrecno navedena v odločbi Banke
Slovenije o prenosu na družbo za upravljanje sredstev, ali
2. posamezna sredstva, pravice ali obveznosti dejansko
ne spadajo v razrede sredstev, pravic in obveznosti, ki jih določa
odločba Banke Slovenije o prenosu, ali če ne izpolnjujejo pogojev, ki jih za prenos na premostitveno banko določa ta odločba.
(3) Povratni prenos se lahko izvede v katerem koli obdobju in v skladu s katerimi koli drugimi pogoji, ki so v odločbi o
prenosu opredeljeni za namene povratnega prenosa.
111. člen
(poslovanje družbe za upravljanje sredstev)
(1) Uprava družbe za upravljanje sredstev vodi in zastopa
družbo s ciljem, da se doseže čim višja vrednost prenesenih
sredstev:
1. s prodajo družbe za upravljanje sredstev oziroma sredstev, pravic in obveznosti, ki jih je prevzela družba za upravljanje sredstev, ali
2. s prenehanjem družbe za upravljanje sredstev v običajnem insolvenčnem postopku.
(2) Uprava družbe za upravljanje sredstev upošteva navodila Banke Slovenije.
(3) Za poslovanje družbe za upravljanje sredstev se smiselno uporabljajo drugi do četrti odstavek 104. člena tega
zakona.
(4) Za prenehanje družbe za upravljanje sredstev se smiselno uporabljajo določbe 106. člena tega zakona o prenehanju
premostitvene banke.
2.5 Posledice začetka reševanja in pooblastila za izvajanje
ukrepov za reševanje
2.5.1 Splošne posledice začetka reševanja
112. člen
(nastanek in trajanje pravnih posledic začetka reševanja
in uporabe ukrepov za reševanje)
(1) Pravne posledice začetka postopka reševanja nastanejo za subjekt reševanja z vročitvijo odločbe, s katero Banka
Slovenije odloči o začetku reševanja.
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(2) Pravne posledice začetka postopka reševanja, ki
ustvarjajo učinke na pravne položaje drugih oseb ali izvedbo
drugih postopkov, nastanejo z dnem objave odločbe o začetku
postopka reševanja v skladu z 226. členom tega zakona.
(3) Pravne posledice začetka postopka reševanja trajajo
do izdaje odločbe o zaključku postopka reševanja oziroma do
začetka običajnega insolvenčnega postopka v zvezi s subjektom reševanja.
(4) Pravne posledice na podlagi izrečenih ukrepov za
reševanje nastanejo za subjekt reševanja, delničarje, upnike
in druge osebe z dnem objave odločbe o uporabi instrumentov
ali drugih pooblastil za reševanje v skladu z 226. členom tega
zakona.
113. člen
(pristojnosti organov subjekta reševanja v času reševanja)
(1) Z začetkom postopka reševanja prenehajo pooblastila
in pristojnosti nadzornemu svetu in skupščini subjekta reševanja. Uprava subjekta reševanja mora z začetkom postopka
reševanja upoštevati navodila Banke Slovenije v zvezi z vodenjem in zastopanjem ter pridobiti predhodno soglasje Banke
Slovenije glede upravljanja in razpolaganja s premoženjem
subjekta reševanja.
(2) Pristojnosti skupščine in nadzornega sveta subjekta
reševanja, kadar je to potrebno zaradi izpolnjevanja obveznosti
banke na podlagi drugih predpisov, izvaja Banka Slovenije.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, in
zakona, ki ureja bančništvo, glede izvajanja pristojnosti skupščine in nadzornega sveta subjekta reševanja sprejema Banka
Slovenije odločitve iz prejšnjega odstavka v zvezi z izvajanjem
pristojnosti skupščine in nadzornega sveta v obliki sklepov v
skladu z zakonom, ki ureja Banko Slovenije.
(3) Glede pristojnosti skupščine, ki jih izvaja Banka Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom, se ne uporabljajo določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, glede sklica in odločanja
na skupščini ter glede izpodbijanja in uveljavljanja ničnosti
sklepov skupščine.
(4) Banka Slovenije v treh delovnih dneh po izdaji odločbe, s katero odloči o začetku reševanja, predlaga vpis sklepa
o izvajanju pristojnosti skupščine v sodni register zaradi njegove objave po pravilih o objavi zapisnika skupščine delniške
družbe.
114. člen
(splošna omejitev poslov subjekta reševanja)
(1) Po začetku postopka reševanja lahko subjekt reševanja opravlja samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in poravnava svoje obveznosti iz tega naslova, razen
če ta zakon ali Banka Slovenije na podlagi pooblastil v skladu
s tem zakonom ne določi drugače.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka po začetku postopka reševanja brez predhodnega soglasja Banke Slovenije
ne sme:
1. izplačati glavnice in morebitnih obresti iz naslova kapitalskih instrumentov banke, niti v primeru nastanka pogodbene
zapadlosti teh obveznosti;
2. izplačati glavnice in morebitnih zapadlih obresti iz naslova kvalificiranih obveznosti, niti v primeru nastanka pogodbene zapadlosti teh obveznosti;
3. razpolagati s svojim premoženjem in dajati poroštev
ali drugih jamstev, razen v okviru opravljanja bančnih poslov;
4. opravljati poslov ali drugih dejanj, katerih posledica je
neenakopravno obravnavanje upnikov in onemogočanje izvedbe ukrepov za reševanje.
115. člen
(omejitev uporabe posameznih pogodbenih ureditev)
(1) Če se bistvene obveznosti iz pogodbe, ki jo je subjekt
reševanja sklenil z nasprotno pogodbeno stranko, vključno z
obveznostmi plačila in izročitve ter z zagotavljanjem zavarova-
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nja s premoženjem, po začetku postopka reševanja še naprej
izpolnjujejo v okviru sklenjene pogodbe, začetek postopka reševanja oziroma uporaba ukrepov za reševanje ali posameznih
pooblastil v zvezi z reševanjem sama po sebi ne štejeta za:
1. dogodek neizpolnitve ali drug podoben dogodek, ki je
dogovorjen med strankami in na podlagi katerega ima prejemnik zavarovanja pravico realizirati finančno zavarovanje ali
uveljaviti pravico predčasnega pobota v skladu z zakonom, ki
ureja finančna zavarovanja;
2. postopek zaradi insolventnosti oziroma drug ukrep, ki
izključuje ali omejuje izvršitev nalogov člana plačilnega sistema
v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za pogodbe, ki so
jih sklenili drugi subjekti v skupini, razen subjekt reševanja, in
sicer:
1. podrejena družba v zvezi z obveznostmi, za katere
jamči ali za katere se drugače zaveže nadrejena družba ali
kateri koli subjekt v skupini, ali
2. kateri koli subjekt v skupini, kadar pogodba vključuje
klavzule o navzkrižni kršitvi.
(3) Če se bistvene obveznosti iz pogodbe, ki jo je subjekt
reševanja sklenil z nasprotno stranko, vključno z obveznostmi
plačila in izročitve ter zagotavljanjem zavarovanja s premoženjem, po začetku postopka reševanja oziroma v zvezi z
uporabo ukrepov za reševanje in posameznih pooblastil, ki jih
v skladu s tem zakonom v postopku reševanja sprejme Banka
Slovenije, še naprej izpolnjujejo v okviru sklenjene pogodbe,
začetek tega postopka oziroma uporaba ukrepov za reševanje
med postopkom reševanja sama po sebi ne omogoča, da bi
kdor koli:
1. izvajal pravice do odpovedi, mirovanja, spremembe,
izravnave ali pobota, tudi za obveznosti v zvezi s pogodbo, ki
jo je sklenil/a:
– podrejena družba, kadar za obveznosti jamči ali za
katere se drugače zaveže subjekt v skupini;
– kateri koli subjekt v skupini, kadar pogodba vključuje
klavzule o navzkrižni kršitvi;
2. pridobil lastništvo, izvajal nadzor ali uveljavljal jamstvo
v zvezi s premoženjem subjekta reševanja ali katerega koli
subjekta v skupini v zvezi s pogodbo, ki vključuje klavzule o
navzkrižni kršitvi;
3. vplival na pogodbene pravice subjekta reševanja ali
katerega koli drugega subjekta v skupini v zvezi s pogodbo, ki
vključuje klavzule o navzkrižni kršitvi.
(4) Ta člen ne vpliva na pravico posameznika, da uresniči
upravičenje iz prejšnjega odstavka, če razlog za uresničenje
teh upravičenj ni izključno začetek postopka reševanja oziroma
uporaba drugih ukrepov in pooblastil med postopkom reševanja, ampak je posledica drugih okoliščin.
(5) Kadar Banka Slovenije odloči, da se začasno odloži
izpolnitev obveznosti ali prepove uresničevanje pogodbenih
upravičenj v zvezi z realizacijo zavarovanja oziroma odstopom
od pogodbe, taka odločitev ne pomeni neizpolnitve pogodbene
obveznosti v smislu prvega odstavka tega člena.
(6) Če se postopki tretje države za reševanje priznajo v
skladu z 250. členom tega zakona, se za namen tega člena
izvajanje pooblastil v okviru teh postopkov šteje kot izvajanje
ukrepov za reševanje.
116. člen
(posledice za začetek in vodenje drugih postopkov)
(1) Po začetku postopka reševanja zoper subjekt iz 2. do
4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona ni mogoče
uvesti običajnih insolvenčnih postopkov v skladu z zakonom,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje, razen na podlagi predloga, ki ga pristojnemu sodišču predloži Banka Slovenije.
(2) Kadar se v postopku reševanja uporabi instrument za
reševanje, ki vključuje prenos sredstev, pravic ali obveznosti
banke oziroma subjekta reševanja na drugo osebo, teh poslov
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in dejanj ni mogoče izpodbijati v morebitnem poznejšem običajnem insolvenčnem postopku, ki se začne zoper ta subjekt
reševanja.
(3) Kadar subjekt reševanja sodeluje v sodnem ali upravnem postopku kot stranka in o katerem pristojno sodišče ali
drug organ še ni odločil, lahko Banka Slovenije od pristojnega
sodišča ali organa zahteva, da prekine postopke odločanja
za določeno obdobje, če je prekinitev zadevnega postopka
potrebna za učinkovito uporabo instrumentov in pooblastil za
reševanje.
(4) Sodišče oziroma drug organ nadaljuje postopek odločanja iz prejšnjega odstavka:
1. ko prejme obvestilo Banke Slovenije, da so razlogi za
prekinitev postopka prenehali, ali
2. po prenehanju reševanja.
2.5.2 Izredna uprava
117. člen
(izredna uprava)
(1) Banka Slovenije lahko v banki, pri kateri so podani pogoji za reševanje, prevzame upravljanje banke z imenovanjem
izredne uprave.
(2) Banka Slovenije pri odločanju o imenovanju izredne
uprave upošteva cilje in načela v zvezi z reševanjem glede na
okoliščine posameznega primera, zlasti v zvezi z reševanjem
čezmejnih skupin. Izredna uprava v banki ni pogoj za izvajanje
ukrepov za reševanje.
(3) Ne glede na druge predpise, ki urejajo pooblastila
članov uprave, z vročitvijo odločbe o izredni upravi banki:
1. preneha funkcija vsem članom uprave in nadzornega
sveta banke ter pooblastila in pristojnosti članov uprave banke
ter prokuristov za vodenje poslov in zastopanje banke ter
2. Banka Slovenije v funkciji izredne uprave prevzame
pooblastila in pristojnosti vodenja in zastopanja banke.
(4) Banka Slovenije lahko v okviru izvajanja pristojnosti
izredne uprave v banki odloči tudi o razrešitvi ali zamenjavi
članov višjega vodstva v banki.
(5) Na podlagi odločbe o izredni upravi se v sodni register
vpiše:
1. prenehanje pooblastil članov uprave in prokuristov za
zastopanje banke in
2. osebe, ki so pooblaščene zastopati banko na podlagi
odločbe o izredni upravi.
(6) Banka Slovenije naslednji delovni dan po izdaji odločbe o izredni upravi o tem obvesti registrsko sodišče, ki je
krajevno pristojno za odločanje o vpisih v sodni register za
banko. Banka Slovenije obvestilo pošlje na elektronski naslov
registrskega sodišča in mu priloži svojo odločbo, ki je podlaga
za nastanek pravnega dejstva, ki je predmet vpisa.
118. člen
(izvajanje pristojnosti izredne uprave)
(1) Banka Slovenije izvaja pristojnosti izredne uprave
neposredno ali posredno z imenovanjem enega ali več izrednih
upraviteljev, ki opravljajo funkcijo člana izredne uprave v banki.
(2) Če Banka Slovenije neposredno izvaja pristojnosti
izredne uprave, Svet Banke Slovenije, ki ga predstavlja guverner Banke Slovenije, zastopa in vodi posle banke ter izvaja
pristojnosti nadzornega sveta in skupščine banke. Svet Banke
Slovenije lahko za opravljanje posameznih nalog in pooblastil
v zvezi z zastopanjem banke pooblasti druge osebe.
(3) Za namene drugih predpisov, ki urejajo upravljanje
in poslovanje gospodarskih družb, se z imenovanjem izredne
uprave v banki, kjer Banka Slovenije neposredno izvaja funkcije in pooblastila izredne uprave, člani Sveta Banke Slovenije
ne obravnavajo kot člani uprave ali nadzornega sveta banke.
Banka Slovenije ne prevzema funkcije in odgovornosti člana
uprave ali člana nadzornega sveta, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ali drugih predpisih.
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(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, ali zakona, ki ureja bančništvo, glede izvajanja pristojnosti uprave in nadzornega sveta banke sprejema Banka
Slovenije odločitve v zvezi z izvajanjem teh pristojnosti v okviru
izredne uprave v obliki sklepov v skladu z zakonom, ki ureja
Banko Slovenije.
119. člen
(imenovanje izrednih upraviteljev)
(1) Banka Slovenije za izrednega upravitelja imenuje osebo, ki je strokovno usposobljena ter ima znanje, veščine in izkušnje za izvajanje funkcije in nalog izrednega upravitelja v banki.
(2) Izredni upravitelj je upravičen do nadomestila za delo,
ki ga opravi v postopku reševanja banke. Nadomestilo za delo
izrednega upravitelja določi Banka Slovenije.
(3) Če nameravajo organi za reševanje subjektov v skupini imenovati izredno upravo v različnih subjektih v skupini,
Banka Slovenije preuči možnosti, da za izrednega upravitelja
v banki imenuje osebo, ki že opravlja zadevno funkcijo v drugih subjektih v skupini, če se tako olajša izvajanje ukrepov za
ponovno vzpostavitev finančne trdnosti subjektov v skupini.
(4) Izredni upravitelji so zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem v skladu z zakonom, ki ureja integriteto
in preprečevanje korupcije. Za postopke prijave premoženjskega stanja, njegovih sprememb in izvajanja nadzora nad
premoženjskim stanjem zavezancev iz prejšnjega stavka se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Roki v povezavi z nadzorom nad premoženjskim
stanjem iz zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, začnejo glede dolžnosti posameznega člana izredne uprave
teči z dnem, ko nastopi svoj položaj.
120. člen
(pooblastila izrednih upraviteljev)
(1) V odločbi o imenovanju izrednih upraviteljev Banka
Slovenije opredeli pooblastila in dolžnosti izrednih upraviteljev.
Izredni upravitelji izvajajo svoja pooblastila in naloge v skladu
z navodili Banke Slovenije.
(2) Če Banka Slovenije imenuje več izrednih upraviteljev
za zastopanje in vodenje poslov banke, ti skupno zastopajo in
vodijo posle banke kot uprava banke. Banka Slovenije lahko
v odločbi o imenovanju opredeli pooblastila in dolžnosti posameznega upravitelja v upravi pri samostojnem zastopanju in
vodenju poslov banke.
(3) Banka Slovenije lahko kadar koli in brez razloga spremeni, omeji ali prekliče pooblastila posameznega izrednega
upravitelja oziroma odpokliče posameznega izrednega upravitelja in imenuje novega.
(4) Izredni upravitelji v skladu s pooblastili Banke Slovenije sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev reševanja in da se zagotovi izvedba posameznih instrumentov za
reševanje, ne glede na druge predpise in interne akte, ki urejajo
pooblastila organov v zvezi z izvajanjem določenih ukrepov in
aktivnosti. Kadar namerava izredni upravitelj sprejeti ukrepe za
povečanje osnovnega kapitala, spremembo lastniške strukture
banke in statutarne spremembe v zvezi z banko, se ti ukrepi
sprejmejo le na podlagi predhodnega soglasja Banke Slovenije.
121. člen
(poročila izrednega upravitelja)
(1) Izredni upravitelj v dveh mesecih po imenovanju Banki
Slovenije predloži poročilo o finančnem položaju in pogojih
poslovanja banke v izredni upravi ter predloži:
1. načrt ukrepov, ki jih bo izvedla z namenom reševanja
banke, ter opredeli roke, v katerih se bodo ukrepi izvedli, in
oceno predvidenih stroškov izvedbe teh ukrepov,
2. ukrepe za prerazporeditev in razpršitev potencialnih
izgub banke ter
3. oceno nepredvidenih odhodkov, ki lahko vplivajo na
obveznosti banke ali poslovanje banke.
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(2) Izredni upravitelj Banki Slovenije v rokih, ki jih določi
Banka Slovenije, poroča o izvajanju ukrepov v okviru reševanja. Izredni upravitelj nemudoma obvesti Banko Slovenije o
vseh pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na pogoje poslovanja
banke v trajanju izredne uprave in na uresničitev ciljev reševanja.
(3) Izredni upravitelj Banko Slovenije, Komisijo za preprečevanje korupcije ter organe odkrivanja in pregona nemudoma
obvesti o vseh ugotovljenih sumih koruptivnih in kaznivih dejanj,
ki jih je v okviru svojega dela zaznal ali je bil o njih obveščen.
122. člen
(položaj razrešenih članov uprave banke)
(1) Z imenovanjem izredne uprave v banki morajo razrešeni člani uprave banke izredni upravi nemudoma predati vse
posle ter omogočiti dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke in pripraviti poročilo o predaji poslov. Člani uprave
morajo na zahtevo izredne uprave podati vsa pojasnila oziroma
dodatna poročila in informacije o poslovanju banke.
(2) Razrešeni člani uprave banke niso upravičeni do nadomestil ali drugih izplačil, določenih v internih aktih banke
ali dogovorjenih s pogodbami med banko in člani uprave za
primer predčasnega prenehanja ali razrešitve s položaja člana
uprave banke.
123. člen
(trajanje izredne uprave)
(1) Izredna uprava se v banki imenuje največ za obdobje
enega leta, ki se lahko podaljša, vsakič največ za eno leto, če
so ob podaljšanju še izpolnjeni pogoji za izredno upravo in je
podaljšanje nujno za dosego ciljev reševanja, vendar največ
do zaključka reševanja.
(2) Skupno trajanje izredne uprave ne sme biti daljše od
treh let od imenovanja izredne uprave.
(3) Izredna uprava v dveh mesecih od prenehanja funkcije
izdela zaključno poročilo glede poslovanja banke v pogojih
izredne uprave, ki zlasti vsebuje navedbo izvedenih ukrepov,
opis učinkov teh ukrepov in pregled nastalih stroškov.
2.5.3 Dodatna pooblastila v postopku reševanja
124. člen
(splošna pooblastila v zvezi z izvajanjem ukrepov
za reševanje)
(1) Banka Slovenije lahko z namenom, da zagotovi učinkovitost ukrepov za reševanje ali doseganje enega ali več ciljev
reševanja, uporabi tudi naslednja pooblastila:
1. odloči, da se prenos finančnih instrumentov, sredstev,
pravic in obveznosti izvede brez morebitnih dodatnih obveznosti ali obremenitev, ki vplivajo na prenesene finančne instrumente, pravice, sredstva ali obveznosti, razen glede obveznosti
in obremenitev, varovanih v okviru dogovorov o jamstvu v
skladu s prvim odstavkom 131. člena tega zakona;
2. odloči, da preneha morebitna prednostna pravica delničarjev do novih delnic ali drugih lastniških instrumentov oziroma da se odpravijo druge pravice, ki upravičencu zagotavljajo
pridobitev dodatnih delnic ali drugih lastniških instrumentov
subjekta reševanja;
3. zahteva, da upravljavec organiziranega trga ali večstranskega sistema trgovanja, kot ga opredeljuje zakon, ki
ureja trg finančnih instrumentov, začasno ustavi trgovanje s
finančnim instrumentom ali umakne finančni instrument iz trgovanja na organiziranem trgu ali začasno zadrži uvrstitev finančnih instrumentov v uradno kotacijo finančnih instrumentov;
4. odloči, da se prevzemnik, na katerega se v okviru
reševanja prenesejo delnice, drugi lastniški instrumenti, dolžniški instrumenti, sredstva, pravice in obveznosti, za namene
uveljavljanja katerih koli pravic ali obveznosti, katerih nosilec je
bil subjekt reševanja, vključno s pravico do udeležbe oziroma
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članstva v plačilnih in poravnalnih sistemih, obravnava enako
kot subjekt reševanja;
5. zahteva, da si subjekt reševanja in prevzemnik, na katerega se v okviru reševanja prenesejo delnice, drugi lastniški
instrumenti, dolžniški instrumenti, sredstva, pravice in obveznosti, medsebojno zagotavljata vse potrebne informacije in pomoč;
6. odloči, da se razveljavijo ali spremenijo pogoji pogodbe,
katere stranka je subjekt reševanja, ali da se subjekt reševanja
kot stranka pogodbe nadomesti s prevzemnikom, na katerega
se v okviru reševanja prenesejo delnice, drugi lastniški instrumenti, dolžniški instrumenti, sredstva, pravice in obveznosti;
7. zagotovi pogoje in sklene dogovore za zagotavljanje
kontinuitete poslovanja, ki so potrebni, da se zagotovi učinkovitost ukrepov za reševanje in prenos upravljanja poslovnega
področja na prevzemnika;
8. zahteva od banke ali njene nadrejene banke, da izda
ustrezne instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali druge kapitalske instrumente, vključno s prednostnimi
delnicami in pogojno zamenljivimi instrumenti.
(2) Pri uporabi pooblastil iz 1. točke prejšnjega odstavka
se pravica do nadomestila, ki se zagotavlja subjektu reševanja
oziroma delničarjem in upnikom v skladu s tem zakonom, ne
šteje kot obveznost ali obremenitev.
(3) Upravljavec organiziranega trga mora na podlagi zahteve Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem pooblastil iz 3. točke prvega odstavka tega člena začasno ustaviti trgovanje s
finančnim instrumentom na organiziranem trgu ali umakniti
finančni instrument iz trgovanja na organiziranem trgu oziroma
iz uradne kotacije.
(4) Banka Slovenije v okviru izvajanja pooblastil na podlagi 7. točke prvega odstavka tega člena zagotavlja zlasti:
1. kontinuiteto pogodb, ki jih je sklenil subjekt reševanja,
tako da prevzemnik prevzame pravice in obveznosti subjekta
reševanja v zvezi z delnicami, drugimi lastniškimi instrumenti,
dolžniškimi instrumenti, sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki
se prenašajo, ter izrecno ali implicitno nadomesti subjekt reševanja v vseh ustreznih pogodbenih dokumentih;
2. kontinuiteto pravnih postopkov, v katerih je udeležen
subjekt reševanja v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom, pravico, sredstvom ali obveznostjo, ki se prenesejo na
prevzemnika, tako da prevzemnik v zadevnih postopkih vstopi
v položaj subjekta reševanja.
(5) Izvajanje pooblastil iz 4. točke prvega odstavka tega
člena in 2. točke prejšnjega odstavka ne vpliva na:
1. pravico zaposlenega pri subjektu reševanja, da odpove
pogodbo o zaposlitvi;
2. pravico pogodbene stranke, da razen v primerih iz 127.,
128. in 129. člena tega zakona uveljavlja katere koli pravice v
skladu s pogodbo, vključno s pravico do odpovedi, kadar je do
tega upravičena v skladu s pogoji pogodbe na podlagi dejanja
ali opustitve s strani subjekta reševanja pred prenosom na
prevzemnika ali s strani prevzemnika po izvedenem prenosu.
125. člen
(sprememba pogojev dolžniških instrumentov
in kvalificiranih obveznosti)
(1) Banka Slovenije lahko v zvezi z izvajanjem instrumentov za reševanje glede dolžniških instrumentov in kvalificiranih obveznosti, ki jih je izdal subjekt reševanja, odloči, da
se spremenijo pogoji teh instrumentov in obveznosti, vključno
s spremembo zapadlosti glavnice ter višino obrestne mere in
datuma zapadlosti obresti.
(2) Banka Slovenije lahko v zvezi z obveznostmi subjekta
reševanja iz naslova dolžniških instrumentov in kvalificiranih
obveznosti odloči tudi, da se plačilo zapadlih obveznosti začasno zadrži.
(3) Dolžniški instrumenti iz prvega in drugega odstavka
tega člena so obveznice in druge oblike prenosljivega dolga,
instrumenti, ki vzpostavljajo ali potrjujejo dolg, ter instrumenti,
ki dajejo pravice za pridobitev dolžniških instrumentov.
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127. člen

1. je ta pravica vzpostavljena v zvezi z določenimi sredstvi
oziroma pravicami ali v zvezi z določeno vrsto ali vsemi sredstvi
oziroma pravicami subjekta reševanja ali kot podoben dogovor;
2. je pravica nastala na podlagi pogodbe ali zakona;
3. zanjo velja pravo Republike Slovenije, druge države
članice ali tretje države.
(2) Omejitev pravic upnikov iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavi v zvezi s katerimi koli sredstvi subjekta reševanja, in
sicer od trenutka objave odločitve o omejitvi teh pravic v skladu
s 226. členom tega zakona do polnoči naslednjega delovnega
dne po objavi te odločitve.
(3) Omejitev pravic upnikov iz prvega odstavka tega člena
se ne uporablja v zvezi s pravicami iz naslova jamstva, ki jih
je vzpostavil subjekt reševanja v korist plačilnega ali poravnalnega sistema, ki zagotavlja dokončnost poravnave nalogov v
primeru insolventnosti ali drugega postopka prenehanja člana,
kot je opredeljena v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, oziroma zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali
upravljavca takega sistema, centralne nasprotne stranke in
centralne banke.
(4) Če so v okviru reševanja podane okoliščine iz 132. člena tega zakona, Banka Slovenije uporabi pooblastilo iz prvega
odstavka tega člena tako, da so omejitve uveljavljanja pravic
iz naslova jamstva skladne za vse subjekte v skupini, v zvezi s
katerimi je sprejet ukrep za reševanje.
(5) Banka Slovenije pri izvajanju pooblastila na podlagi
tega člena upošteva morebitne učinke, ki jih lahko ima izvajanje
tega pooblastila na pravilno delovanje finančnih trgov.

(mirovanje posameznih obveznosti)

129. člen

(zahteva za zagotavljanje storitev in prostorov)
(1) Banka Slovenije lahko zahteva, da subjekt reševanja
ali drugi subjekt v skupini zagotovi ustrezne operativne storitve
ali prostore, da se prevzemniku, na katerega se v okviru reševanja prenesejo delnice, drugi lastniški instrumenti, dolžniški
instrumenti, sredstva, pravice in obveznosti, omogoči učinkovito opravljanje poslovnih dejavnosti, ki so bile nanj prenesene.
(2) Banka Slovenije izvaja pooblastila iz prejšnjega odstavka tudi v zvezi z zahtevo organa za reševanje v drugi državi
članici glede storitev in prostorov, ki jih zagotavljajo subjekti s
sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Banka Slovenije lahko v okviru izvajanja pooblastil
iz prvega in drugega odstavka tega člena od subjekta reševanja ali drugega subjekta v skupini zahteva zagotavljanje
operativnih storitev in prostorov, ki ne vključujejo nobene oblike
finančne podpore.
(4) Subjekt reševanja oziroma subjekt v skupini, na katerega Banka Slovenije naslovi zahtevo iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, zagotovi zahtevane storitve ali prostore
pod naslednjimi pogoji:
1. če je storitve in prostore zagotavljal subjektu reševanja
na podlagi sporazuma neposredno pred izvedbo ukrepa za
reševanje: pod enakimi pogoji za čas trajanja tega sporazuma;
2. če pred izvedbo ukrepa za reševanje ni bil sklenjen
sporazum ali je ta potekel: pod razumnimi pogoji.

(1) Banka Slovenije lahko odloči, da katere koli obveznosti subjekta reševanja za plačilo ali izročitev v skladu s katero
koli pogodbo, katere stranka je subjekt reševanja, mirujejo od
trenutka objave odločitve o mirovanju v skladu z 226. členom
tega zakona do polnoči naslednjega delovnega dne po objavi
odločitve o mirovanju.
(2) Če obveznost subjekta reševanja za plačilo ali izročitev na podlagi pogodbe zapade med obdobjem mirovanja,
se obveznost plačila ali izročitve izvede takoj po izteku tega
obdobja.
(3) Če na podlagi odločitve iz prvega odstavka tega člena
obveznosti subjekta reševanja za plačilo ali izročitev mirujejo,
obveznosti plačila ali izročitve nasprotnih strank na podlagi te
pogodbe mirujejo za enako obdobje.
(4) Mirovanje iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za obveznosti plačila ali izročitve:
1. na podlagi upravičene vloge;
2. do sistemov ali operaterjev sistemov, določenih v zakonih, ki prenašajo Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih
in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne
11. 6. 1998, nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 909/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski
uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv
98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012), centralnih nasprotnih strank in centralnih bank;
3. na podlagi upravičene terjatve investitorjev, ki se upoštevajo pri ugotavljanju zajamčenih terjatev na podlagi zakona,
ki ureja trg finančnih instrumentov.
(5) Banka Slovenije pri izvajanju pooblastila na podlagi
tega člena upošteva morebitne učinke, ki jih lahko ima izvajanje
tega pooblastila na pravilno delovanje finančnih trgov.
128. člen
(omejitev uveljavljanja pravic iz naslova dogovorov o jamstvu)
(1) Banka Slovenije lahko začasno omeji pravice upnikov, zavarovane z dogovori o jamstvu, ki nasprotni stranki iz
naslova jamstva zagotavlja dejansko ali pogojno pravico do
poplačila terjatev iz sredstev ali pravic subjekta reševanja, ne
glede na to, ali:

(mirovanje pravic do odpovedi)
(1) Banka Slovenije lahko odloči, da morebitne pravice
do odpovedi, ki jih ima katera koli stranka v zvezi s pogodbo,
katere stranka je subjekt reševanja, mirujejo od trenutka objave odločitve o mirovanju v skladu s 226. členom tega zakona
do polnoči naslednjega delovnega dne po objavi odločitve o
mirovanju.
(2) Banka Slovenije lahko uporabi pooblastilo iz prejšnjega odstavka glede pravice do odpovedi, ki jo ima katera
koli stranka v zvezi s pogodbo s podrejeno družbo subjekta
reševanja, kadar:
1. subjekt reševanja jamči za obveznosti iz te pogodbe ali
drugače zagotavlja njihovo izpolnitev,
2. se pravice do odpovedi na podlagi te pogodbe uveljavljajo izključno z upoštevanjem insolventnosti ali finančnega
položaja subjekta reševanja in
3. za pooblastilo za prenos, ki se izvaja ali se lahko izvaja
v zvezi s subjektom reševanja v okviru ukrepov za reševanje
na podlagi tega zakona, velja, da:
– so ali bi lahko bila vsa sredstva in obveznosti podrejene
družbe v zvezi z navedeno pogodbo prenesena na prevzemnika ali bi jih ta lahko prevzel ali
– Banka Slovenije drugače zagotovi ustrezno zaščito teh
obveznosti.
(3) Mirovanje iz prejšnjega odstavka učinkuje od trenutka
objave odločitve o mirovanju v skladu z 226. členom tega zakona do polnoči naslednjega delovnega dne po objavi odločitve
o mirovanju.
(4) Mirovanje na podlagi prvega in drugega odstavka tega
člena se ne uporablja v zvezi s pravico odpovedi, vzpostavljeno v korist plačilnega ali poravnalnega sistema, ki zagotavlja
dokončnost poravnave nalogov v primeru insolventnosti ali
drugega postopka prenehanja člana, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, oziroma zakonu, ki
ureja trg finančnih instrumentov, ali upravljavca takega sistema,
centralne nasprotne stranke in centralne banke.
(5) Nasprotna stranka pogodbe lahko uveljavlja pravico
do odpovedi v skladu s pogodbo pred koncem obdobja mirovanja iz prvega odstavka tega člena na podlagi obvestila Banke
Slovenije, da pravice in obveznosti, ki jih pokriva pogodba, v
okviru reševanja ne bodo prenesene na drug subjekt oziroma
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odpisane ali konvertirane za namene dokapitalizacije subjekta
reševanja.
(6) Kadar Banka Slovenije odloči o mirovanju pravic do
odpovedi na podlagi prvega ali drugega odstavka tega člena,
in če nasprotna pogodbena stranka ni prejela obvestila iz
prejšnjega odstavka, se te pravice lahko uveljavljajo po izteku
obdobja mirovanja in ob upoštevanju 115. člena tega zakona
pod naslednjimi pogoji:
1. če so bile pravice in obveznosti, ki jih zajema pogodba,
prenesene na prevzemnika, lahko nasprotna pogodbena stranka uveljavlja pravice do odpovedi izključno na podlagi okoliščin,
ki nastopijo po prenosu in v skladu s pogodbo opravičujejo
odstop s strani nasprotne stranke;
2. če se pravice in obveznosti, ki jih zajema pogodba,
ne prenesejo na novega prevzemnika, ter Banka Slovenije v
zvezi s subjektom reševanja ni uporabila instrumenta za odpis
ali konverzijo kvalificiranih obveznosti za namene dokapitalizacije subjekta reševanja, lahko nasprotna pogodbena stranka
ob izteku obdobja mirovanja nemudoma uveljavlja pravice do
odpovedi v skladu z določbami zadevne pogodbe.
(7) Banka Slovenije pri izvajanju pooblastila na podlagi
tega člena upošteva morebitne učinke, ki jih lahko ima izvajanje
tega pooblastila na pravilno delovanje finančnih trgov.
(8) Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem pooblastil na
podlagi tega zakona ali pooblastil v zvezi z izvajanjem bonitetnega nadzora na podlagi zakona, ki ureja bančništvo,
zahteva, da subjekt reševanja vzdržuje podrobne evidence
pogodb ter na zahtevo Banke Slovenije posreduje informacije,
ki jih potrebuje za izpolnjevanje odgovornosti in nalog v skladu
z 81. členom Uredbe 648/2012/EU.
2.5.4 Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo ukrepov za reševanje
130. člen
(neodvisna ocena obravnave upnikov in delničarjev)
(1) Banka Slovenije v največ šestih mesecih po izdaji
odločbe o uporabi instrumentov za reševanje pridobi neodvisno strokovno oceno, ali so bili pri uporabi instrumentov za
reševanje delničarji in upniki subjekta reševanja obravnavani
slabše, kot bi bili, če bi bil zoper subjekt reševanja začet običajen insolvenčni postopek. Ta ocena je ločena od predhodnega
vrednotenja, ki se izvede v skladu s 66. členom tega zakona.
(2) Neodvisno oceno obravnave upnikov in delničarjev
izdela neodvisni cenilec, ki ga imenuje Banka Slovenije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko neodvisno oceno
izdela neodvisni cenilec, ki je imenovan za izdelavo neodvisnega predhodnega vrednotenja na podlagi četrtega odstavka
70. člena tega zakona, vendar mora biti v tem primeru neodvisna ocena obravnave delničarjev in upnikov vsebinsko ločena
od vrednotenja za namene uporabe ukrepov za reševanje.
(4) Ocena iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
informacije glede:
1. najverjetnejše obravnave delničarjev in upnikov oziroma sistema jamstva za vloge, če bi bil za subjekt reševanja, v
zvezi s katerim je bil izveden postopek reševanja, začet običajni insolvenčni postopek, ko je bila sprejeta odločitev o začetku
reševanja v skladu z 72. členom tega zakona,
2. dejanske obravnave, ki so je bili delničarji in upniki
oziroma sistem jamstva za vloge deležni pri reševanju subjekta
reševanja, in
3. morebitne razlike med obravnavo iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(5) Pri oceni iz prvega odstavka tega člena se domneva, da bi bil zoper subjekt reševanja, v zvezi s katerim so
bili izvedeni ukrepi za reševanje, uveden običajni insolvenčni
postopek, ko je bila sprejeta odločitev o začetku reševanja v
skladu z 72. členom tega zakona, in ukrepi za reševanje ne bi
bili izvedeni.
(6) Pri oceni iz prvega odstavka tega člena se ne upošteva morebitna izredna javnofinančna pomoč, ki je bila dodeljena
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subjektu reševanja v zadnjih treh letih pred izdajo odločbe o
začetku postopka reševanja.
(7) Če se na podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena
ugotovi, da ima z upoštevanjem 76. člena tega zakona delničar ali upnik večje izgube, kot bi jih imel v primeru prenehanja
subjekta reševanja po običajnih insolvenčnih postopkih, je tak
delničar ali upnik upravičen do plačila zadevne razlike iz sheme
za financiranje reševanja iz 134. člena tega zakona.
131. člen
(obravnava nasprotnih strank pri delnem prenosu)
(1) Banka Slovenije v zvezi z uporabo instrumentov za
reševanje, ki vključujejo prenos dela sredstev, pravic ali obveznosti od subjekta reševanja, premostitvene banke ali družbe za
upravljanje sredstev na drug subjekt, ali z uporabo pooblastil
iz 6. točke prvega odstavka 124. člena tega zakona upošteva
zaščitne ukrepe iz četrtega do osmega odstavka tega člena
in 132. člena tega zakona, v zvezi z naslednjimi dogovori in
obveznostmi:
1. dogovori o jamstvu, ki nasprotni stranki iz naslova jamstva ali zavarovanja zagotavlja dejansko ali pogojno pravico do
poplačila njenih terjatev iz sredstev ali pravic, ki se prenašajo,
ne glede na to, ali je ta pravica vzpostavljena v zvezi z določenimi sredstvi oziroma pravicami ali v zvezi z določeno vrsto
oziroma vsemi sredstvi oziroma pravicami subjekta reševanja
ali kot podoben dogovor;
2. dogovori o finančnem zavarovanju s prenosom lastninske pravice, pri katerih lastninska pravica na finančnem
instrumentu, gotovini ali bančnem posojilu v času trajanja dogovora preide z dajalca finančnega zavarovanja na prejemnika
finančnega zavarovanja z namenom, da se zavaruje ali krije
izvedba določenih obveznosti subjekta reševanja, ob pogoju,
da prejemnik zavarovanja v primeru izpolnitve teh obveznosti
prenesena sredstva prenese nazaj;
3. dogovorov o pobotu, po katerih se lahko dva ali več
zahtevkov ali obveznosti, ki si jih medsebojno dolgujeta subjekt
reševanja in nasprotna stranka, med sabo pobotajo;
4. dogovori o izravnavi;
5. obveznostmi iz naslova kritih obveznic;
6. strukturiranimi finančnimi dogovori, vključno z listinjenjem in instrumenti za zavarovanje pred tveganjem, ki so
sestavni del sklada za kritje in so v skladu z veljavnimi predpisi
zavarovani podobno kot krite obveznice, ki vključujejo podelitev
in uveljavljanje pravic zavarovanja s strani stranke dogovora ali
skrbnika, zastopnika ali pooblaščenca.
(2) V primeru dogovorov iz prejšnjega odstavka Banka
Slovenije upošteva tudi omejitve iz 115. ter 127. do 129. člena
tega zakona.
(3) Zaščitni ukrepi iz tega člena se uporabljajo za dogovore in obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne glede
na število strank v dogovoru in ne glede na to, ali ti dogovori
nastanejo:
1. s pogodbo, v okviru skrbništva ali podobno, z izjavo
volje strank oziroma neposredno na podlagi zakona ali
2. po pravu druge države članice ali tretje države oziroma
jih to pravo v celoti ali delno ureja.
(4) Banka Slovenije pri uporabi instrumentov in pooblastil
za reševanje iz prvega odstavka tega člena zagotovi, da se v
zvezi z dogovori o jamstvu iz 1. točke prvega odstavka tega
člena prepreči:
1. prenos premoženja, s katerim je obveznost zavarovana, razen če se preneseta tudi navedena obveznost in upravičenje iz jamstva,
2. prenos zavarovane obveznosti, razen če se prenese
tudi upravičenje iz zavarovanja,
3. prenos upravičenja iz zavarovanja, razen če se prenese tudi zavarovana obveznost, ali
4. sprememba ali prenehanje dogovora o jamstvu z uporabo dodatnih pooblastil, če obveznost zaradi navedene spremembe ali prenehanja ni več zavarovana.
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(5) Banka Slovenije pri uporabi instrumentov in pooblastil
za reševanje iz prvega odstavka tega člena zagotovi, da se
v zvezi z dogovori iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena prepreči:
1. prenos dela pravic in obveznosti, vključenih v posamezni dogovor, od subjekta reševanja na drugi subjekt;
2. sprememba ali prenehanje pravic in obveznosti, vključenih v posamezni dogovor.
(6) Za namene iz prejšnjega odstavka se šteje, da so
pravice in obveznosti vključene v posamezni dogovor, če so
stranke dogovora upravičene do izravnave ali pobota navedenih pravic in obveznosti.
(7) Banka Slovenije pri uporabi ukrepov in pooblastil iz
prvega odstavka tega člena zagotovi, da se v zvezi z dogovori
iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena prepreči:
1. prenos dela sredstev, pravic in obveznosti, ki predstavljajo strukturiran finančni dogovor ali njegov del;
2. sprememba ali prenehanje sredstev, pravic in obveznosti, ki predstavljajo strukturiran finančni dogovor ali njegov del.
(8) Banka Slovenije lahko ne glede na četrti, peti in sedmi
odstavek tega člena, če je to potrebno, da se zagotovi razpoložljivost zajamčenih vlog:
1. prenese zajamčene vloge, ki so del katerega koli dogovora iz prvega odstavka tega člena, ne da bi prenesla druga
sredstva, pravice ali obveznosti, ki so del tega dogovora, in
2. prenese, spremeni ali odpove sredstva, pravice ali obveznosti, ki so del katerega koli dogovora iz prvega odstavka
tega člena, ne da bi prenesla zajamčene vloge, ki so del tega
dogovora.
132. člen
(varstvo sistemov trgovanja, klirinških sistemov
in sistemov poravnave)
Uporaba instrumentov in pooblastil za reševanje, ki vključujejo prenos dela sredstev, pravic ali obveznosti od subjekta reševanja, premostitvene banke ali družbe za upravljanje
sredstev na drug subjekt, ali uporaba pooblastil iz 6. točke
prvega odstavka 124. člena tega zakona ne vpliva na pravice
in obveznosti subjekta reševanja do plačilnih in poravnalnih
sistemov, pri katerih je v skladu s predpisi zagotovljena dokončnost poravnave nalogov v primeru insolventnosti ali drugega
postopka prenehanja člana, tako, kot je določeno v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme, oziroma zakonu, ki ureja trg
finančnih instrumentov, in sicer zlasti:
1. ne povzroči preklica, spremembe ali razveljavitve naloga za prenos ter medsebojnega pobota terjatev in obveznosti
v sistemu;
2. ne omejuje ali prepreči uporabe sredstev ali vrednostnih papirjev, ki se vodijo na poravnalnem računu člana sistema, vključno z uporabo morebitnih pravic črpanja iz naslova
odobrenih kreditnih linij v okviru zagotovljenega zavarovanja
s premoženjem;
3. ne omejuje ali prepreči uporabe pravic zavarovanja s
premoženjem, vzpostavljenih v korist upravljavca ali članov sistema oziroma v korist centralnih bank držav članic ali Evropske
centralne banke.
2.6 Financiranje ukrepov za reševanje
133. člen
(uporaba sredstev iz sistema jamstva za vloge pri reševanju)
(1) Če se v okviru ukrepov za reševanje ohranja dostop
vlagateljem do zajamčenih vlog, sistem jamstva za vloge z
upoštevanjem vrednotenja na podlagi 66. člena tega zakona
prispeva k reševanju:
1. če se uporabi instrument odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti: znesek, ki bi se iz naslova zajamčenih vlog
odpisal za pokrivanje izgub banke v skladu s 1. točko prvega
odstavka 86. člena tega zakona, če bi se zajamčene vloge pri
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uporabi tega instrumenta odpisale v enaki meri kot obveznosti
istega prednostnega razreda, ali
2. če se uporabi eden ali več drugih instrumentov za reševanje: znesek izgub, ki bi jih utrpel sistem jamstva za vloge
v primeru prenehanja banke v okviru običajnega insolvenčnega
postopka.
(2) Če se uporabi instrument za reševanje s sredstvi
upnikov, sistem jamstva za vloge ni zavezan prispevati k dokapitalizaciji banke ali premostitvene banke v skladu z 2. točko
prvega odstavka 86. člena tega zakona.
(3) Prispevek sistema jamstva za vloge pri financiranju
reševanja v nobenem primeru ne presega nobenega od naslednjih dveh zneskov:
1. izgube, ki bi jih utrpel sistem jamstva za vloge v primeru prenehanja banke v okviru običajnega insolvenčnega
postopka, ali
2. zneska, ki je enak 50 odstotkom ciljne ravni sklada za
jamstvo, določene na podlagi zakona, ki ureja sistem jamstva
za vloge.
(4) Če je na podlagi neodvisne ocene iz 130. člena tega
zakona ugotovljeno, da je bil prispevek sistema jamstva za vloge
pri reševanju večji od neto izgub, ki bi jih imel, če bi banka prenehala v okviru običajnega insolvenčnega postopka, je sistem
jamstva za vloge upravičen do plačila zadevne razlike iz sheme
za financiranje reševanja v korist sklada za jamstvo vlog.
(5) Sistem jamstva za vloge zagotovi plačilo prispevka iz
prvega odstavka tega člena na podlagi odločbe Banke Slovenije. Prispevek sistema jamstva za vloge se zagotovi v denarju.
(6) Če se del upravičene vloge pri banki v postopku reševanja prenese na drug subjekt z uporabo instrumenta prodaje
poslovanja ali ustanovitve premostitvene banke, vlagatelji ne
morejo uveljavljati nobenih zahtevkov do sistema jamstva za
vloge iz naslova tistega dela upravičene vloge pri banki v
postopku reševanja, ki ni bil prenesen, če so preneseni del
upravičene vloge in pripadajoča sredstva, ki se zagotovijo prevzemniku v zvezi s temi obveznostmi, enaki ali večji od zneska
zajamčene vloge v sistemu jamstva za vloge.
134. člen
(shema za financiranje reševanja)
(1) Če uporaba ukrepov za reševanje, vključno z uporabo
sredstev, ki jih prispeva sistem jamstva za vloge v skladu s
prejšnjim členom, ne zagotavlja potrebnih finančnih virov za
učinkovito izvajanje teh ukrepov in izpolnjevanje ciljev reševanja, se dodatna finančna sredstva zagotavljajo v okviru sheme
za financiranje reševanja, vzpostavljene na podlagi Uredbe
806/2014/EU in tega zakona.
(2) Shema za financiranje reševanja vključuje sredstva enotnega sklada za reševanje, ki ga v skladu z Uredbo
806/2014/EU vzpostavi enotni odbor za reševanje, in sredstva,
ki jih pri Banki Slovenije v skladu s tem zakonom zagotovijo
podružnice bank tretjih držav.
(3) Banka Slovenije za namen vzpostavitve in delovanja
sheme za financiranja reševanja:
1. zbira predhodne in izredne naknadne prispevke bank
za shemo financiranja reševanja, ki jih določi enotni odbor za
reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU in Delegirano uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi
Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja
(UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 44; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2015/63/EU);
2. zagotavlja prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov v enotni sklad za reševanje ter izvaja druge pristojnosti
in naloge v zvezi z upravljanjem sredstev v okviru enotnega
sklada za reševanje, določene s Sporazumom o prenosu;
3. določi in zbira predhodne in izredne naknadne prispevke ter upravlja sredstva, ki jih v skladu s tem zakonom za
shemo financiranja reševanja vplačajo EU podružnice, ustanovljene v Republiki Sloveniji;
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4. v skladu z Uredbo 806/2014/EU predlaga enotnemu
odboru za reševanje uporabo sredstev enotnega sklada za
reševanje za financiranje ukrepov za reševanje, ki jih sprejme
Banka Slovenije.
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opredeli vrsto in višino prispevka, rok za plačilo prispevka in
račun, na katerega se plača prispevek.
(2) Rok za plačilo predhodnega prispevka je 15 dni od
vročitve odločbe.

135. člen

138. člen

(viri za shemo financiranja reševanja v okviru enotnega
sklada za reševanje)

(plačilo prispevka in izvršitev odločbe)

(1) Vse banke, vključno s premostitveno banko, če je
ustanovljena, zagotovijo predhodne in izredne naknadne prispevke za financiranje reševanja v okviru enotnega sklada za
reševanje v višini in na način, ki ju določi enotni odbor za reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU in Delegirano uredbo
2015/63/EU.
(2) EU podružnice, ustanovljene v Republiki Sloveniji, zagotovijo predhodne in izredne naknadne prispevke za financiranje reševanja v višini in na način, ki ju določi Banka Slovenije.
(3) Banke in podružnice bank tretjih držav plačajo prispevke iz prvega in drugega odstavka tega člena na podlagi
odločbe, ki jo izda Banke Slovenije.
(4) Za zagotovitev premostitvenega financiranja enotnega
sklada za reševanje lahko Republika Slovenija kot zadnji možni
ukrep odobri enotnemu skladu za reševanje posojilo v obsegu,
kot ga določi enotni reševalni odbor.
(5) Višina posojila iz prejšnjega odstavka lahko znaša
največ 71.500.000 eurov.
(6) Sporazum o posojilu iz četrtega odstavka tega člena
z enotnim odborom za reševanje podpiše minister, pristojen
za finance.
136. člen
(predhodni prispevki v zvezi s poslovanjem EU podružnic)
(1) Kreditna institucija tretje države plača predhodni prispevek za reševanje, ko pridobi dovoljenje za ustanovitev EU
podružnice v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo.
(2) Banka Slovenije določi višino prispevka za reševanje,
ki ga plača kreditna institucija tretje države članice v zvezi
s poslovanjem EU podružnice v Republiki Sloveniji v okviru
dovoljenja iz prejšnjega odstavka. Za izračun predhodnega in
izrednega naknadnega prispevka za EU podružnico se smiselno uporabljajo pravila za izračun predhodnega prispevka
banke, določena v Uredbi 806/2014/EU in Delegirani uredbi
2015/63/EU.
(3) Pri določitvi višine predhodnega prispevka za EU
podružnico Banka Slovenije upošteva:
1. profil tveganosti kreditne institucije tretje države, ki ga
ugotavlja pristojni organ tretje države, ter značilnost dejavnosti,
sredstev, pravic in obveznosti, ki jih kreditna institucija tretje države izvaja oziroma izkazuje prek podružnice v Republiki Sloveniji;
2. morebitni sporazum o sodelovanju med organi za reševanje, ki je sklenjen s tretjo državo in zavezuje Republiko
Slovenije;
3. priznanje oziroma zavrnitev priznanja ukrepov za reševanje, ki jih sprejme organ za reševanje v tretji državi v skladu
z 250. členom tega zakona.
(4) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi
podrobnejša pravila za izračun predhodnega in izrednega naknadnega prispevka kreditne institucije tretje države v zvezi s
poslovanjem EU podružnice v Republiki Sloveniji.
(5) Banka Slovenije lahko na podlagi predloga kreditne institucije tretje države odloči, da se predhodni prispevek kreditne
institucije tretje države zagotovi z večkratnimi delnimi plačili, ki se
izvršijo vsaj enkrat letno. Kreditna institucija tretje države mora
zagotoviti plačilo celotnega prispevka najpozneje v treh letih.
137. člen
(odločba o plačilu prispevkov)
(1) Banka Slovenije naloži plačilo prispevka iz 135. in
136. člena tega zakona z odločbo o plačilu prispevka, v kateri
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(1) Če banka ali kreditna institucija tretje države v zvezi
s poslovanjem svoje podružnice v Republiki Sloveniji ne plača
prispevka iz 135. ali 136. člena tega zakona na podlagi odločbe
o plačilu prispevka v roku, Banka Slovenije po uradni dolžnosti
predlaga izvršbo odločbe o plačilu prispevka, ki jo opravi organ,
pristojen za pobiranje davkov, po postopku za izvršbo davčnih
obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, če
ni v tem členu določeno drugače.
(2) Organ, pristojen za pobiranje davkov, izda sklep o
izvršbi na podlagi predloga Banke Slovenije za prisilno izvršitev
odločbe o plačilu prispevka najpozneje v 30 dneh.
(3) Če je zoper sklep o izvršbi organa, pristojnega za
pobiranje davkov, vložena pritožba, se ne uporabljajo določbe
zakona, ki ureja davčni postopek, o odložitvi davčne izvršbe.
139. člen
(prenos v enotni sklad za reševanje in upravljanje sredstev
pri Banki Slovenije)
(1) Banka Slovenije za namen plačila prispevkov, ki jih
plačajo banke na podlagi 135. in 136. člena tega zakona, odpre
in vodi ločen denarni račun za namene plačila prispevkov bank
za enotni sklad za reševanje ter ločen denarni račun za plačilo
prispevkov EU podružnice.
(2) Banka Slovenije denarna sredstva, ki jih plačajo banke
za namene enotnega sklada za reševanje, prenese v skladu s
Sporazumom o prenosu.
(3) Denarna sredstva, ki jih plačajo banke tretjih držav
v zvezi s poslovanjem EU podružnice v Republiki Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu: izločena sredstva za reševanje), so last
Banke Slovenije in se lahko uporabijo izključno za financiranje
ukrepov za reševanje.
(4) Banka Slovenije upravlja izločena sredstva za reševanje tako, da se zagotavlja:
1. stalna in takojšnja razpoložljivost sredstev za potrebe
financiranja ukrepov za reševanje v okviru sheme financiranja
reševanja in
2. varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost naložb.
(5) Banka Slovenije sklepa posle upravljanja izločenih
sredstev za reševanje v svojem imenu in za račun izločenih
sredstev. Obveznosti in stroški v zvezi z upravljanjem se poplačajo v breme izločenih sredstev za reševanje.
140. člen
(uporaba sredstev iz sheme za financiranje reševanja)
(1) Sredstva iz naslova plačila prispevkov bank in EU podružnic v shemo za financiranje reševanja se lahko uporabijo
izključno za financiranje ukrepov za reševanje pod pogoji, ki jih
določata Uredba 806/2014/EU in ta zakon.
(2) Banka Slovenije lahko predlaga enotnemu odboru za
reševanje uporabo dodatnih finančnih sredstev iz enotnega
sklada za reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU in Sporazumom o prenosu, in sicer v obsegu, potrebnem za učinkovito
uporabo ukrepov za reševanje na podlagi tega zakona, z upoštevanjem sredstev, ki se uporabijo za reševanje na podlagi
tretjega odstavka tega člena.
(3) Banka Slovenije v zvezi s predlogom iz prejšnjega
odstavka upošteva tudi:
1. razpoložljiva sredstva, ki so jih za shemo financiranja
reševanja vplačale podružnice bank tretjih držav, in
2. sredstva, ki jih v skladu s 133. členom tega zakona za
financiranje ukrepov za reševanje prispeva sistem jamstva za
vloge.
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(4) Banka Slovenije odloči o uporabi sredstev, ki so jih
vplačale podružnice bank tretjih držav, ko enotni odbor za
reševanje v skladu z Uredbo 806/2014/EU v zvezi z ukrepi
za reševanje banke v okviru svojih pristojnosti ali na podlagi
predloga iz drugega odstavka tega člena odloči o uporabi
sredstev enotnega sklada za reševanje za financiranje ukrepov
za reševanje banke.
2.7 Čezmejno reševanje
141. člen
(kolegij za reševanje)
(1) Organ za reševanje na ravni skupine vzpostavi kolegij
za reševanje za opravljanje nalog iz 31., 32., 38. do 43., 47.,
48. in 60. do 63. člena tega zakona. Kolegij za reševanje se
lahko po potrebi vzpostavi tudi, da se zagotovi okvir za sodelovanje in usklajevanja z organi za reševanje iz tretjih držav.
(2) Kolegij za reševanje zagotavlja organu za reševanje
na ravni skupine in drugim sodelujočim organom za reševanje
ter drugim pristojnim organom, vključno z Evropskim bančnim
organom, okvir za izvajanje njihovih nalog in pristojnosti iz
prejšnjega odstavka, tako da:
1. izmenjuje informacije, pomembne za potek načrtov
reševanja skupine, za uporabo pooblastil za pripravljalne in
preventivne ukrepe za skupine ter za reševanje skupine;
2. ocenjuje rešljivost skupin v skladu z določbami 31. člena tega zakona;
3. uporablja pooblastila za obravnavo ali odpravo ovir za
rešljivost skupin v skladu z določbami 32. člena tega zakona;
4. pripravlja načrte reševanja skupine v skladu z določbami 38. do 43. člena tega zakona;
5. odloča, ali je treba vzpostaviti shemo za reševanje
skupine, z upoštevanjem 61. do 63. člena tega zakona;
6. sklepa dogovor o shemi za reševanje skupine, z upoštevanjem 61. do 63. člena tega zakona;
7. usklajuje obveščanje javnosti o strategijah reševanja
skupine in sistemih za reševanje skupine;
8. usklajuje uporabo shem za financiranje reševanja;
9. določa zahteve glede minimalne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti za skupine na konsolidirani ali podrejeni
ravni v skladu s 45. do 51. členom tega zakona;
10. razpravlja o vseh vprašanjih, povezanih z reševanjem
čezmejnih skupin.
(3) V kolegiju za reševanje lahko sodelujejo:
1. organ za reševanje na ravni skupine;
2. organi za reševanje držav članic, v katerih imajo sedež
podrejene družbe, nad katerimi se izvaja konsolidirani nadzor;
3. organi za reševanje držav članic, v katerih ima sedež
družba, ki je nadrejena eni ali več institucijam iz skupine, in ki
ima položaj nadrejenega finančnega holdinga v državi članici,
EU nadrejenega finančnega holdinga, nadrejenega mešanega
finančnega holdinga v državi članici ali EU nadrejenega mešanega finančnega holdinga;
4. organi za reševanje držav članic, kjer imajo sedež
pomembne podružnice;
5. konsolidacijski nadzornik in pristojni organi držav članic, če je organ za reševanje član kolegija za reševanje, ki ga
lahko spremlja predstavnik centralne banke države članice,
kadar centralna banka ne izvaja nalog pristojnega organa
države članice;
6. pristojna ministrstva držav članic, če organi za reševanje, ki so člani kolegija za reševanje, niso pristojna ministrstva;
7. organ, odgovoren za sistem jamstva za vloge v državi
članici, če je organ za reševanje te države članice član kolegija
za reševanje;
8. Evropski bančni organ, pod pogoji iz četrtega odstavka
tega člena.
(4) Evropski bančni organ je vabljen na sestanke kolegija
za reševanje z namenom, da spodbuja in spremlja učinkovito,
uspešno in usklajeno delovanje kolegija za reševanje v skladu
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z mednarodnimi standardi, vendar nima glasovalnih pravic pri
odločanju v okviru kolegija za reševanje.
(5) K sodelovanju v kolegiju za reševanje so lahko kot
opazovalci povabljeni tudi organi za reševanje iz tretjih držav,
če ima nadrejena družba ali institucija s sedežem v državi članici podrejeno institucijo ali podružnico, ki bi štela za pomembno,
če bi se nahajala v državi članici, če organ za reševanje iz
tretje države poda zahtevo za sodelovanje v kolegiju in če za
ta organ veljajo zahteve v zvezi z zaupnostjo, ki so po mnenju
organa za reševanje na ravni skupine enakovredne zahtevam
iz 17. do 19. člena tega zakona.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena organ za reševanje na ravni skupine ni zavezan vzpostaviti kolegija za reševanje, če druge skupine ali kolegiji za reševanje opravljajo enake
funkcije in izvajajo enake naloge ter spoštujejo vse pogoje in
postopke, kot so določeni v tem zakonu za delovanje kolegija
za reševanje, vključno s pravili glede članstva in sodelovanja
v kolegijih za reševanje. V tem primeru se vsa sklicevanja na
kolegije za reševanje v tem zakonu štejejo tudi kot sklicevanje
na ustrezne druge skupine ali kolegije za reševanje.
(7) Organ za reševanje na ravni skupine predseduje kolegiju za reševanje in v tej funkciji:
1. po posvetovanju z drugimi člani kolegija za reševanje
pripravlja pisne dogovore in postopke za delovanje kolegija za
reševanje;
2. usklajuje vse dejavnosti kolegija za reševanje;
3. sklicuje seje kolegija za reševanje in jim predseduje
ter vse člane kolegija za reševanje vnaprej celovito obvešča o
organizaciji sej kolegija za reševanje, o temah, ki bodo obravnavane, in o glavnih vprašanjih za razpravo;
4. člane kolegija za reševanje obvešča o morebitnih načrtovanih sestankih, da lahko zaprosijo za sodelovanje na njih;
5. odloča o tem, kateri člani in opazovalci so še vabljeni na
posamezne seje kolegija za reševanje, pri čemer upošteva pomen
obravnavanega vprašanja za te člane in opazovalce, zlasti morebiten vpliv na finančno stabilnost v zadevnih državah članicah;
6. vse člane kolegija za reševanje pravočasno obvešča o
sklepih in rezultatih sej.
(8) Organi za reševanje lahko ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena zahtevajo sodelovanje na kolegiju
za reševanje, kadar so na dnevnem redu zadeve, za katere
se uporablja skupni postopek odločanja ali ki so povezane s
subjektom v skupini, ki je v njihovi državi članici.
142. člen
(evropski kolegij za reševanje)
(1) Kadar ima institucija iz tretje države ali nadrejena družba iz tretje države, ki je nadrejena kreditni instituciji iz države
članice, podrejene družbe s sedežem v dveh ali več državah
članicah ali dve ali več podružnic v različnih državah članicah,
ki jih pristojni organi teh držav članic ocenjujejo za pomembne,
organi za reševanje teh držav članic, v katerih imajo sedež navedene podrejene družbe ali v katerih so navedene pomembne
podružnice, vzpostavijo evropski kolegij za reševanje.
(2) Evropski kolegij za reševanje opravlja funkcije in izvaja
naloge iz 141. člena tega zakona v zvezi s podrejenimi institucijami v državah članicah in EU podružnicami.
(3) Če so podrejene družbe v državah članicah v lasti
finančnega holdinga s sedežem v državi članici ali so njegove pomembne podružnice, evropskemu kolegiju za reševanje
predseduje organ za reševanje tiste države članice, v kateri
je konsolidacijski nadzornik, pristojen za konsolidiran nadzor
nad holdingom.
(4) V primerih, kjer se ne uporabi prejšnji odstavek, predsedujočega evropskemu kolegiju za reševanje predlagajo in
se o njem dogovorijo člani evropskega kolegija za reševanje.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena organi
za reševanje niso zavezani vzpostaviti evropskega kolegija za
reševanje, če druge skupine ali kolegiji za reševanje opravljajo
enake funkcije in izvajajo enake naloge ter spoštujejo vse pogoje
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in postopke, določene s tem zakonom za delovanje evropskega
kolegija za reševanje, vključno s pravili glede članstva in sodelovanja v kolegijih za reševanje. V tem primeru se vsa sklicevanja
na evropski kolegij za reševanje v tem zakonu razumejo tudi kot
sklicevanje na ustrezne druge skupine ali kolegije za reševanje.
143. člen
(reševanje nadrejene družbe kreditni instituciji
iz tretje države)
(1) Banka Slovenije lahko sprejme ukrepe za reševanje
v zvezi z nadrejeno družbo, ki ima sedež v Republiki Sloveniji,
če organ za reševanje v tretji državi ugotovi, da podrejena
kreditna institucija tretje države izpolnjuje pogoje za reševanje
po pravu tretje države, in so ukrepi Banke Slovenije nujni za
zaščito javnega interesa.
(2) Banka Slovenije lahko za reševanje nadrejene družbe
uporabi vsa pooblastila in pristojnosti v zvezi z reševanjem in
uporabo ukrepov za reševanje, ki jih določa ta zakon.
144. člen
(reševanje EU podružnic)
(1) Banka Slovenije lahko ob pogojih iz drugega odstavka
tega člena uporabi ukrepe za reševanje v zvezi z EU podružnico, ustanovljeno v Republiki Sloveniji, kadar EU podružnica:
1. ni vključena v postopek reševanja kreditne institucije
v tretji državi ali
2. je vključena v postopek reševanja kreditne institucije
v tretji državi, če so podani razlogi za zavrnitev priznanja in
izvršitve ukrepov za reševanje, ki jih je sprejel organ za reševanje v tretji državi, v skladu s četrtim odstavkom 250. člena
tega zakona.
(2) Banka Slovenije uporabi ukrepe za reševanje v zvezi z
EU podružnico iz prejšnjega odstavka, če meni, da so ti ukrepi
potrebni za zaščito javnega interesa in je hkrati izpolnjen vsaj
eden od naslednjih pogojev:
1. EU podružnica v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje več
ali je verjetno, da ne bo več izpolnjevala pogojev, ki jih določa
zakon, ki ureja bančništvo, za pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev preko podružnice kreditne institucije tretje
države ter ni pričakovati, da bi bili ti pogoji v sprejemljivem roku
ponovno izpolnjeni;
2. kreditna institucija tretje države, ki je ustanovila EU
podružnico v Republiki Sloveniji, po oceni Banke Slovenije ni
sposobna, ali ni pripravljena ali je verjetno, da ne bo sposobna
poravnavati svojih obveznosti do upnikov, ki so v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici, ali obveznosti, ki so nastale EU
podružnici ali se ob zapadlosti knjižijo pri njej, Banka Slovenije
pa ugotovi, da v zvezi s kreditno institucijo tretje države niso
bili oziroma v sprejemljivem času ne bodo sproženi nobeni postopki v tretji državi za reševanje te kreditne institucije oziroma
insolvenčni postopki;
3. organ za reševanje v tretji državi je v zvezi s kreditno
institucijo tretje države sprožil postopek za reševanje ali je
Banko Slovenije obvestil, da namerava ta postopek sprožiti.
(3) Če Banka Slovenije v zvezi z EU podružnico v Republiki Sloveniji sprejme ukrepe za reševanje, mora upoštevati
načela in pogoje za uporabo instrumentov in pooblastil za reševanje, kot jih določa ta zakon, da se dosežejo cilji reševanja
iz 26. člena tega zakona.
3. POGLAVJE: PRISILNO PRENEHANJE BANKE
3.1 Skupne določbe za postopek prisilnega prenehanja
145. člen
(postopek prisilnega prenehanja banke)
(1) Postopka prisilnega prenehanja banke sta:
1. postopek prisilne likvidacije in
2. stečajni postopek.
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(2) Zoper banko ni dopustno začeti postopka zaradi insolventnosti ali postopka prisilnega prenehanja na podlagi zakona,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje.
(3) Postopek prisilnega prenehanja banke se šteje kot
postopek prenehanja kreditnih institucij, kot ga določa Direktiva
2001/24/ES.
146. člen
(uporaba drugih predpisov)
Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za stečaj banke uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, o stečaju
gospodarske družbe.
147. člen
(sodelovanje drugih organov Republike Slovenije)
Sodišča in drugi državni organi prednostno obravnavajo
zadeve, v katerih je kot stranka postopka udeležena banka v
postopku prisilnega prenehanja, ali katerih izid vpliva na potek
postopka prisilnega prenehanja po tem zakonu.
3.2 Prisilna likvidacija
3.2.1 Splošne določbe
148. člen
(namen in cilji postopka prisilne likvidacije)
(1) Postopek prisilne likvidacije banke je postopek prenehanja banke kot pravne osebe, ki ga izvede Banka Slovenije,
zato da se zaključijo posli banke in poplačajo njene obveznosti
do upnikov iz naslova pogodb o opravljanju bančnih storitev,
finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev, ki jih je opravljala banka na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev banke v
skladu z zakonom, ki ureja bančništvo (v nadaljnjem besedilu:
pogodbe o opravljanju storitev banke).
(2) Prisilna likvidacija vključuje uporabo naslednjih instrumentov:
1. prodaja premoženja banke;
2. izločitev sredstev;
3. prodaja poslovanja.
(3) V postopku prisilne likvidacije se poleg instrumentov iz
prejšnjega odstavka lahko izvedejo tudi druge aktivnosti, s katerimi se zagotovita izvedba instrumentov prisilne likvidacije in
poplačilo upnikov banke.
149. člen
(cilji in načela v postopku prisilne likvidacije)
(1) V postopku prisilne likvidacije se zaključi poslovanje
banke tako, da se uresničujejo naslednji cilji:
1. da se ohranja dostop vlagateljev do njihovih vlog;
2. da se v čim večji meri ohrani dostop potrošnikov do
osnovnih bančnih storitev;
3. da se v primerih, ko ni mogoče ohraniti dostopa do
vlog, v čim krajšem času zagotovi poplačilo terjatev upnikov,
z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda pri poplačilu teh
terjatev;
4. da se z upravljanjem premoženja banke ohrani ali
poveča vrednost premoženja banke za namene čim višjega
poplačila obveznosti banke.
(2) Banka Slovenije v postopku prisilne likvidacije banke
upošteva naslednja pravila:
1. upnike, ki so v razmerju do banke v enakem položaju,
je treba obravnavati enako;
2. postopek prisilne likvidacije je treba voditi tako, da
se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila terjatev
upnikov in v čim krajšem roku;
3. Banka Slovenije, likvidacijski upravitelj ter druge osebe
in organi, ki na podlagi zakona ali posebnega pooblastila oprav
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ljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije banke, si morajo v
postopku z izvajanjem svojih pristojnosti prizadevati, da se
dejanja opravijo v čim krajšem roku.
3.2.2 Začetek postopka prisilne likvidacije banke
150. člen
(začetek postopka prisilnega prenehanja)
(1) Postopek prisilne likvidacije banke se začne na podlagi
odločbe Banke Slovenije o začetku postopka prisilne likvidacije.
(2) Banka Slovenije odloči o začetku postopka prisilne
likvidacije banke po uradni dolžnosti, če:
1. je Evropska centralna banka v skladu z Uredbo
1024/2013/EU in zakonom, ki ureja bančništvo, banki odvzela
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ali
2. je banki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, prenehalo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije ne
začne postopka prisilne likvidacije, če je banka do odvzema ali
prenehanja dovoljenja za opravljanje bančnih storitev izpolnila
vse svoje obveznosti do upnikov iz naslova pogodb o opravljanju storitev banke.
151. člen
(odločba o začetku postopka prisilne likvidacije)
Odločba o začetku postopka prisilne likvidacije vključuje:
1. ugotovitev, da so podani razlogi za začetek postopka
prisilne likvidacije banke v skladu s tem zakonom,
2. imenovanje enega ali več upraviteljev v postopku prisilne likvidacije banke, z navedbo identifikacijskih podatkov
upravitelja iz tretjega odstavka 153. člena tega zakona, in
3. omejitve poslovanja banke, ki nastopijo na podlagi tega
zakona ali jih določi Banka Slovenije v skladu s tem zakonom.
152. člen
(prenehanje pooblastil upravljalnih organov, skupščine
in prokuristov)
(1) Z vročitvijo odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije banki prenehajo pooblastila uprave, nadzornega sveta
in skupščine banke ter:
1. vsem članom uprave in prokuristom prenehajo funkcija
ter pooblastila in pristojnosti za vodenje poslov in zastopanje
banke;
2. članom nadzornega sveta banke prenehajo funkcija ter
vsa pooblastila in pristojnosti v zvezi z nalogami in pooblastili
nadzornega sveta;
3. delničarjem prenehajo pooblastila in pristojnosti delničarja ter druge pristojnosti v zvezi z delovanjem skupščine
banke.
(2) Po vročitvi odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije banki razrešeni člani uprave banke in prokuristi upravitelju
nemudoma predajo vse posle in omogočijo dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke ter pripravijo poročilo o
predaji poslov. Člani uprave in prokuristi na zahtevo upravitelja
podajo vsa pojasnila oziroma dodatna poročila in informacije
o poslovanju banke.
(3) Razrešeni člani uprave banke in prokuristi niso upravičeni do nadomestil ali drugih izplačil, ki so določena v internih
aktih banke ali dogovorjena s pogodbami med banko in člani
uprave oziroma prokuristi za primer predčasnega prenehanja
ali razrešitve s položaja člana uprave banke ali prokurista.
(4) Svet Banke Slovenije v postopku prisilne likvidacije
odloča o zadevah, ki so na podlagi drugih predpisov v pristojnosti nadzornega sveta in skupščine banke. Ne glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali zakona, ki
ureja bančništvo, sprejema Banka Slovenije odločitve glede
izvajanja pristojnosti nadzornega sveta in skupščine banke v
okviru postopka prisilne likvidacije v obliki sklepov v skladu z
zakonom, ki ureja Banko Slovenije.
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(5) Banka Slovenije ne prevzema dolžnosti in odgovornosti uprave ali člana nadzornega sveta, kot so opredeljene v
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ali drugih predpisih, člani
Sveta Banke Slovenije pa se v zvezi z izvajanjem pristojnosti
Banke Slovenije na podlagi tega zakona ne štejejo kot člani
uprave ali člani nadzornega sveta banke.
153. člen
(vpisi v register v zvezi s postopkom prisilne likvidacije)
(1) V sodni register se vpišeta:
1. začetek postopka prisilne likvidacije;
2. končanje postopka prisilne likvidacije.
(2) Hkrati z vpisom začetka postopka se v sodni register
vpiše:
1. pri firmi banke dodatek »– v prisilni likvidaciji«;
2. pri osebah, pooblaščenih za zastopanje banke:
– prenehanje pooblastil članov uprave in prokuristov iz
prejšnjega člena za zastopanje banke;
– o upravitelju oziroma upraviteljih iz 154. člena tega
zakona kot novih zastopnikih banke.
(3) Banka Slovenije v predlogu za vpis v sodni register pri
upravitelju navede:
1. osebno ime upravitelja;
2. naslov stalnega prebivališča;
3. datum rojstva, če upravitelj nima niti EMŠO niti davčne
številke;
4. EMŠO, če je upravitelj vpisan v centralni register prebivalstva, ali davčno številko upravitelja, če upravitelj ni vpisan
v centralni register prebivalstva;
5. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali
gospodarske družbe, tudi firmo, sedež ali poslovni naslov ter
matično številko podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe.
(4) Banka Slovenije mora naslednji delovni dan po izdaji
odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije o tem obvestiti
registrsko sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje o vpisih
v sodni register za banko.
(5) Banka Slovenije mora obvestilo iz prejšnjega odstavka
poslati na elektronski naslov registrskega sodišča in mu priložiti
svojo odločbo, ki je podlaga za nastanek pravnega dejstva, ki
je predmet vpisa.
3.2.3 Upravitelj v postopku prisilne likvidacije
154. člen
(imenovanje upravitelja v postopku prisilne likvidacije)
(1) Banka Slovenije z odločbo o začetku postopka prisilne
likvidacije imenuje enega ali več likvidacijskih upraviteljev, ki z
začetkom postopka prisilne likvidacije prevzamejo pooblastila
in pristojnosti vodenja in zastopanja banke.
(2) Banka Slovenije imenuje kot upravitelja v postopku
prisilne likvidacije banke osebo, ki:
1. je strokovno usposobljena ter ima znanje, veščine in
lastnosti za opravljanje funkcije upravitelja v postopku prisilne
likvidacije banke in
2. ima ustrezne izkušnje pri vodenju poslov za likvidacijo
in upravljanje sredstev banke ali družbe primerljive velikosti ali
dejavnosti kot banka.
(3) Upravitelj je upravičen do nadomestila za delo, ki ga
opravi v postopku prisilne likvidacije banke.
(4) Nadomestilo za delo upravitelja določi Banka Slovenije
glede na velikost banke, kompleksnost dejavnosti, ki jih opravlja banka, vrsto in obseg sredstev banke ter število in značilnosti upnikov banke. Pri določanju nadomestila za posameznega
likvidacijskega upravitelja Banka Slovenije upošteva obseg
nalog, ki jih bo pri upravljanju sredstev banke v postopku prisilne likvidacije banke opravljal posamezni likvidacijski upravitelj.
(5) Za namene drugih predpisov, ki urejajo upravljanje in
poslovanje gospodarskih družb, Banka Slovenije z začetkom
postopka prisilne likvidacije prevzame pristojnosti in pooblasti-
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la nadzornega sveta in skupščine banke ter daje zavezujoča
pisna navodila upravitelju pri vodenju in zastopanju banke v
postopku prisilne likvidacije.
(6) Po začetku postopka prisilne likvidacije se vsa pisanja
v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti banki kot
stranki ali udeleženki postopka, vročijo upravitelju na naslov
banke.
155. člen
(dolžnosti upravitelja)
(1) Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti v postopku
prisilne likvidacije banke opravljati v skladu s:
1. tem zakonom ter v mejah pooblastil in navodil, ki jih na
podlagi tega zakona določi Banka Slovenije,
2. predpisi, ki urejajo opravljanje storitev banke, in
3. pravili stroke, ki veljajo za opravljanje poslov za druge
osebe.
(2) Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno
skrbnostjo, varovati mora interese upnikov ter upoštevati cilje
in načela, ki veljajo v postopku prisilne likvidacije banke.
(3) Upravitelj mora upnike, ki so v razmerju do banke v
enakem položaju, obravnavati enako, in ne sme omogočiti ali
dopustiti, da:
1. posamezni upniki v postopku prisilne likvidacije dosežejo koristi v škodo drugih upnikov, ki so v razmerju do banke
v enakem položaju, ali
2. druge osebe pridobijo premoženje banke, ne da bi
zagotovile enakovredno nasprotno izpolnitev, ali da pridobijo
druge koristi v škodo premoženja banke, ki niso v skladu z
zakoni, predpisi in pravili stroke iz prvega odstavka tega člena.
(4) Upravitelj je zavezanec za nadzor nad premoženjskim
stanjem v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Za postopke prijave premoženjskega stanja,
njegovih sprememb in izvajanja nadzora nad premoženjskim
stanjem zavezancev iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Roki v povezavi z nadzorom nad premoženjskim stanjem iz
zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, začnejo
glede dolžnosti posameznega upravitelja teči z dnem, ko nastopi funkcijo.
156. člen
(pooblastila upravitelja)
(1) Upravitelj sprejme vse ukrepe, potrebne za doseganje
ciljev prisilne likvidacije.
(2) Upravitelj za namene iz prejšnjega odstavka:
1. izvaja ukrepe za likvidacijo sredstev z uporabo instrumentov prisilne likvidacije;
2. izvaja ukrepe za poplačilo upnikov banke;
3. opravlja druga dejanja v postopku prisilne likvidacije, da
se izvedejo ukrepi iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(3) Če Banka Slovenije v postopku prisilne likvidacije banke imenuje več upraviteljev, ti skupno zastopajo in vodijo posle
banke kot uprava banke v postopku prisilne likvidacije. Banka
Slovenije lahko v odločbi o imenovanju opredeli pooblastila in
dolžnosti posameznega upravitelja v upravi pri samostojnem
zastopanju in vodenju poslov banke. Banka Slovenije lahko
kadar koli in brez razloga spremeni, omeji ali prekliče pooblastila posameznega likvidacijskega upravitelja oziroma odpokliče
posameznega likvidacijskega upravitelja in imenuje novega.
(4) Banka Slovenije daje upravitelju navodila za njegovo
delo, ki so zanj obvezna.
157. člen
(pooblastila upravitelja za dejanja v drugih državah članicah)
(1) Upravitelj lahko v postopku prisilne likvidacije banke izvaja dejanja glede upravljanja sredstev banke tudi na območju
države članice, v kateri ima banka podružnico ali neposredno
opravlja storitve, razen za izvajanje prisilnih ukrepov ali za od-
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ločanje o zadevah, za katere so v skladu s predpisi te države
članice pristojni organi ali sodišča te države članice.
(2) Upravitelj lahko pri izvajanju dejanj v drugih državah
članicah zlasti:
1. pooblasti osebe v državi članici za opravljanje posameznih dejanj v postopku prisilne likvidacije, vključno s pooblastilom za zastopanje v postopkih v državi članici;
2. zahteva vpis določenih dejstev v zvezi s postopkom prisilne likvidacije v javne registre, vzpostavljene v državi članici.
(3) Upravitelj mora pri izvajanju pooblastil v drugi državi
članici ravnati v skladu z zakonodajo zadevne države članice,
zlasti s predpisi na področju unovčevanja sredstev in obveščanja zaposlenih.
3.2.4 Pravne posledice začetka postopka prisilnega
prenehanja banke
158. člen
(splošno o nastanku in trajanju pravnih posledic)
(1) Pravne posledice začetka postopka prisilne likvidacije
nastanejo za banko z vročitvijo odločbe o začetku postopka
prisilne likvidacije.
(2) Pravne posledice začetka postopka prisilne likvidacije banke nastanejo za delničarje banke, upnike banke in
druge osebe v razmerju z banko z dnem objave odločbe o
začetku postopka prisilne likvidacije v skladu z 226. členom
tega zakona.
(3) Pravne posledice začetka postopka prisilne likvidacije banke trajajo do odločitve Banke Slovenije o končanju
postopka prisilne likvidacije ali do odločitve sodišča o začetku
stečajnega postopka v zvezi z banko na podlagi tega zakona.
(4) Pravne posledice začetka postopka prisilne likvidacije
banke nastopijo za delničarje, upnike in druge osebe glede njihovih upravičenj in terjatev, ki so nastale do začetka postopka
prisilne likvidacije banke, če ni v tem zakonu za posamezni
primer določeno drugače.
(5) Pravne posledice na podlagi ukrepov za prisilno likvidacijo, vključno z ukrepi za poplačilo upnikov, za prenos
sredstev in obveznosti na prevzemnika, za pobot terjatev in
obveznosti ter za poravnavo s posameznimi upniki, nastanejo
za banko, delničarje, upnike in druge osebe z dnem, ko je
odločba Banke Slovenije o posameznem ukrepu, poplačilu,
prenosu, pobotu in poravnavi objavljena v skladu z 226. členom
tega zakona.
159. člen
(posledice za postopke izvršbe ali zavarovanja)
(1) Po začetku postopka prisilne likvidacije zoper banko ni
dovoljeno izdati sklepa o izvršbi ali zavarovanju v postopku izvršbe ali zavarovanja, ki ga vodi sodišče ali drug državni organ.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za zavarovanje:
1. zahtevka upnika za uveljavitev ločitvene ali izločitvene
pravice, če je upnik najmanj tri mesece pred začetkom postopka prisilne likvidacije banke podal predlog za izdajo sklepa o
izvršbi ali zavarovanju v postopu izvršbe ali zavarovanja;
2. terjatev, ki se v postopku prisilne likvidacije plačajo kot
strošek postopka.
(3) Postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet proti
banki pred začetkom postopka prisilne likvidacije, se z začetkom postopka prisilne likvidacije ustavi, ločitvene pravice,
ki so bile pridobljene v tem postopku, pa se upoštevajo v
postopku prisilne likvidacije. Postopek zavarovanja z začasno odredbo ali predhodno odredbo se z začetkom postopka
prisilne likvidacije ustavi in razveljavijo se vsa dejanja, opravljena v tem postopku.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek začetek postopka prisilne likvidacije ne vpliva na postopek izvršbe, ki je bil začet proti
banki pred začetkom postopka prisilne likvidacije, če je bila
do začetka postopka prisilne likvidacije v postopku izvršbe že
opravljena prodaja premoženja, ki je predmet izvršbe.
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(odstop od danih ponudb)
Z začetkom postopka prisilne likvidacije pridobi banka
pravico odstopiti od ponudbe, ki jo je dala pred začetkom
postopka prisilne likvidacije, če do začetka postopka prisilne
likvidacije banka še ni prejela izjave naslovnika, da sprejema
ponudbo.
161. člen
(odstop od najemnih in zakupnih pogodb)
(1) Z začetkom postopka prisilne likvidacije pridobi banka pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe, ki jih je
sklenila pred začetkom postopka prisilne likvidacije, z enomesečnim odpovednim rokom ter ne glede na splošna pravila,
določena z zakonom ali pogodbo, o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki bi se uporabljala, če nad banko
kot najemnikom ali najemodajalcem ne bi bil začet postopek
prisilne likvidacije.
(2) Če banka uresniči odpovedno pravico iz prejšnjega
odstavka, začne odpovedni rok teči zadnji dan meseca, v katerem je nasprotna stranka prejela izjavo banke o odpovedi, in
poteče zadnji dan naslednjega meseca.
(3) Uresničitev odpovedne pravice po prvem in drugem
odstavku tega člena ne posega v pravico nasprotne pogodbene
stranke, da od banke zahteva povrnitev škode, ki jo je imela,
ker je bila odpovedna pravica uresničena v nasprotju s splošnimi pravili iz prvega odstavka tega člena.
162. člen
(zadržanje zastaranja terjatev banke)
Zastaranje terjatev banke do njenih dolžnikov ne teče v
obdobju enega leta od začetka postopka prisilne likvidacije.
163. člen
(obrestovanje terjatev)
(1) Obrestna mera pogodbenih obresti se z začetkom
postopka prisilne likvidacije ne spremeni in teče do pogodbene
zapadlosti teh obveznosti banke. Po nastopu pogodbene zapadlosti terjatev upnikov dalje tečejo od obveznosti banke obresti
v višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti, razen če
je dogovorjena pogodbena obrestna mera zamudnih obresti, ki
je nižja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti.
(2) Če je pogodbena zapadlost terjatve do banke nastopila pred začetkom postopka prisilne likvidacije banke, se po
začetku postopka prisilne likvidacije banke morebitna pogodbena obrestna mera zamudnih obresti spremeni v predpisano
obrestno mero zamudnih obresti, razen če je dogovorjena
pogodbena obrestna mera zamudnih obresti, ki je nižja od
predpisane obrestne mere zamudnih obresti.
(3) Posledice iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne nastopijo za medsebojne obveznosti banke in upnikov na
podlagi dogovora o izravnavi ali dogovora o pobotu.
164. člen
(pogojne terjatve)
(1) Če je upnikova terjatev povezana z odložnim pogojem
in se ta pogoj do začetka postopka prisilne likvidacije ni uresničil, terjatev preneha.
(2) Prejšnji odstavek ne posega v pravico nasprotne pogodbene stranke, da od banke zahteva povrnitev škode zaradi
skrajšanja roka za izpolnitev odložnega pogoja po splošnih
pravilih pogodbene odgovornosti.
165. člen
(pravila pobota)
(1) Če so se pred začetkom postopka prisilne likvidacije
ali na dan začetka postopka izpolnili pogoji za pobot vzajemnih
terjatev na podlagi pogodbe ali zakona, začetek postopka
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prisilne likvidacije ne vpliva na pridobljene pravice upnika ali
banke, da uveljavlja pobot teh terjatev tudi po začetku postopka
prisilne likvidacije banke.
(2) Kadar se pri vzajemnih terjatvah na dan začetka postopka prisilne likvidacije posamezna terjatev glasi na izpolnitev
v drugi valuti ali na drugo vrsto izpolnitve kot nasprotna terjatev, je dopusten pobot te terjatve z nasprotno terjatvijo, če so
različne valute oziroma predmeti izpolnitve vzajemnih terjatev
medsebojno izmenljivi po tržnih pogojih na kraju izpolnitve.
(3) Če upnik uveljavlja pravico pobota v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena, mora o tem v 15 dneh od začetka postopka prisilne likvidacije obvestiti banko. Po poteku tega
roka lahko upnik uveljavlja pravico do pobota le, če s pobotom
soglaša tudi banka.
(4) Upnik, ki je pridobil terjatev do banke na podlagi cesije
prejšnjega upnika, lahko z upoštevanjem prvega in drugega
odstavka tega člena uveljavlja pobot svoje obveznosti do banke
le, če je bila banka obveščena o cesiji terjatve na tega upnika
vsaj šest mesecev pred začetkom postopka prisilne likvidacije.
(5) Če je terjatev do banke nastala po začetku postopka
prisilne likvidacije ali je upnik pridobil terjatev do banke na
podlagi cesije prejšnjega upnika po začetku postopka prisilne
likvidacije banke ali v zadnjih šestih mesecih pred začetkom
tega postopka, lahko upnik uveljavlja pravico do pobota teh
terjatev z nasprotnimi terjatvami banke, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne likvidacije, z upoštevanjem prvega in
drugega odstavka tega člena le, če s pobotom soglaša banka.
(6) Ne glede na druge določbe tega člena začetek postopka prisilne likvidacije ne učinkuje na pravico pobota ali izravnave na podlagi dogovora o izravnavi ali dogovora o pobotu.
166. člen
(članstvo v plačilnih in poravnalnih sistemih)
Ne glede na druge določbe tega zakona o pravnih posledicah začetka postopka prisilne likvidacije začetek postopka
prisilne likvidacije ne vpliva na pravice in obveznosti banke do
plačilnih in poravnalnih sistemov, in sicer zlasti:
1. ne povzroči preklica, spremembe ali razveljavitev naloga za prenos in medsebojnega pobota terjatev in obveznosti
banke v sistemu;
2. ne omejuje ali prepreči uporabe sredstev ali vrednostnih papirjev, ki se vodijo na poravnalnem računu člana sistema, vključno z uporabo morebitnih pravic črpanja iz naslova
odobrenih kreditnih linij v okviru zagotovljenega zavarovanja
s premoženjem;
3. ne omejuje ali prepreči uporabe pravic zavarovanja s
premoženjem, vzpostavljenih v korist upravljavca ali članov sistema oziroma v korist centralnih bank držav članic ali Evropske
centralne banke.
167. člen
(obveznosti na podlagi pogodb o opravljanju storitev banke)
(1) Banka svojo obveznost do upnika na podlagi pogodbe
o opravljanju storitev banke izpolni v skladu s pogodbo o opravljanju teh storitev, razen če uresniči odstopno pravico v skladu
z drugim odstavkom tega člena.
(2) Banka lahko odstopi od pogodbe o opravljanju storitev
banke, ki določa obveznost banke, ne glede na drugačne pogoje glede odstopa od pogodbe, ki jih določa pogodba ali drug
zakon, če za odstop od pogodbe dobi soglasje Banke Slovenije. Banka Slovenije da soglasje k uresničitvi odstopne pravice
v zvezi s posamezno pogodbo ali določeno vrsto pogodb, če
se z njeno uresničitvijo dosežejo ugodnejši pogoji za doseganje
ciljev prisilne likvidacije.
(3) Odpovedni rok je pri uveljavljanju odstopne pravice
iz prejšnjega odstavka najmanj osem dni. Odstopna pravica
iz prejšnjega odstavka se uveljavlja v razmerju do nasprotne
pogodbene stranke z odločbo Banke Slovenije o soglasju k
uresničitvi odstopne pravice. Banka o uresničitvi odstopne
pravice iz prejšnjega odstavka in o posledicah odstopa obvesti
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nasprotne pogodbene stranke na način, določen v pogodbi za
komunikacijo med pogodbenimi strankami. Odstopna izjava
učinkuje z objavo odločbe Banke Slovenije o soglasju k uresničitvi odstopne pravice v skladu z 226. členom tega zakona,
pogodba pa je razvezana z dnem, navedenim v odločbi kot dan
razveze pogodbe.
(4) Dejstvo, da nasprotna stranka ni prejela obvestila iz
prejšnjega odstavka, ne vpliva na posledice odstopa.
(5) Prvi in drugi odstavek tega člena ne vplivata na pravico banke ali nasprotne pogodbene stranke, da uresniči pravico
odstopiti od pogodbe o opravljanju storitev banke pod pogoji,
ki jih določa pogodba oziroma predpisi, ki se uporabljajo glede
odstopa od te pogodbe, razen če je banka na podlagi tega
zakona že uveljavila odstopno pravico v zvezi s to pogodbo.
(6) Uresničitev odstopne pravice v skladu s tem členom
ne posega v pravico nasprotne pogodbene stranke, da od
banke zahteva povrnitev škode, ki jo je imela stranka zaradi
razveze pogodbe na podlagi uresničitve odstopne pravice po
tem zakonu. Škoda, ki pripada nasprotni pogodbeni stranki, se
plača po pravilih tega zakona o plačilu terjatev upnikov.
(7) Če rok za izpolnitev obveznosti banke na podlagi pogodbe o opravljanju storitev banke, ki je določen kot bistvena
sestavina te pogodbe, poteče po začetku postopka prisilne
likvidacije in banka v tem roku svoje obveznosti ne izpolni, se
šteje, da je pogodba s potekom roka za izpolnitev razvezana,
druga pogodbena stranka pa nima pravice vztrajati pri izpolnitvi
obveznosti.
(8) Ne glede na druge določbe tega člena se za dogovore
o izravnavi in pobotu za odstop od pogodbe uporabljajo pravila
glede odstopa, določena v dogovoru.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
vzajemno neizpolnjene pogodbe, ki ne urejajo opravljanja storitev banke. Če mora na podlagi vzajemno neizpolnjene pogodbe nasprotna pogodbena stranka prva izpolniti svojo obveznost
do banke, pridobi ta stranka, ne glede na druge določbe tega
člena, z začetkom postopka prisilne likvidacije banke pravico,
da odkloni svojo izpolnitev, dokler banka ne opravi svoje izpolnitve ali ji ne da ustreznega zavarovanja.
168. člen
(pretvorba terjatev v primeru odstopa od pogodbe)
(1) Če sta banka in nasprotna pogodbena stranka svoje
obveznosti na podlagi pogodbe, ki je razvezana v skladu s
prejšnjim členom, že delno izpolnili, se njuna medsebojna
nedenarna zahtevka za vračilo delne izpolnitve, pretvorita v
denarne terjatve, nominirane v eurih, po vrednosti, ki velja na
trgu na dan razveze pogodbe.
(2) Denarni zahtevek, izražen v tuji valuti, se z začetkom
postopka prisilnega prenehanja pretvori v terjatev, izraženo
v eurih, po tečaju, ki ga objavlja ali določa in objavlja Banka
Slovenije ter ki velja na dan razveze pogodbe.
(3) Nasprotna zahtevka za vračilo delne izpolnitve se ob
upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena medsebojno pobotata. Če zahtevek nasprotne pogodbene stranke
za vračilo delne izpolnitve zaradi pobota ne preneha v celoti,
se preostala terjatev plača po pravilih tega zakona o plačilu
terjatev upnikov.
(4) Banka mora nasprotno stranko o okoliščinah iz tega člena obvestiti z obvestilom iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
169. člen
(omejitev uporabe posameznih pogodbenih ureditev)
Začetek postopka prisilne likvidacije ali posameznih pooblastil v zvezi s prisilno likvidacijo ne vpliva na pravico nasprotne stranke, da bi to okoliščino štela za dogodek neizpolnitve
ali drug podoben dogodek, ki je dogovorjen med strankami in
na podlagi katerega ima nasprotna stranka pravico:
1. realizirati finančno zavarovanje ali uveljaviti predčasni
pobot v skladu z zakonom, ki ureja finančna zavarovanja;
2. do odpovedi, mirovanja, spremembe, izravnave ali
pobota.
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3.2.5 Vodenje prisilne likvidacije
3.2.5.1 Načrt prisilne likvidacije
170. člen
(načrt prisilne likvidacije)
(1) Upravitelj v štirih mesecih po začetku postopka prisilne
likvidacije Banki Slovenije predloži poročilo o finančnem položaju banke in načrt prisilne likvidacije, ki vključuje:
1. načrt ukrepov za prenehanje opravljanja dejavnosti
banke, vključno z uporabo instrumentov za likvidacijo premoženja banke, ki vsebuje pregled glavnih aktivnosti, ki se morajo
opraviti za izvedbo postopkov likvidacije premoženja, in navedbo rokov, v katerih se bodo aktivnosti predvidoma izvedle;
2. seznam priznanih obveznosti banke do upnikov v skladu s 171. členom tega zakona;
3. oceno stroškov, povezanih z izvedbo ukrepov prisilne
likvidacije, in drugih stroškov v postopku prisilne likvidacije,
vključno s stroški zaradi nepredvidenih dogodkov;
4. oceno nepredvidenih dogodkov, ki lahko vplivajo na
obveznosti banke ali izvedbo ukrepov prisilne likvidacije;
5. predlog za uporabo finančnih sredstev, ki se lahko uporabijo za postopke in instrumente prisilne likvidacije, vključno s
predlogom glede uporabe sredstev v okviru sistema jamstva za
vloge za izplačilo zajamčenih vlog ali za druge ukrepe prisilne
likvidacije, ki vlagateljem zagotavljajo ohranitev dostopa do
zajamčenih vlog.
(2) Upravitelj načrtu prisilne likvidacije priloži naslednjo
dokumentacijo:
1. seznam neporavnanih bilančnih in zunajbilančnih obveznosti banke, prikazanih v obračunih in drugih evidencah, ki
jih vodi banka, z zaznamovanimi posameznimi obveznostmi
do posameznih upnikov in razvrstitvijo teh obveznosti v prednostne razrede glede na vrstni red poplačila v primeru stečaja
banke;
2. posodobljene računovodske izkaze na dan pred začetkom postopka prisilne likvidacije, izdelane v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja;
3. neodvisno oceno vrednosti sredstev banke, izdelano
v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ob
predpostavki prisilne prodaje (likvidacijska cenitev);
4. otvoritveno bilanco stanja na dan začetka postopka
prisilne likvidacije, izdelano v skladu z računovodskimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo slovenski računovodski
standardi.
(3) Upravitelj sestavi ter predloži davčnemu organu davčni
obračun na dan pred začetkom postopka prisilne likvidacije, z
vsebino in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja davčni postopek,
in zakon, ki ureja obdavčenje. Upravitelj ne odgovarja za nepravilnosti računovodskih izkazov iz 2. točke prejšnjega odstavka
in zaključnega davčnega izkaza, izdelanega na njihovi podlagi:
1. če so vzrok za te nepravilnosti:
– napačni ali pomanjkljivi podatki, ki so jih upravitelju dali
člani uprave ali višjega vodstva banke,
– napake ali pomanjkljivosti poslovne dokumentacije banke, ki je nastala pred začetkom postopka prisilne likvidacije, ali
– druga ravnanja ali opustitve banke ali uprave oziroma
višjega vodstva banke, ter
2. če nepravilnosti ni mogel ugotoviti ali odpraviti, čeprav
je ravnal z ustrezno profesionalno skrbnostjo.
(4) Oceno vrednosti iz 3. točke drugega odstavka tega
člena opravi neodvisni cenilec.
(5) Neodvisna ocena vrednosti sredstev banke se uporabi
kot podlaga za določitev ustreznega instrumenta za likvidacijo
premoženja banke v skladu s cilji prisilne likvidacije ter za
opredelitev sredstev, pravic in obveznosti, ki se prenesejo
oziroma izločijo z uporabo instrumenta za likvidacijo, vključno
z določitvijo zneska morebitnega nadomestila, ki ga v zvezi s
prenosom plača prevzemnik.
(6) Upravitelj začne izvajati načrt prisilne likvidacije, ko
ga potrdi Banka Slovenije. Upravitelj obvesti Banko Slovenije
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o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje načrta prisilne
likvidacije, in predlaga morebitne spremembe načrta. Spremenjeni načrt se začne izvajati, ko spremembe potrdi Banka
Slovenije.
171. člen
(seznam priznanih obveznosti banke do upnikov)
(1) Upravitelj v dveh mesecih po začetku postopka prisilne
likvidacije predloži Banki Slovenije seznam obveznosti banke
do upnikov po stanju na dan začetka postopka prisilne likvidacije, ki jih bo upravitelj upošteval pri poplačilu v postopku prisilne
likvidacije, in sicer kot:
1. seznam obveznosti banke do upnikov v zvezi z izpolnitvijo pogodbe o opravljanju storitev banke in
2. seznam drugih obveznosti banke do upnikov.
(2) Na seznamu obveznosti banke v zvezi z izpolnitvijo
pogodbe o opravljanju storitev banke upravitelj objavi naslednje
podatke o obveznostih banke:
1. vsoto vseh obveznosti, pri katerih ni vzpostavljena
pravica zavarovanja na premoženju banke v korist nasprotne
stranke, razvrščeno v prednostne razrede glede na vrstni red
poplačila v primeru stečaja banke;
2. vsoto vseh obveznosti, pri katerih je vzpostavljena
pravica zavarovanja na premoženju banke v korist nasprotne
stranke.
(3) Na seznamu drugih obveznosti banke do upnikov
upravitelj objavi naslednje podatke o upnikih in obveznostih
banke do upnikov, razen podatkov o upnikih in obveznostih
banke na podlagi pogodbe o opravljanju storitev banke:
1. identifikacijske podatke o upniku, ki vključujejo:
– za upnika, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik:
firma ali ime, sedež in poslovni naslov, matična številka in
davčna številka;
– za upnika, ki je fizična oseba: osebno ime, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, če je dolžnik vpisan v davčni register, ali rojstni datum, če oseba nima davčne številke;
2. za posameznega upnika:
– skupni znesek vseh terjatev, katerih imetnik je, razvrščenih v prednostne razrede glede na vrstni red poplačila v
primeru stečaja banke;
– skupni znesek zavarovanih terjatev, katerih imetnik je;
3. o posamezni terjatvi:
– pravni temelj nastanka terjatve;
– glavnico terjatve ter višino obrestne mere in datum
zapadlosti;
– podatek, ali je terjatev zavarovana ali nezavarovana, in
za zavarovane terjatve tudi podatke o premoženju banke, na
katerem je vzpostavljena pravica zavarovanja.
(4) Banka Slovenije v treh delovnih dneh po prejemu
seznama iz prvega odstavka tega člena objavi seznam obveznosti banke v zvezi z izpolnitvijo pogodbe o opravljanju
storitev banke in seznam drugih obveznosti banke v skladu z
226. členom tega zakona.
(5) V zvezi z obveznostmi banke na podlagi izpolnitve pogodbe o opravljanju storitev banke, ki so vključene na seznam
iz drugega odstavka tega člena, upravitelj v osmih dneh po
objavi seznama pisno obvesti posameznega upnika o stanju
njegove terjatve. Za obveščanje posameznih upnikov lahko
upravitelj uporabi način obveščanja, o katerem sta se dogovorili
stranki v pogodbi o opravljanju storitev banke.
(6) Hkrati z objavo seznama terjatev iz četrtega odstavka
tega člena se objavi tudi obvestilo upnikom banke, da lahko
vložijo ugovor v skladu s 172. in 173. členom tega zakona.
172. člen
(ugovor proti seznamu)
(1) Upnik lahko v dveh mesecih po objavi seznama terjatev v skladu z 226. členom tega zakona pisno ugovarja seznamu obveznosti banke. Pisni ugovor predloži banki.
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(2) Ugovor proti seznamu obveznosti lahko vloži:
1. upnik v zvezi s svojo terjatvijo na podlagi pogodbe o
opravljanju storitev banke, če:
– v roku iz petega odstavka prejšnjega člena ne prejme
obvestila o stanju njegove terjatve ali
– so podatki v obvestilu nepravilni ali
2. upnik v zvezi s svojo drugo terjatvijo, razen terjatev za
izpolnitev pogodbe o opravljanju storitev banke, če:
– njegova terjatev ni navedena na seznamu drugih terjatev iz tretjega odstavka prejšnjega člena ali
– so podatki v zvezi z njegovo terjatvijo, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka prejšnjega člena, nepravilni.
(3) Upnik mora v ugovoru navesti dejstva, iz katerih izhaja
utemeljenost ugovora, in predložiti dokazila.
(4) Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena upnik v
nadaljnjih postopkih prisilnega prenehanja banke ne more več
uveljavljati zahtevkov v zvezi z ugovornimi razlogi ter lahko
uveljavlja svojo terjatev do banke le v obsegu in pod pogoji,
navedenimi na seznamu oziroma v obvestilu. Prejšnji stavek se
ne uporablja za terjatve iz naslova zajamčenih vlog, ki jih upnik
uveljavlja v razmerju do sistema jamstva za vloge v skladu z
zakonom, ki ureja sistem jamstva za vloge.
173. člen
(ugovor zoper obveznost banke do drugega upnika)
(1) Kateri koli upnik lahko v dveh mesecih po objavi seznama drugih obveznosti banke iz tretjega odstavka
171. člena tega zakona pisno ugovarja obveznosti banke
do drugega upnika, navedeni na tem seznamu. Pisni ugovor
predloži banki.
(2) Upnik v ugovoru opredeli:
1. obveznost, zoper katero vlaga ugovor;
2. lastnosti obveznosti, zoper katero vlaga ugovor in ki
vplivajo na obravnavo te obveznosti v postopku prisilnega
prenehanja, vključno s tem, ali ugovarja obveznosti v celoti ali
njenem delu;
3. dejstva, s katerimi utemeljuje ugovor, in predloži dokaze.
(3) Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena upnik v
nadaljnjih postopkih prisilnega prenehanja banke ne more več
ugovarjati obveznosti banke do drugega upnika.
174. člen
(obravnava ugovora)
(1) Upravitelj v osmih dneh po poteku roka iz prvega
odstavka 172. člena tega zakona oziroma prvega odstavka
prejšnjega člena Banko Slovenije obvesti o prejetih ugovorih
in poda predlog o utemeljenosti ali neutemeljenosti ugovora.
Banka Slovenije lahko v primeru velikega števila pravočasnih
ugovorov ta rok podaljša, vendar za največ 15 dni.
(2) Banka Slovenije na podlagi obvestila in predloga iz
prejšnjega odstavka v osmih dneh potrdi ali spremeni predlog upravitelja o utemeljenosti ali neutemeljenosti pravočasnih
ugovorov.
(3) Upravitelj v treh dneh po prejemu potrditve ali spremembe v skladu s prejšnjim odstavkom obvesti upnika o utemeljenosti oziroma neutemeljenosti njegovega ugovora.
(4) Za obveščanje upnika o utemeljenosti ugovora se
uporablja peti odstavek 171. člena tega zakona.
(5) Če Banka Slovenije potrdi, da je ugovor upnika utemeljen, mora upravitelj naslednji delovni dan po prejemu potrditve
ali spremembe v skladu z drugim odstavkom tega člena Banki
Slovenije predložiti popravek seznama terjatev, ki vključuje
tudi pojasnilo o spremembah. Banka Slovenije objavi popravek
seznama terjatev v skladu z 226. členom tega zakona.
(6) Če Banka Slovenije ugotovi, da ugovor upnika ni
utemeljen, lahko upnik v enem mesecu po objavi popravka
seznama oziroma po prejemu obvestila iz četrtega odstavka
tega člena, kadar popravek seznama ni bil izdelan, vloži tožbo
pred sodiščem splošne pristojnosti zoper:
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1. banko v zvezi z ugovornimi razlogi iz drugega odstavka
172. člena tega zakona ali
2. drugega upnika v zvezi z ugovornimi razlogi iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
3.2.5.2 Poslovanje banke v prisilni likvidaciji
175. člen
(splošna pravila o poslovanju banke v prisilni likvidaciji)
(1) Po začetku postopka prisilne likvidacije sme banka
opravljati samo redne posle, potrebne za opravljanje dejavnosti
banke v pogojih prisilne likvidacije, in poravnavati svoje obveznosti iz teh poslov ter pri tem upoštevati zahteve in omejitve v
skladu s tem zakonom.
(2) Posli in dejanja iz prejšnjega odstavka vključujejo tiste
posle in dejanja, ki so potrebna, da se ohrani vrednost premoženja banke ali se prepreči zmanjšanje vrednosti ali se zagotovijo ugodnejši pogoji za likvidacijo premoženja banke, vključno
z možnostjo prodaje dela poslovanja kot poslovne celote.
(3) Upravitelj v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena izvede ukrepe prisilne likvidacije, opredeljene v načrtu
prisilne likvidacije, in pri tem upravlja premoženje banke,
s tem da:
1. zaključuje dejavnost banke s končanjem poslov, ki jih
je banka sklenila pri opravljanju svoje dejavnosti;
2. izvede aktivnosti v zvezi z uporabo instrumentov za
likvidacijo premoženja;
3. razpolaga s sredstvi banke ter sklepa posle v zvezi z
upravljanjem premoženja banke, vključno s posli nakupa, prodaje, zamenjave in drugimi podobnimi pravnimi posli;
4. uresničuje pravice delničarja ali družbenika v razmerju do
oseb, v katerih ima banka delež, in druge pravice banke v zvezi
z izterjavo ali zavarovanjem terjatev banke do njenih dolžnikov;
5. sprejme in izvaja načrt aktivnosti za upravljanje s tveganji banke v postopku prisilne likvidacije, zlasti likvidnostnega
in kreditnega tveganja, ob smiselni uporabi določb zakona, ki
ureja bančništvo, glede zahtev za banko na področju upravljanja tveganj;
6. sklepa sodne in izvensodne poravnave ter druge posle,
nujne za uresničitev premoženjskih pravic banke.
(4) Upravitelj sme pri upravljanju banke prevzemati le
tista poslovna tveganja, ki so nujna za uresničitev ciljev prisilne
likvidacije. Upravitelj ne sme opravljati poslov ali drugih dejanj,
katerih posledica je neenakopravno obravnavanje upnikov ali
onemogočanje izvedbe načrta prisilne likvidacije.
(5) Upravitelj pridobi soglasje Banke Slovenije za posle
upravljanja, ki vključujejo:
1. najemanje posojil za financiranje poslovanja;
2. sklenitev sodne ali izvensodne poravnave, kadar ti
posli v razmerju do posameznega upnika presegajo vrednost
20.000 eurov;
3. prodajo, zamenjavo ali drug podoben posel razpolaganja s premoženjem banke, ki presega vrednost 500.000 eurov;
4. prodajo premoženja banke, kadar je dosežena prodajna cena z uporabo instrumentov za likvidacijo nižja od polovice
ocenjene likvidacijske vrednosti iz drugega odstavka 170. člena
tega zakona.
(6) Banka Slovenije pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka oceni, ali se z zadevnimi posli upravljanja ustrezno uresničujejo cilji prisilne likvidacije banke. Kadar Banka Slovenije zavrne
soglasje za izvedbo določenega posla, od upravitelja zahteva,
da ponovi postopke trženja v zvezi s prodajo, zamenjavo ali
drugim podobnim poslom in pri tem upošteva njena navodila.
176. člen
(končanje poslov banke)
(1) Upravitelj v postopku prisilne likvidacije sklepa posle
in izvaja druge aktivnosti za opravljanje storitev banke na podlagi pogodb, ki jih je banka sklenila pred začetkom postopka
prisilne likvidacije.
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(2) Po začetku postopka prisilne likvidacije upravitelj konča pravne posle, ki jih je banka sklenila pred začetkom postopka prisilne likvidacije, in poravnava obveznosti banke iz teh
poslov ter pri tem upošteva 3.2.7 podpoglavje tega poglavja
tega zakona in omejitve na podlagi 177. člena tega zakona.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena banka
v postopku prisilne likvidacije ne sme izplačati glavnice in
morebitnih obresti iz naslova kapitalskih instrumentov banke
in drugih podrejenih obveznosti banke, niti v primeru nastanka
pogodbene zapadlosti teh obveznosti. Banka lahko v postopku prisilne likvidacije izplača ali drugače poravna navedene
obveznosti šele, ko so v celoti poravnane obveznosti banke do
prednostnih in navadnih upnikov.
177. člen
(dodatne omejitve poslovanja)
(1) Banka Slovenije v postopku prisilne likvidacije določi
omejitve poslovanja banke v zvezi z nadaljevanjem dejavnosti
banke in zaključevanjem poslov banke.
(2) Če razpoložljiva likvidna sredstva ne zadoščajo za
tekoče poplačilo zapadlih obveznosti banke, lahko Banka Slovenije odloči, da:
1. se ob upoštevanju obratnega vrstnega reda poplačila
obveznosti banke v primeru stečaja začasno zadrži plačilo
zapadlih obveznosti banke ali
2. upravitelj z upoštevanjem 167. člena tega zakona odstopi od posameznih pogodb ali skupine pogodb in z upoštevanjem pravil o poplačilu upnikov v primeru stečaja banke, ki
jih določa ta zakon, predčasno poplača obveznosti banke, ki
izvirajo iz teh pogodb.
(3) Če Banka Slovenije uporabi pooblastilo iz 1. točke
prejšnjega odstavka v zvezi z zapadlimi obveznosti banke,
ki se upoštevajo kot zajamčene vloge pri banki, mora v petih
delovnih dneh po zadržanju:
1. odločiti o nerazpoložljivosti vlog v skladu z zakonom, ki
ureja sistem jamstva za vloge, ali
2. preklicati zadržanje izplačila za te obveznosti in zagotoviti pogoje za izpolnitev obveznosti banke do vlagatelja z izplačilom ali pobotom zapadlih obveznosti banke, ki se upoštevajo
kot zajamčene vloge pri banki.
(4) Za omejitev poslovanja banke v prisilni likvidaciji v zvezi z izpolnitvijo obveznosti banke se poleg pooblastil, določenih
v tem členu, smiselno uporabljajo tudi pooblastila na podlagi
127., 128. in 129. člena tega zakona.
(5) Če Banka Slovenije po začetku postopka prisilne likvidacije oceni, da premoženje banke z uporabo ukrepov prisilne
likvidacije verjetno ne bo zadoščalo za poplačilo vseh obveznosti do upnikov banke, ne glede na druge določbe tega zakona,
ki urejajo razpolaganje s sredstvi banke v postopku prisilne
likvidacije, upravitelju prepove poplačilo obveznosti poznejšega
vrstnega reda, dokler niso v celoti poplačane obveznosti banke
iz prednostnega vrstnega reda, ki velja v primeru poplačila
terjatev v stečaju banke.
178. člen
(poročanje upravitelja)
(1) Upravitelj Banki Slovenije v rokih, ki jih določi Banka
Slovenije, poroča o izvajanju ukrepov in pooblastil v postopku
prisilne likvidacije.
(2) Upravitelj Banko Slovenije nemudoma obvesti o vseh
pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na pogoje poslovanja banke
v prisilni likvidaciji in na uresničitev ciljev prisilne likvidacije.
(3) Upravitelj Banko Slovenije, Komisijo za preprečevanje
korupcije ter organe odkrivanja in pregona nemudoma obvesti
o vseh ugotovljenih sumih koruptivnih in kaznivih dejanj, ki jih
je v okviru svojega dela zaznal ali bil o njih obveščen.
(4) Upravitelj mora voditi poslovne knjige in sestavljati
računovodske izkaze banke v postopku prisilne likvidacije v
skladu z računovodskimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih
določajo slovenski računovodski standardi.
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(ugovor zaradi kršitve načela do enakega obravnavanja
upnikov)
(1) Upnik, ki meni, da ravnanje banke v postopku prisilne
likvidacije ali drugega upnika banke krši načelo enakega obravnavanja upnikov, ki so v razmerju do banke v enakem položaju,
lahko kadar koli do izdaje odločbe o zaključku postopka prisilne
likvidacije pri Banki Slovenije vloži ugovor in poda obrazložen
predlog, kako naj banka ali upravitelj v konkretnem primeru
ravna. Banka Slovenije pozove banko in drugega upnika, zoper katerega se ugovor nanaša, da se v osmih dneh izjavita o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev.
(2) Banka Slovenije odloči o ugovoru v osmih dneh od
izteka roka, v katerem morata banka in upnik podati izjavo iz
prejšnjega odstavka.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da je ugovor utemeljen,
izda navodila upravitelju, da se zagotovi spoštovanje načela
enakopravne obravnave upnikov, ki so v razmerju do banke v
enakem položaju.
3.2.6 Instrumenti za likvidacijo premoženja
3.2.6.1 Splošno o instrumentih
180. člen
(uporaba instrumentov za likvidacijo)
(1) Banka Slovenije z odločbo odloči o uporabi instrumentov za likvidacijo premoženja banke. Upravitelj sprejme
vse razumne ukrepe, da se likvidacija premoženja z uporabo
instrumentov za likvidacijo opravi pod tržnimi pogoji glede na
okoliščine posameznega primera in z upoštevanjem ocene
likvidacijske vrednosti iz drugega odstavka 170. člena tega
zakona.
(2) Upravitelj pri uporabi instrumentov za likvidacijo trži
ali se dogovori o trženju sredstev, pravic in obveznosti, ki jih
namerava prenesti. Sredstva, pravice in obveznosti se lahko
tržijo posamezno ali združeno v eni ali več ponudbah.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
Banka Slovenije uporabi instrument za likvidacijo premoženja
v postopku prisilne likvidacije banke tudi brez izpolnjevanja
zahtev glede trženja sredstev, pravic in obveznosti iz drugega
odstavka 181. člena tega zakona, če bi izpolnjevanje teh zahtev verjetno ogrozilo učinkovitost instrumenta za likvidacijo ali
doseganje ciljev prisilne likvidacije.
181. člen
(merila trženja pri uporabi instrumentov
za likvidacijo premoženja)
(1) Upravitelj pri uporabi instrumentov za likvidacijo upošteva naslednja merila trženja:
1. transparentnost in pravilnost prikazovanja in predstavljanja sredstev, pravic in obveznosti, ki so predmet ponudbe,
ob upoštevanju okoliščin posameznega primera in predvsem
potrebe po ohranjanju finančne stabilnosti;
2. preprečevanje neupravičenega favoriziranja ali diskriminiranja posameznih potencialnih kupcev oziroma prevzemnikov;
3. preprečevanje morebitnega nasprotja interesov;
4. preprečevanje dodeljevanja nepravičnih prednosti posameznim potencialnim kupcem oziroma prevzemnikom;
5. upoštevanje potrebe po hitri izvedbi ukrepov za likvidacijo;
6. doseganje najvišje možne cene.
(2) Trženje sredstev, pravic in obveznosti za namene
postopka prisilne likvidacije vključuje izvedbo javne dražbe,
zavezujočega zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj s določenimi kupci ali prevzemniki na način, da upravitelj naslovi
ponudbo za pogajanja na vsaj tri potencialne kupce oziroma
prevzemnike.
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(3) Merila trženja iz prvega odstavka tega člena ne izključujejo možnosti, da se v okviru trženja ponudba naslovi
le na določene potencialne kupce oziroma prevzemnike, če
to ne pomeni neupravičenega favoriziranja ali diskriminiranja
posameznih potencialnih prevzemnikov.
(4) Upravitelj lahko z upoštevanjem četrtega in petega
odstavka 17. člena Uredbe 596/2014/EU v zvezi z uporabo
instrumentov za likvidacijo odloži razkritje notranjih informacij
banke javnosti v zvezi s trženjem sredstev, pravic in obveznosti.
182. člen
(nadomestilo v zvezi z instrumenti prisilne likvidacije)
Plačilo, ki ga zagotovi prevzemnik v zvezi s prodajo poslovanja, zmanjšano za stroške, povezane z uporabo instrumenta
za likvidacijo, ki se zaračunajo v skladu s 15. členom tega zakona, je prihodek banke v postopku prisilne likvidacije.
3.2.6.2 Prodaja poslovanja
183. člen
(instrument prodaje poslovanja)
(1) Pri uporabi instrumenta prodaje poslovanja se na prevzemnika prenesejo vsa ali posamezna sredstva, pravice ali
obveznosti banke v prisilni likvidaciji, vključno s pogodbenimi
razmerji glede izvajanja storitev banke, prevzemnik pa banki v
zvezi s prenosom zagotovi ustrezno nadomestilo. Instrument
prodaje poslovanja se lahko uporabi večkrat, da se tako zagotovijo dodatni prenosi na istega ali različne prevzemnike.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se zagotovi v
obliki prevzema obveznosti banke ali v obliki denarnega nadomestila.
(3) Upravitelj sklene s prevzemnikom, ki je z upoštevanjem meril iz 181. člena tega zakona ponudil najugodnejše pogoje, pogodbo o prenosu pod odložnim pogojem, ki se izpolni,
ko Banka Slovenije izda odločbo o prenosu v skladu s četrtim
odstavkom tega člena.
(4) Na podlagi pogodbe o prenosu Banka Slovenije izda
odločbo o prenosu sredstev, pravic in obveznosti na prevzemnika (v nadaljnjem besedilu: odločba o prenosu), če prevzemnik
najpozneje v roku, dogovorjenem v pogodbi:
1. plača dogovorjeno denarno nadomestilo banki, če je
v pogodbi v zvezi s prenosom dogovorjeno denarno nadomestilo, ali
2. predloži izjavo in dokazila, da so pri prevzemniku izpolnjeni pogoji za prevzem obveznosti banke, če je v pogodbi
v zvezi s prenosom dogovorjeno nadomestilo s prevzemom
obveznosti banke.
(5) Če prevzemnik v dogovorjenem roku ne zagotovi pogojev iz prejšnjega odstavka, se pogodba o prenosu razveže.
(6) Za prenos sredstev, pravic ali obveznosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva soglasje delničarjev banke ali
soglasje upnika, dolžnika ali katere koli tretje osebe, ki na podlagi
pogodbe ali drugega predpisa uveljavlja upravičenja v zvezi s
sredstvi, pravicami ali obveznostmi, ki so predmet prenosa.
184. člen
(dodatne zahteve v zvezi s prodajo poslovanja)
(1) Če vrednosti sredstev, pravic in obveznosti, ki so
predmet prodaje ali prenosa, ni mogoče oceniti na podlagi
primerljivih tržnih cen, mora upravitelj z namenom presoje najugodnejših pogojev prodaje pridobiti nezavezujoče ponudbe ali
opraviti druga dejanja za pridobitev informacij, pomembnih za
presojo najugodnejših pogojev prodaje ali prenosa.
(2) Prevzemnik mora imeti ob prenosu sredstev, pravic
ali obveznosti banke v okviru instrumenta prodaje poslovanja
ustrezno dovoljenje za nadaljevanje izvajanja poslovnih dejavnosti v zvezi s prenesenimi sredstvi, pravicami in obveznostmi.
Zahteve za izdajo dovoljenja pristojnega organa, za katere
zaprosi bodoči prevzemnik, se obravnavajo prednostno.
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185. člen
(učinki v zvezi s prenosom)
(1) Pravni učinki prenosa sredstev, pravic in obveznosti
banke na prevzemnika nastanejo z dnem objave odločbe o
prenosu v skladu z 226. členom tega zakona.
(2) Prenos sredstev, pravic in obveznosti banke na prevzemnika na podlagi odločbe o prenosu učinkuje v razmerju
med banko in prevzemnikom ter v razmerju do posameznega
upnika oziroma dolžnika banke ne glede na morebitne omejitve
glede prenosljivosti tega premoženja oziroma obveznosti, ki bi
izhajale iz prepovedi prenosa, zahteve po pridobitvi soglasja
ali dovoljenja za prenos ali druge podobne omejitve, določene
v predpisu ali pogodbi.
(3) Za veljavnost in učinke prenosa sredstev, pravic in obveznosti banke na prevzemnika na podlagi odločbe o prenosu
se ne zahteva nobeno dodatno dejanje banke ali prevzemnika,
niti soglasje upnika ali dolžnika, ki je določeno ali zahtevano v
primeru prenosa s pogodbo oziroma predpisi, ki se uporabljajo
v zvezi s prenosom teh sredstev, pravic ali obveznosti.
(4) Šteje se, da od trenutka prenosa premoženja in obveznosti banke na prevzemnika banka v postopku likvidacije ravna
za račun prevzemnika. Prevzemnik od trenutka prenosa vstopi
v položaj banke glede izvajanja pravic in obveznosti v razmerju
do nasprotnih strank in tretjih oseb v zvezi s prenesenimi sredstvi, pravicami in obveznostmi.
(5) Na podlagi odločbe o prenosu lahko prevzemnik uveljavlja vsa upravičenja v ustreznih registrih in evidencah, potrebna za prenos upravičenj v zvezi s sredstvi, pravicami in
obveznostmi v razmerju do tretjih oseb.
(6) Delničarji banke, upniki in druge osebe, ki v postopku
prisilne likvidacije banke uveljavljajo zahtevke v razmerju do
banke, ne morejo uveljavljati nobenih pravic do prenesenih
sredstev, pravic ali obveznosti oziroma v zvezi z njimi.
(7) Za zaščito upnikov banke v primeru delnega prenosa
sredstev, pravic in obveznosti, ki se opravi v okviru instrumenta
prodaje poslovanja v postopku prisilne likvidacije, se smiselno
uporablja 131. člen tega zakona.
(8) Pri prenosu premoženja z uporabo instrumenta prodaje poslovanja v postopku prisilne likvidacije banka ne odgovarja
za stvarne napake premoženja, ki je predmet prenosa.
186. člen
(učinek prenosa na pogodbe)
(1) Če se pri uporabi instrumenta prodaje poslovanja
na prevzemnika prenesejo pogodbena razmerja v zvezi s poslovanjem banke, na podlagi odločbe o prenosu preidejo na
prevzemnika kot pravnega naslednika banke tudi vse pravice
in obveznosti, povezane s pravnim položajem banke na podlagi veljavne pogodbene dokumentacije. Pri vstopu v pravne
položaje banke prevzemnik velja za univerzalnega pravnega
naslednika banke.
(2) Prenos sredstev, pravic in obveznosti, ki vključuje tudi
prenos pogodbenih razmerij banke na prevzemnika z uporabo
instrumenta prodaje poslovanja, se ne šteje kot upravičen
razlog za razvezo pogodbe oziroma za odstop od pogodbe,
iz katere izhaja taka terjatev oziroma obveznost. Pogodbena
ureditev, ki bi bila v nasprotju s to določbo, je nična.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pogodba
lahko razveže oziroma odpove, če:
1. razlogi za razvezo ali odpoved pogodbe vključujejo tudi
druge okoliščine in ne le prenosa premoženja oziroma pogodbenega razmerja na prevzemnika;
2. razlogi za razvezo ali odpoved pogodbe izhajajo iz
okoliščin, povezanih s prevzemnikom.
(4) Banka Slovenije v zvezi s sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki se v skladu s tem zakonom v postopku prisilne
likvidacije prenesejo na prevzemnika, z namenom zagotavljanja kontinuitete pogodb, določi, da se za določene pogodbe
ali vrste poslov, ki se prenašajo, spremenijo pogoji izpolnitve
pogodbenih obveznosti tako, da:
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1. prevzemnik prevzame pogodbene pravice in obveznosti banke v postopku prisilne likvidacije ter izrecno ali implicitno
nadomesti banko v vseh ustreznih pogodbenih dokumentih;
2. se spremeni višina obveznosti banke, vključno s spremembo višine obrestne mere.
(5) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom spremenijo
pogodbeni pogoji v zvezi z opravljanjem storitev banke, lahko
upnik v postopku prisilnega prenehanja banke zahtevke v zvezi
s preostalo terjatvijo ali višjo obrestno mero uveljavlja le v razmerju do banke v postopku prisilne likvidacije.
(6) Upravitelj v skladu z navodili Banke Slovenije sklene
ustrezne dogovore za zagotavljanje kontinuitete poslovanja, da
se tako zagotovi učinkovitost prenosa poslovnega področja in
opravljanja storitev banke na prevzemnika.
187. člen
(posebna pravila pri prodaji poslovanja)
(1) Če je v okviru uporabe instrumenta prodaje poslovanja
predmet prenosa premoženje, na katerem je v korist določenega predkupnega upravičenca vzpostavljena zakonita predkupna pravica ali pogodbena predkupna pravica, ki je vpisana
v javni register ali podobno javno evidenco, vzpostavljeno na
podlagi predpisa, mora upravitelj predkupnemu upravičencu
poslati besedilo pogodbe s smiselno enako vsebino, kot jo ima
pogodba iz tretjega odstavka 183. člena tega zakona, ter:
1. ga pozvati, naj uveljavi predkupno pravico tako, da v
15 dneh po prejemu besedila pogodbe vrne podpisan izvod
pogodbe, in
2. ga opozoriti, da bo predkupna pravica prenehala, če
predkupni upravičenec ne bo ravnal v skladu s prejšnjo točko.
(2) Če predkupni upravičenec v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe ali če po
podpisu pogodbe v roku, določenem v pogodbi, ne zagotovi pogojev za izdajo odločbe o prenosu, predkupna pravica preneha.
(3) Če predkupni upravičenec v skladu s prvim odstavkom
tega člena uveljavi predkupno pravico v zvezi s premoženjem,
ki je nujno potrebno za nadaljevanje izvajanja dejavnosti, ki
se prenaša na prevzemnika, lahko Banka Slovenije v odločbi
o prenosu odloči, da se premoženje prenese na predkupnega
upravičenca tako, da se po prenosu, ob ustreznem nadomestilu, omogoči uporaba tega premoženja za nadaljevanje
dejavnosti pri prevzemniku še največ 12 mesecev po prenosu.
(4) Kadar Banka Slovenije v postopku prisilne likvidacije
banke na prevzemnika prenese sredstva, pravice in obveznosti, se za to, da se prevzemniku omogoči učinkovito opravljanje prenesenih poslovnih dejavnosti, uporabljajo določbe
126. člena tega zakona glede zagotavljanja operativnih storitev
ali prostorov prevzemniku.
(5) S prenosom sredstev in pravic na prevzemnika prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet
prenosa:
1. zastavna pravica ali hipoteka ali zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna
pravica:
– če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet
prenosa, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile
pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo;
– v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od
katerega učinkuje začetek prisilne likvidacije.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prenosa, ne prenehajo, če se na prevzemnika hkrati prenesejo tudi obveznosti banke, v zvezi s katero
je vzpostavljena pravica tretjega.
(7) Kupnina za prenos premoženja, na katerem je vzpostavljena pravica zavarovanja v korist tretjega, po plačilu stroškov v zvezi s prodajo tega premoženja, se uporabi za poplačilo obveznosti banke, ki je zavarovana s pravico na prenesenem
premoženju. Če kupnina po plačilu stroškov v zvezi s prodajo
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premoženja ne zadošča za celotno plačilo obveznosti banke do
tretje osebe, mora upravitelj za prenos premoženja na prevzemnika pozvati tretjo osebo kot upravičenca, da v 15 dneh sporoči, ali namerava sam prevzeti premoženje po višji vrednosti.
(8) Upravitelj mora upravičenca iz prejšnjega odstavka
opozoriti, da se bo štelo, da je podal soglasje k prodaji premoženja prevzemniku za določeno kupnino, če ne bo pravočasno
predložil izjave, da namerava sam prevzeti premoženje. Ko
upravičenec pravočasno predloži izjavo o prevzemu premoženja, se smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega
odstavka tega člena.
(9) Če je predmet prenosa nepremičnina ali drugo premoženje, pri katerem se lastništvo pridobi z vpisom v javni register
ali drugo podobno evidenco, upravitelj na podlagi odločbe o
prenosu izda listino, ki prevzemniku omogoča vknjižbo pravice
v korist prevzemnika.
3.2.6.3 Izločitev sredstev
188. člen
(instrument izločitve sredstev)
(1) Banka Slovenije v okviru instrumenta izločitve sredstev s sredstvi banke ustanovi eno ali več družb, na katere
se prenesejo sredstva, pravice in obveznosti banke, vključno
s pogodbenimi razmerji, ki jih je banka sklenila pri opravljanju
bančnih, finančnih in dodatnih finančnih storitev, z namenom
ločenega upravljanja prenesenega premoženja in obveznosti
zaradi prodaje tega premoženja kot poslovne celote (v nadaljnjem besedilu: družba za prevzem sredstev).
(2) Banka Slovenije uporabi instrument izločitve sredstev
zlasti, če:
1. je stanje na določenem trgu za ta sredstva tako, da bi
likvidacija takih sredstev lahko negativno vplivala na enega ali
več finančnih trgov, ali
2. če je prenos na družbo za prevzem sredstev potreben,
da se zagotovijo čim višji dohodki iz likvidacije.
189. člen
(ustanovitev družbe za prevzem sredstev)
(1) Družba za prevzem sredstev se ustanovi v obliki
delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo. Družba
za prevzem sredstev se ustanovi z namenom likvidacije prenesenih sredstev, pravic in obveznosti banke v postopku prisilne
likvidacije s prodajo lastniškega deleža v družbi za prevzem
sredstev.
(2) Za ustanovitev in delovanje družbe za prevzem sredstev se uporabljajo predpisi o ustanavljanju in poslovanju gospodarskih družb, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(3) Ustanovni kapital družbe za prevzem sredstev se
zagotovi iz sredstev:
1. banke v postopku prisilne likvidacije;
2. sklada za reševanje, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja sklad za reševanje bank;
3. sklada za jamstvo vlog, ki je ustanovljen v skladu z
zakonom, ki ureja sistem jamstva za vloge.
(4) Če ni v tem členu določeno drugače, se za upravljanje
družbe za prevzem sredstev smiselno uporabljajo določbe
tretjega do petega odstavka 100. člena tega zakona glede
upravljanja premostitvene banke in pristojnosti Banke Slovenije
v zvezi z upravljanjem premostitvene banke.
190. člen
(prenos na družbo za prevzem sredstev)
(1) Če ni v tem členu določeno drugače, se za prenos
sredstev, pravic in obveznosti banke na družbo za prevzem
sredstev uporabljajo določbe 183. do 187. člena tega zakona o
prodaji poslovanja. Prenos premoženja na družbo za prevzem
sredstev se opravi kot:
1. vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem
sredstev, pri čemer družba za prevzem sredstev banki zago-
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tovi nadomestilo z izročitvijo lastniških instrumentov v sorazmernem deležu, ali
2. odplačni prenos, pri katerem družba za prevzem sredstev banki zagotovi ustrezno denarno nadomestilo v zvezi s
prenesenim premoženjem.
(2) Nadomestilo za prenos se določi z upoštevanjem
neodvisne ocene likvidacijske vrednosti sredstev banke iz
drugega odstavka 170. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije lahko v okviru instrumenta izločitve
sredstev večkrat uporabi pooblastilo za prenos, da zagotovi
prenos dodatnih sredstev, pravic ali obveznosti na družbo za
prevzem sredstev.
191. člen
(poslovanje družbe za prevzem sredstev)
(1) Banka Slovenije imenuje enega ali več upraviteljev
prisilne likvidacije banke kot poslovodstvo družbe za prevzem
sredstev, ki vodi in zastopa družbo s ciljem, da se doseže
čim višji dohodek iz likvidacije prenesenih sredstev s prodajo
lastniškega deleža v družbi za prevzem sredstev.
(2) Uprava družbe za prevzem sredstev upošteva navodila Banke Slovenije.
(3) Družba za prevzem sredstev pri uresničevanju ciljev
iz prvega odstavka tega člena ne prevzema odgovornosti ali
obveznosti do delničarjev, upnikov ali drugih oseb, povezanih
z banko v postopku prisilne likvidacije.
(4) Če poslovodstvo družbe za prevzem sredstev ugotovi, da prodaja lastniških deležev v družbi za prevzem sredstev
ne bo uspešna, lahko Banka Slovenije na predlog poslovodstva dovoli likvidacijo sredstev družbe:
1. s prodajo posameznih ali vseh sredstev, pravic in
obveznosti, ki jih je prevzela družba za prevzem sredstev;
2. s prenehanjem družbe v običajnem insolvenčnem
postopku.
(5) Za prenehanje družbe za prevzem sredstev se smiselno uporabljajo določbe 106. člena tega zakona o prenehanju premostitvene banke. Pri likvidaciji družbe za prevzem
sredstev se premoženje, ki ostane po poplačilu vseh upnikov,
v sorazmernem deležu razdeli med družbenike, ki so v skladu
s tem zakonom prispevali ustanovna sredstva družbe.
3.2.6.4 Uporaba virov financiranja v zvezi z instrumenti
za likvidacijo
192. člen
(uporaba sredstev sistema jamstva za vloge)
(1) Sredstva sklada za jamstvo vlog, ustanovljenega v
skladu z zakonom, ki ureja sistem jamstva za vloge, se lahko
v postopku prisilne likvidacije banke uporabijo za:
1. vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem
sredstev v skladu s 189. členom tega zakona, kadar se na
družbo za prevzem sredstev z uporabo instrumenta izločitve
sredstev prenesejo obveznosti banke iz naslova zajamčenih
depozitov;
2. plačilo razlike med neto vrednostjo obveznosti banke
iz naslova zajamčenih depozitov in neto vrednostjo premoženja banke, ki se prenese na družbo za prevzem sredstev
ali na drugega prevzemnika z uporabo instrumenta prodaje
poslovanja ali izločitve sredstev;
3. posojilo prevzemniku pri uporabi instrumenta prodaje
poslovanja ali družbi za prevzem sredstev pri uporabi instrumenta izločitve sredstev.
(2) Sklad za jamstvo vlog zagotovi sredstva iz prejšnjega odstavka, kadar se z uporabo instrumentov za likvidacijo
vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do zajamčenih vlog.
(3) Znesek sredstev, ki jih za namene iz prvega odstavka
tega člena zagotovi sklad za jamstvo vlog, ne sme presegati
neto zneska za izplačilo kritja zajamčenih vlog vlagateljem v
zadevni kreditni instituciji.
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193. člen
(uporaba sredstev sklada za reševanje bank)
Sredstva sklada za reševanje bank, ustanovljenega v
skladu z zakonom, ki ureja sklad za reševanje bank, se ne
glede na navedeni zakon lahko v postopku prisilne likvidacije
banke uporabijo za:
1. vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem
sredstev v skladu s 189. členom tega zakona, kadar je neto
vrednost premoženja banke, ki se prenaša, višja ali enaka
neto vrednosti obveznosti banke, ki se prenašajo na družbo
za prevzem sredstev z uporabo instrumenta izločitve sredstev;
2. plačilo nadomestila banki, kadar sklad za reševanje
z uporabo instrumenta prodaje poslovanja kot prevzemnik
prevzame sredstva, pravice ali obveznosti banke v postopku
prisilne likvidacije banke.
3.2.7 Poplačilo upnikov
194. člen
(likvidna sredstva, razpoložljiva za plačilo obveznosti banke)
(1) Upravitelj uporabi likvidna sredstva banke, ki jih pridobi
banka na podlagi ukrepov za likvidacijo svojega premoženja,
za plačilo stroškov postopka prisilne likvidacije in poplačilo obveznosti banke do upnikov banke, razen če je poplačilo upnikov
izključeno ali omejeno v skladu s tem zakonom.
(2) Kadar so likvidna sredstva banke pridobljena z likvidacijo premoženja banke, na katerem je bila vzpostavljena pravica zavarovanja v korist nasprotne stranke ali tretje osebe, ter je
ta z uporabo instrumentov likvidacije ter prenosom premoženja
na prevzemnika prenehala, upravitelj ta likvidna sredstva vodi
ločeno od drugih razpoložljivih likvidnih sredstev in jih uporabi
za poplačilo zavarovane terjatve upnika do banke (v nadaljnjem
besedilu: posebna likvidna sredstva).
(3) Likvidna sredstva banke se po plačilu stroškov postopka prisilne likvidacije v skladu s tem zakonom in z upoštevanjem omejitev pri poplačilu, določenih v skladu s tem zakonom,
uporabijo za poplačilo terjatev upnikov do banke ob nastanku
pogodbene zapadlosti ali ob uresničitvi pravice do odstopa
banke od pogodbe v skladu s 167. členom tega zakona.
(4) Upnik ni upravičen zahtevati plačila svoje terjatve do
banke iz likvidnih sredstev, če so njegove terjatve do banke poravnane na podlagi uresničitve pravice pobota ali s sklenitvijo
poravnave ali se z uporabo ukrepov za likvidacijo prenesejo na
drugo osebo kot prevzemnika.
(5) Upravitelj mora za poravnavo obveznosti banke s pobotom ali za sklenitev poravnave pridobiti predhodno soglasje
Banke Slovenije.
195. člen
(posebna pravila za poplačilo upnikov zavarovanih terjatev)
(1) Upravitelj v breme posebnih likvidnih sredstev poravna terjatev upnika do banke, ki je bila zavarovana s pravico
zavarovanja na določenem premoženju banke, po poplačilu
stroškov uporabe instrumenta za likvidacijo tega premoženja s
prenosom na novega prevzemnika.
(2) Znesek posebnih likvidnih sredstev, ki ostane po poplačilu celotne terjatve upnika, zavarovane s pravicami zavarovanja na tem premoženju, se lahko uporabi za poplačilo
nezavarovanih terjatev upnikov banke v skladu s tem zakonom.
196. člen
(poplačilo obveznosti banke)
(1) Upravitelj v breme razpoložljivih likvidnih sredstev in
posebnih likvidnih sredstev redno poravnava zapadle obveznosti banke ter pri tem upošteva omejitve, ki jih glede poslovanja
banke v postopku prisilne likvidacije določi Banka Slovenije.
(2) Banka ima v primeru uresničitve odstopne pravice
upravitelja v skladu s 167. členom tega zakona ne glede na
splošna pravila o pravici predčasnega plačila, ki so določena z
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zakonom ali pogodbo, pravico, da predčasno poplača svojo obveznost do upnika in pri tej izpolnitvi odšteje obresti za obdobje
od plačila do dogovorjene pogodbene zapadlosti.
(3) Banka Slovenije lahko v zvezi s poplačilom nezavarovanih obveznosti banke do upnikov določi delež poplačila teh
obveznosti glede na obseg likvidnih sredstev banke, ki so na
podlagi ukrepov za likvidacijo premoženja banke razpoložljiva
za njihovo poplačilo. Če razpoložljiva likvidna sredstva banke
ne zadoščajo za celotno plačilo terjatev posameznega vrstnega
reda, ki jih je treba upoštevati pri poplačilu, se vse terjatve tega
vrstnega reda plačajo v deležu, ki se izračuna kot razmerje med
zneskom razpoložljivih likvidnih sredstev in skupnim zneskom
vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri
poplačilu.
197. člen
(rezervacija sredstev za izplačilo obveznosti banke)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona o poplačilu
obveznosti banke do upnikov pred pogodbeno zapadlostjo,
upravitelj v primeru obveznosti, ki je vezana na razvezni pogoj,
takšne obveznosti ne izplača pred njeno pogodbeno zapadlostjo, ampak rezervira sredstva, namenjena izplačilu upnikove
terjatve bodisi do nastanka pogodbene zapadlosti bodisi do
zaključka postopka prisilnega prenehanja banke.
(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka upravitelj rezervira sredstva za izplačilo obveznosti banke tudi v primeru,
kadar tako zahteva Banka Slovenije, če je rezervacija sredstev
upravičena v zvezi s tožbo, ki jo je zoper banko vložil upnik, ker
njegova terjatev do banke ni vključena na seznam priznanih
obveznosti banke.
198. člen
(posledice plačila obveznosti banke na jamstvo vlog)
(1) Če je po začetku postopka prisilne likvidacije banka
v razmerju do nasprotne stranke v skladu s tem zakonom
poravnala svojo obveznost, ki se je na dan začetka postopka
prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja sistem jamstva
za vloge, upoštevala pri določanju upravičene vloge nasprotne
stranke, je nasprotna stranka v nadaljnjih postopkih prisilnega
prenehanja banke upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge le v višini preostalega dela zajamčene vloge, kot
je obstajala na dan začetka postopka prisilne likvidacije banke.
(2) Poravnava obveznosti iz prejšnjega odstavka vključuje
poplačilo, pobot, poravnavo in prenos obveznosti banke do
vlagatelja na novega prevzemnika.
3.2.8 Druge določbe
199. člen
(stroški postopka prisilne likvidacije banke)
(1) Stroški postopka prisilne likvidacije banke obsegajo:
1. stroške, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil Banke Slovenije ter ki se določijo v skladu s 15. členom
tega zakona;
2. nadomestilo za delo upraviteljev, ki se določi v skladu
s tem zakonom;
3. druge stroške za izvedbo instrumentov za likvidacijo
sredstev in poplačilo upnikov, ki vključujejo zlasti stroške:
– odvetniških storitev;
– računovodskih storitev in storitev revidiranja računovodskih izkazov;
– storitev neodvisnih ocenjevalcev vrednosti;
– posredniških storitev pri prodaji premoženja na borznem
ali drugem organiziranem trgu, na katerem lahko trgujejo samo
pooblaščeni udeleženci tega trga;
– drugih storitev, za katere je potrebno posebno strokovno
znanje s posameznih področij ali ki jih je v posameznem postopku treba opraviti v takem obsegu, da to ni mogoče v okviru
dejavnosti, ki jih opravlja banka;
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4. druge obveznosti banke, ki nastanejo po začetku postopka prisilne likvidacije banke v zvezi s posli upravljanja.
(2) Upravitelj v zvezi z naročilom storitev, pri katerih bodo
nastali stroški v višini, ki skupno presega 10.000 eurov, predhodno pridobi soglasje Banke Slovenije.
(3) Banka Slovenije najmanj enkrat mesečno ugotovi višino stroškov iz prvega odstavka tega člena in s sklepom odloči
o plačilu teh stroškov.
(4) Stroški iz prvega odstavka tega člena se poplačajo v
postopku prisilne likvidacije v skladu s 15. členom tega zakona
in pred vsemi drugimi upniki banke.
(5) V postopku prisilne likvidacije banke mora vsak upnik
sam pokrivati svoje stroške udeležbe.
200. člen
(zaključek postopka prisilne likvidacije)
(1) Banka Slovenije izda odločbo o zaključku postopka
prisilne likvidacije, ko na podlagi poročila upravitelja ugotovi, da
so v postopku prisilne likvidacije obveznosti banke do nasprotnih strank iz naslova opravljanja storitev banke:
1. v celoti prenehale ali
2. deloma prenehale in hkrati banka nima več premoženja, ki bi bilo razpoložljivo za likvidacijo z namenom poplačila
preostalih obveznosti banke iz naslova opravljanja storitev
banke.
(2) Prenehanje obveznosti iz prejšnjega odstavka vključuje poplačilo, pobot, poravnavo, prenos na novega prevzemnika
ali drug podoben način prenehanja obveznosti banke.
(3) Na podlagi odločbe o zaključku postopka prisilne likvidacije Banka Slovenije:
1. predlaga pristojnemu sodišču začetek stečajnega postopka in
2. razreši likvidacijskega upravitelja, pri čemer razrešitev
učinkuje z dnem, ko sodišče odloči o začetku stečaja banke in
imenuje stečajnega upravitelja.
3.3 Stečaj
201. člen
(uporaba določb za stečajni postopek)
Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za stečaj banke uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, o stečaju
gospodarske družbe.
202. člen
(odločitev o začetku stečaja)
(1) Sodišče odloči o začetku stečajnega postopka zoper
banko izključno na podlagi predloga Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije pri pristojnem sodišču vloži predlog
za začetek stečajnega postopka na dan izdaje odločbe o zaključku postopka prisilne likvidacije banke. Predlogu priloži
odločbo o zaključku postopka prisilne likvidacije banke.
(3) Sodišče naslednji delovni dan po prejemu predloga iz
prejšnjega odstavka izda sklep o začetku stečajnega postopka
zoper banko. Za namene odločanja o začetku stečaja banke
se šteje, in nasproten dokaz ni dopusten, da premoženje banke
ob zaključku postopka prisilne likvidacije ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke in banka ni sposobna tekoče
izpolnjevati svojih zapadlih obveznosti.
(4) Banka Slovenije je oproščena plačila taks v stečajnem
postopku, ki ga sodišče začne na njen predlog.
(5) Proti sklepu sodišča o začetku stečajnega postopka
zoper banko ni pritožbe.
203. člen
(poslovni in stečajni upravitelj)
(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog
Banke Slovenije. Stečajni upravitelj je organ v postopku stečaja
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in opravlja dejanja upravitelja v postopku stečaja v skladu z
zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
(2) Banka Slovenije imenuje enega ali več upraviteljev z
izkušnjami s področja bančnega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: poslovni upravitelj). Poslovni upravitelj sodeluje s stečajnim upraviteljem pri upravljanju in unovčevanju stečajne mase
ter pri svojem delovanju upošteva navodila Banke Slovenije.
(3) Banka Slovenije lahko razreši poslovnega upravitelja
ali predlaga sodišču razrešitev stečajnega upravitelja. Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, mora sodišče pred odločitvijo
o njegovi razrešitvi o razlogih obvestiti Banko Slovenije in jo
pozvati, naj se o razlogih izjavi v roku, ki ne sme biti krajši od
treh in ne daljši od osmih dni.
(4) Poslovni upravitelji redno poročajo Banki Slovenije o
poteku postopka stečaja ter poplačilu terjatev upnikov, zlasti
terjatev iz naslova vlog. Banka Slovenije določi podrobnejšo
vsebino in obseg poročanja.
204. člen
(prijava in obravnava terjatev iz naslova upravičenih vlog)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
glede prijave terjatev v stečajnem postopku, sklad za jamstvo
vlog predloži stečajnemu upravitelju zahtevek za vračilo kritja
zajamčenih vlog, ki ga je sklad izplačal posameznim vlagateljem iz naslova jamstva za vloge v skladu z zakonom, ki ureja
sistem jamstva za vloge, če terjatve sklada do banke niso bile
poplačane v postopku prisilne likvidacije:
1. če je bilo izplačilo kritja izvedeno pred začetkom stečaja: v 15 delovnih dneh po začetku stečaja;
2. če je bilo izplačilo izvedeno po začetku stečaja: v osmih
delovnih dneh po izplačilu zneska kritja izplačilni banki.
(2) Sklad za jamstvo vlog hkrati z zahtevkom iz prejšnjega
odstavka predloži stečajnemu upravitelju seznam upravičenih
vlog, ki se v skladu z zakonom, ki ureja sistem jamstva za
vloge, upoštevajo pri določitvi zajamčene vloge posameznega
vlagatelja, vključno s podatki o vlagatelju. Ne glede na določbe
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, se šteje, da so vse terjatve
vlagateljev iz naslova upravičenih vlog pri banki prijavljene v
stečajnem postopku z dnem, ko sklad za jamstvo vlog predloži
upravitelju seznam upravičenih vlog.
(3) Če sklad za jamstvo vlog v skladu z zakonom, ki ureja
sistem jamstva za vloge, vlagatelju v zvezi z upravičeno vlogo
pri banki izplača kritje zajamčene vloge v znesku, ki je višji od
100.000 eurov, mora v osmih dneh po izvršenem izplačilu o tem
obvestiti stečajnega upravitelja.
205. člen
(izključitev pobota)
(1) V primeru stečaja banke se pravila zakona, ki ureja
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno
prenehanje, o pobotu, ki nastane z začetkom stečaja, uporabljajo le na podlagi izjave stečajnega upravitelja o pobotu, razen
v primeru:
1. če pogodbena ureditev izrecno določa pravico nasprotne stranke do pobota ali izravnave na podlagi dogovora o
pobotu ali izravnavi ali
2. če zakon izrecno izključuje pobot določenih terjatev.
(2) Razen v primeru iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka
lahko stečajni upravitelj uveljavlja pobot terjatev banke z nasprotnimi terjatvami upnika kot obliko poplačila upnikove terjatve v okviru razdelitve stečajne mase, če so pred tem v celoti
poplačane terjatve upnikov, ki se z upoštevanjem prednostnega
vrstnega reda poplačila v stečaju banke poplačajo pred obveznostjo banke, ki je predmet pobotne izjave. Stečajni upravitelj
lahko uveljavlja pobot terjatev banke z nasprotnimi terjatvami
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upnika le v deležu, ki je enak deležu poplačila drugih terjatev
upnikov istega prednostnega razreda.
(3) Stečajni upravitelj pred izjavo o pobotu pri skladu za
jamstvo vlog pridobi informacijo, ali imetnik v skladu z zakonom,
ki ureja sistem jamstva za vloge, uveljavlja pravico do izplačila
kritja zajamčene vloge v znesku, ki presega 100.000 eurov, ter
odloči o pobotu le, če je zahtevek za plačilo zavrnjen.
206. člen
(izključitev izpodbijanja)
Ne glede na zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, v stečaju banke
ni mogoče izpodbijati:
1. pravnih dejanj, ki jih je opravil upravitelj med postopkom prisilne likvidacije;
2. plačil za menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti plačilo, da banka ne bi izgubila pravice do regresa proti
drugim meničnim ali čekovnim zavezancem.
207. člen
(vrstni red poplačila obveznosti banke v stečaju)
(1) V stečajnem postopku se iz splošne razdelitvene
mase najprej poplačajo neporavnani stroški postopka prisilne
likvidacije in stroški stečajnega postopka.
(2) Po poplačilu stroškov iz prejšnjega odstavka se iz
splošne razdelitvene mase poplačajo terjatve upnikov po naslednjem vrstnem redu:
1. prednostne terjatve;
2. zajamčene vloge;
3. terjatve, katerih prvotna zapadlost je krajša od sedmih
dni in katerih imetnik je:
– institucija, ki ni del iste skupine, ali
– plačilni ali poravnalni sistem oziroma upravljavec ali
udeleženec tega sistema, če so terjatve posledica sodelovanja
subjekta reševanja v plačilnem ali poravnalnem sistemu ter se
za poravnavo v sistemu v skladu z zakonom, ki ureja plačilne
sisteme in storitve, oziroma zakonom, ki ureja trg finančnih
instrumentov, uporabljajo pravila o dokončnost poravnave nalogov v primeru insolventnosti ali drugega postopka prenehanja
člana;
4. upravičene vloge vlagateljev, ki so fizične osebe ali
pravne osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, mala in srednja
podjetja, kot so opredeljena v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, v zneskih, ki presegajo zajamčene vloge, vključno z
vlogami, ki bi se štele kot upravičene, če ne bi bile vplačane pri
podružnici banke v tretji državi;
5. druge upravičene vloge, ki niso zajete v 2. ali 4. točki
tega odstavka;
6. vloge pri banki, ki se ne upoštevajo kot upravičene
vloge, ali terjatve iz 3. točke tega odstavka, vključno z:
– vlogami bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
– vlogami zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih
holdingov;
– vlogami kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje, vključno z naložbenimi podjemi
zaprtega tipa;
– vlogami pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
– vlogami držav in centralnih bank ter vlogami subjektov,
ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
– vlogami lokalnih skupnosti ter vlogami neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti;
7. druge nezavarovane navadne terjatve, razen terjatev iz
naslova dolžniških vrednostnih papirjev in podobnih instrumentov, ki jih je izdala banka;
8. nezavarovane in nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev ter drugih podobnih finančnih
instrumentov, ki jih je izdala banka, razen strukturiranih instrumentov, ki po svojih lastnostih izpolnjujejo merila iz 1. do
6. točke tega odstavka;
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9. podrejene terjatve, ki se na podlagi pogodbene ureditve
med strankama v primeru postopka zaradi insolventnosti banke
poplačajo kot nezavarovane terjatve za popolnim poplačilom
terjatev iz 1. do 8. točke tega odstavka.
(3) Terjatve iz 2. točke prejšnjega odstavka v stečajnem
postopku uveljavlja sklad za jamstvo vlog in vključujejo terjatve
sklada za jamstvo vlog do banke iz naslova:
1. plačila kritja zajamčenih vlog v skladu z zakonom, ki
ureja sistem jamstva za vloge, kjer se terjatve vlagateljev v
višini izplačanega kritja prenesejo na sklad za jamstvo vlog;
2. plačila prispevka, ki ga v skladu s tem zakonom zagotovi sklad za jamstvo vlog pri reševanju ali v postopku prisilne
likvidacije banke.
(4) Podrejene terjatve iz 9. točke drugega odstavka tega
člena se dodatno razvrstijo v prednostne vrstne razrede podrejenih terjatev in se poplačajo iz splošne razdelitvene mase po
naslednjem vrstnem redu:
1. podrejene terjatve, ki niso razvrščene v nobeno od
kategorij iz 2. do 4. točke tega odstavka;
2. terjatve iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka in
izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega kapitala banke,
ter druge podrejene terjatve, ki se glede na pogodbeno ureditev
v primeru insolventnosti banke poplačajo hkrati s terjatvami iz
naslova instrumentov dodatnega kapitala;
3. terjatve iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka
in izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega temeljnega
kapitala banke, ter druge podrejene terjatve, ki se glede na
pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke poplačajo
hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov dodatnega temeljnega kapitala;
4. terjatve iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka
in izpolnjujejo pogoje za instrumente navadnega lastniškega
temeljnega kapitala banke, ter druge podrejene terjatve, ki se
glede na pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke
poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke.
4. POGLAVJE: POSTOPEK ODLOČANJA IN SODNEGA
VARSTVA TER RAZMERJA Z MEDNARODNIM
ELEMENTOM
4.1 Postopek odločanja Banke Slovenije
4.1.1 Splošno
208. člen
(uporaba določb o postopku)
Banka Slovenije odloča o posamičnih zadevah, za katere
je pristojna po tem zakonu, po postopku, določenem v zakonu,
ki ureja splošni upravni postopek, če ni v tem zakonu določeno
drugače.
209. člen
(vodenje postopka in pooblastila za odločanje)
(1) O posamičnih zadevah po tem zakonu ali Uredbi
806/2014/EU, za katere je pristojna Banka Slovenije, odloča
Svet Banke Slovenije kot kolegijski organ.
(2) Postopek do izdaje upravnega akta vodi pooblaščena
oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka iz zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in
ki ga za to pooblasti guverner Banke Slovenije.
(3) Banka Slovenije odloča o zadevah na podlagi tega
zakona po uradni dolžnosti, razen če ta zakon določa, da o
posameznem vprašanju odloča na predlog stranke.
(4) Kadar subjekt reševanja na podlagi tega zakona ali
Uredbe 806/2014/EU vloži pri Banki Slovenije vlogo, za reševanje katere je na podlagi Uredbe 806/2014/EU pristojen enotni
odbor za reševanje, Banka Slovenije vlogo z obrazloženim
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sklepom zavrže, razen če se mora taka vloga v skladu z Uredbo 806/2014/EU vložiti pri Banki Slovenije.
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljen postopek sodnega varstva.
210. člen
(udeleženci postopka)
(1) Stranka v postopku odločanja Banke Slovenije je banka ali drug subjekt reševanja, v zvezi s katerim Banka Slovenije
izvaja naloge in pooblastila v zvezi z reševanjem ali prisilnim
prenehanjem banke.
(2) Kot udeleženci v postopku odločanja Banke Slovenije
lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, nastopajo tudi druge
osebe.
(3) V postopku odločanja Banke Slovenije na podlagi
tega zakona se glede udeležencev v postopku ne uporabljajo
določbe 43., 44., 45., 142. in 143. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
(4) Kdor je zamudil rok ali izostal z ustne obravnave, na kateri bi moral dati ali vložiti predloge, izjave in ugovore, jih po poteku roka ali koncu ustne obravnave ne more več dati ali vložiti.
211. člen
(vročanje)
(1) Če ni s tem zakonom za posamezne primere določeno
drugače, se v postopkih po tem zakonu vročitve pravni osebi
ali samostojnemu podjetniku posamezniku opravijo tako, da se
dokumenti izročijo osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali če te
osebe ni, drugemu zaposlenemu, ki se najde v pisarni oziroma
poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave banke ali članom poslovodstva drugega subjekta reševanja se opravljajo z vročanjem
banki ali subjektu reševanja. Šteje se, da je z vročitvijo banki
ali subjektu reševanja opravljena tudi vročitev članom uprave
in članom nadzornega sveta.
(3) Šteje se, da so odločbe, ki jih izda Banka Slovenije,
vročene, ko so objavljene v skladu z 226. členom tega zakona,
razen če ta zakon določa osebno vročanje.
212. člen
(pregled dokumentov in dostop do zaupnih informacij)
(1) Stranka ima pravico pregledovati dokumente zadeve
v postopku odločanja Banke Slovenije in na svoje stroške
prepisati ali preslikati dokumente v fizični ali elektronski obliki.
Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov nadzoruje uradna oseba.
(2) Po objavi odločbe v skladu z 226. členom tega zakona
lahko pravico iz prejšnjega odstavka uveljavlja tudi oseba, ki lahko
v skladu z drugim odstavkom 224. člena tega zakona uveljavlja
pravico do udeležbe v postopku sodnega varstva po tem zakonu.
(3) Pregled, prepis in preslikava dokumentov na podlagi
prvega in drugega odstavka tega člena se zahtevajo pisno. Od
osebe iz prejšnjega odstavka lahko Banka Slovenije v primeru
dvoma zahteva, naj pisno obrazloži svojo pravno korist v zvezi
z uveljavljanjem pravice do udeležbe v postopku po tem zakonu in predloži ustrezna dokazila.
(4) Če so bili v postopku odločanja Banke Slovenije uporabljeni dokumenti, ki vsebujejo podatke, ki so poslovna skrivnost osebe, ki ni stranka v postopku, Banka Slovenije pozove
osebo, na katero se nanašajo podatki, da v določenem roku, ki
ni krajši od treh in ne daljši od osmih dni, v dokumentu označi
podatke, ki so zaupni, in poda utemeljitev v zvezi z njihovo
zaupnostjo. Banka Slovenije v 20 dneh odloči o zahtevi za
pregled, prepis in preslikavo dokumentov. Omejitev razkritja
iz tega odstavka ne velja za podatke, ki so poslovna skrivnost
subjekta reševanja.
(5) Banka Slovenije z upoštevanjem ocene na podlagi
20. člena tega zakona in glede na zakoniti interes osebe, ki
zahteva razkritje posameznih zaupnih informacij iz 17. člena
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tega zakona, tej osebi razkrije posamezne zaupne informacije
v obsegu, potrebnem za zaščito zakonitega interesa te osebe.
(6) Pred razkritjem dokumentov Banka Slovenije prekrije
osebne podatke in druge zaupne podatke iz četrtega odstavka
tega člena ter zaupne informacije iz prejšnjega odstavka. Dokument se razkrije osebi iz prvega in drugega odstavka tega
člena brez osebnih in drugih zaupnih podatkov, v obsegu, ki
upošteva zakoniti interes teh oseb.
(7) Če v zvezi z zahtevo za pregled dokumentov zadeve
niso izpolnjeni pogoji iz prvega do petega odstavka tega člena,
Banka Slovenije z odločbo zavrne zahtevo. Zoper odločbo o
zavrnitvi zahteve lahko stranka, ki je zahtevala pregled dokumentov v zadevi, začne postopek sodnega varstva.
(8) Banka Slovenije v tarifi določi nadomestila, ki se zaračunajo osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena, za pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov v višini,
ki odraža dejanske stroške, ki nastanejo v zvezi s temi dejanji.
213. člen
(vrste aktov)
(1) Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil v zvezi z reševanjem ali prisilnim prenehanjem bank odloča s sklepi,
odredbami in odločbami.
(2) Banka Slovenije odloča z odločbo, razen če ta zakon
določa, da Banka Slovenije o posameznem vprašanju odloči z
odredbo ali sklepom.
(3) Banka Slovenije odloča s sklepom o vprašanjih, ki se
tičejo postopka ali nastopijo v zvezi s postopkom. Sklep mora
biti obrazložen in mora vsebovati pouk o pravnem sredstvu
samo, če je zoper sklep dovoljen poseben postopek sodnega
varstva.
214. člen
(pravna sredstva v postopku Banke Slovenije)
(1) Zoper akte, ki jih izda Banke Slovenije na podlagi tega
zakona, ni pritožbe.
(2) Zoper naslednje odločbe Banke Slovenije je dovoljen
ugovor:
1. odločbo o začetku postopka reševanja,
2. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil
za reševanje in
3. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za
prisilno likvidacijo.
(3) Zoper odredbe je dopusten ugovor v primerih in pod
pogoji, določenimi v tem zakonu.
(4) V postopku odločanja Banke Slovenije ni mogoče
zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih
sredstev.
(5) Sodno varstvo zoper akte, ki jih izda Banka Slovenije, se zagotavlja v postopku, določenem s tem zakonom
(v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva), če ni za
posamezne primere določeno drugače.
215. člen
(izvršljivost)
(1) Odločbe Banke Slovenije učinkujejo in postanejo izvršljive z njihovo dokončnostjo, če ni v tem zakonu za posamezne primere določeno drugače. Odločbe postanejo dokončne s
potekom roka za ugovor.
(2) Odločbe iz drugega odstavka prejšnjega člena postanejo izvršljive z vročitvijo.
4.1.2 Odredba
216. člen
(odredba)
(1) Izrek odredbe mora obsegati določno opredelitev
zahtev, ki se nalagajo stranki, in rok, v katerem mora stranka
izpolniti navedene zahteve.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zoper odredbo ima stranka pravico vložiti ugovor v
osmih dneh od vročitve.
(3) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se
rok za izpolnitev zahtev, določenih z odredbo, podaljša za čas
od vložitve ugovora do odločitve o ugovoru.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve zahtev v določenem roku, če zaradi narave zahteve in drugih okoliščin
posameznega primera z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.
(5) Ugovor zoper odredbo je dovoljen, če:
1. zahteve ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti v roku
ali na način, določen z odredbo,
2. bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v
nasprotju s predpisi,
3. je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko
stanje ali je glede na ugotovljeno dejansko stanje materialno
pravo napačno uporabljeno,
4. zahteva, ki je naložena z odredbo, ni utemeljena glede
na ugotovljeno dejansko stanje,
5. je bila odredba izdana osebi, nad katero Banka Slovenije ni pristojna izvajati pristojnosti na podlagi tega zakona, ali
6. je podana bistvena kršitev pravil postopka.
(6) Za bistveno kršitev pravil postopka se po tem zakonu
šteje, če:
1. je odredbo izdala oseba, ki ni pristojna za izdajo odredbe,
2. je kot stranka nastopala oseba, nad katero Banka Slovenije ni pristojna izvajati pristojnosti v skladu s tem zakonom,
3. je pri odločanju ali vodenju postopka do izdaje odredbe
sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena, ali
4. se odredba ne da preizkusiti.
217. člen
(vsebina in preizkus ugovora)

delu,

(1) Ugovor zoper odredbo mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga,
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem

3. razloge za ugovor in
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga po
pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Za odločanje o ugovoru mora vložnik plačati takso,
določeno s tarifo Banke Slovenije.
(3) V ugovoru zoper odredbo lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da je zmotno ali nepopolno ugotovljeno
dejansko stanje in so posledično zahteve, določene v odredbi,
neutemeljene, ter predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanjih dejstev. Če se stranka v ugovoru sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti.
(4) Banka Slovenije pri odločanju o ugovoru upošteva le
priložene dokaze.
(5) Po izteku roka za ugovor stranka ne more več navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
218. člen
(preizkus odredbe in odločanje o ugovoru)
(1) Banka Slovenije preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom ter v mejah razlogov, navedenih
in obrazloženih v ugovoru.
(2) O ugovoru odloča Banka Slovenije z odločbo.
(3) Pri odločanju o ugovoru lahko Banka Slovenije ugovor
zavrže, zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo odpravi.
(4) Banka Slovenije ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen,
če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(5) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz
2., 5. ali 6. točke petega odstavka 216. člena tega zakona,
odpravi odredbo.
(6) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz
1., 3. ali 4. točke petega odstavka 216. člena tega zakona,
glede na naravo kršitve odpravi odredbo ali jo spremeni.
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4.1.3 Odločba
219. člen
(postopek z izdajo odločbe)
(1) Določbe 4.1.3 podpoglavja tega poglavja tega zakona se uporabljajo za postopek z izdajo odločbe Banke
Slovenije na podlagi tega zakona, če ni v drugem odstavku
tega člena določeno drugače.
(2) Za odločanje Banke Slovenije v postopku za izdajo
odločbe o ugovoru in odločbe o plačilu prispevka, ki jo izda
Banka Slovenije na podlagi tega zakona, se uporabijo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku odločanja Banke
Slovenije v posamičnih zadevah.
220. člen
(poziv k izjavi o dejstvih in okoliščinah)
(1) Banka Slovenije mora pred izdajo odločbe o začetku
postopka reševanja, s katero ugotovi izpolnjevanje pogojev
iz 55. ali 59. člena tega zakona, ali odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije subjekt reševanja kot stranko pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne
za odločitev, če v posameznem primeru stranki predhodno
ni bila zagotovljena drugačna možnost, da se izjavi o teh
dejstvih ali okoliščinah (v nadaljnjem besedilu: poziv k izjavi).
Poziv k izjavi mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj
se stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 24 ur in ne daljši
od osmih dni;
3. pouk stranki, da mora k izjavi priložiti dokaze, če se
nanje sklicuje, ter da po preteku roka za izjavo ne bo imela
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(2) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka lahko
Banka Slovenije na zahtevo stranke podaljša rok za predložitev izjave, če to ne bi ogrozilo doseganja ciljev ukrepov za
reševanje oziroma učinkovitosti postopkov prisilnega prenehanja banke.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena Banki Slovenije pred izdajo odločbe o začetku postopka reševanja ali
prisilne likvidacije ni treba pozvati stranke, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe, če:
1. se da ugotoviti stanje zadeve na podlagi uradnih
podatkov, ki jih ima Banka Slovenije, in samo za to ni treba
posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi;
2. je takojšnja izdaja odločbe nujna, da se dosežejo
cilji reševanja;
3. bi razkritje informacij v okviru poziva k izjavi nujno
vključevalo tudi razkritje zaupnih informacij iz 17. člena tega
zakona, ki bi z upoštevanjem ocene na podlagi 20. člena
tega zakona povzročilo nesorazmerne negativne učinke
za javni interes ali na rešljivost subjekta reševanja ter bi
morebitne negativne posledice razkritja, zlasti morebitna
neupravičena uporaba teh informacij, presegale negativne
posledice, ki bi nastale v primeru, če zadevne informacije
ne bi bile razkrite.
221. člen
(izjava o dejstvih in okoliščinah)
(1) V izjavi o dejstvih in okoliščinah v zvezi z izdajo
odločbe o začetku postopka reševanja ali odločbe o začetku
postopka prisilne likvidacije lahko stranka navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu k
izjavi, niso podane, ter predlaga dokaze, s katerimi dokazuje
obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze tudi priložiti.
(2) Po izteku roka za podajo izjave stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
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(odločanje v zvezi z odločbo o začetku postopka reševanja
ali prisilne likvidacije)
(1) Banka Slovenije odloča o izdaji odločbe o začetku
postopka reševanja ali odločbe o začetku postopka prisilne
likvidacije brez ustne obravnave.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije razpiše
ustno obravnavo:
1. če je za razjasnitev dejstev in okoliščin treba zaslišati
priče ali izvedence;
2. če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi;
3. v drugih primerih, če presodi, da je to koristno za razjasnitev zadeve.
(3) Banka Slovenije izda odločbo o začetku postopka
prisilne likvidacije po uradni dolžnosti, ko prejme obvestilo
Evropske centralne banke, da je banki dovoljenje za opravljanje bančnih storitev odvzeto ali da ji je to dovoljenje prenehalo.
(4) Odločba o začetku postopka reševanja ali odločba o
začetku postopka prisilne likvidacije se vroči subjektu reševanja
in objavi v skladu z 226. členom tega zakona.
223. člen
(odločba o uporabi instrumentov in drugih pooblastil
za reševanje in prisilno likvidacijo)
(1) Banka Slovenije po uradni dolžnosti izda:
1. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil
za reševanje;
2. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za
prisilno likvidacijo.
(2) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka Banka
Slovenije ni dolžna pozvati oseb, katerih pravice ali zakoniti
interes je prizadet zaradi učinkov odločbe, da se izjavijo o
dejstvih in okoliščinah v zvezi z odločbo. Odločba iz prejšnjega
odstavka se lahko izpodbija izključno v postopku iz 224. člena
tega zakona.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi v
skladu z 226. členom tega zakona.
224. člen
(preizkus odločb, zoper katere je dovoljen ugovor)
(1) Stranke in osebe, katerih pravice ali zakoniti interes je
prizadet zaradi učinkov odločb iz drugega odstavka 214. člena
tega zakona, lahko v dveh mesecih po objavi odločbe v skladu
z 226. členom tega zakona pri Banki Slovenije vložijo ugovor
zoper odločbo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja upravni
postopek, lahko ugovor vsebuje le navedbe, ki so pomembne
za preizkus odločbe, ter predlog dokazov, ki naj se izvedejo v
zvezi s temi navedbami.
(2) Stranke in osebe, ki so pri Banki Slovenije v roku iz
prejšnjega odstavka vložile ugovor, imajo status udeleženca
postopka preizkusa odločbe. Osebe, ki v roku iz prejšnjega
odstavka niso vložile ugovora, v nadaljnjih sodnih ali upravnih
postopkih zoper odločbo ne morejo uveljavljati pravic kot udeleženci postopka. Udeleženci v postopku preizkusa odločbe
nimajo pravice vpogleda v pisna stališča drugih udeležencev.
(3) Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena Banka
Slovenije na podlagi prejetih ugovorov odloči o ugovoru.
(4) Banka Slovenije odloči praviloma brez obravnave.
Banka Slovenije lahko izvede ustno obravnavo, kadar je to
potrebno za namene preizkusa odločbe in razjasnitve dejanskega stanja. Odločitev o izvedbi ustne obravnave in razpored
obravnav Banka Slovenije objavi na spletni strani agencije v
skladu z 226. členom tega zakona.
(5) Banka Slovenije lahko na podlagi novih dejstev in
okoliščin, ki jih ugotovi v postopku preizkusa odločbe, odločbo
odpravi ali spremeni tako, da odloči:
1. o spremembi instrumentov ali pooblastil za reševanje,
določenih v odločbi, ki je predmet preizkusa;
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2. o uporabi dodatnih instrumentov in pooblastil za reševanje ali prisilno likvidacijo, da se zagotovi učinkovito izvajanje
izrečenih ukrepov v skladu s cilji reševanja oziroma prisilnega
prenehanja ali da se odpravijo morebitni negativni učinki uporabe posameznih instrumentov ali pooblastil, ki jih ni bilo mogoče
predvideti pred izdajo odločbe.
(6) Ko Banka Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom
ugotovi, da je potrebna dopolnitev ali sprememba ukrepov za
reševanje ali prisilno likvidacijo, ter ta sprememba ali dopolnitev
vključuje uporabo instrumentov in pooblastil za reševanje ali
prisilno likvidacijo, ki zadevajo tudi osebe, ki na podlagi ukrepov
iz prvotne odločbe niso bile prizadete, pred odločitvijo objavi
povzetek predvidenih sprememb oziroma dopolnitev ukrepov
v skladu z 226. členom tega zakona in te osebe pozove, da v
roku, ki ne sme biti krajši od osmih in ne daljši od 15 dni po
objavi povzetka, podajo svoje pisno stališče. Za te osebe se v
zvezi s predložitvijo pisnega stališča uporablja prvi odstavek
tega člena.
(7) Banka Slovenije v primeru iz petega odstavka tega
člena izda odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o preizkusu), v kateri upošteva nova dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo
spremembo oziroma dopolnitev ukrepov, ter odločbo objavi v
skladu z 226. členom tega zakona. Banka Slovenije se v odločbi vsebinsko opredeli do pomembnejših navedb iz ugovorov,
ki jih ni upoštevala kot podlage za spremembo ali dopolnitev
ukrepov.
225. člen
(pooblastila za zastopanje banke)
(1) Ta člen določa pravila zastopanja banke v postopkih
zoper odločbo Banke Slovenije:
1. o začetku postopka reševanja ter o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za reševanje, in
2. o začetku postopka prisilne likvidacije ter o uporabi
instrumentov ali drugih pooblastil za prisilno likvidacijo.
(2) Banko v zvezi s postopki iz prejšnjega odstavka zastopajo:
1. uprava banke, ki jo sestavljajo člani uprave banke brez
morebitnih posebnih pooblaščencev, ki jih je za izvajanje funkcije člana uprave v banki imenovala Banka Slovenije v skladu
z zakonom, ki ureja bančništvo, ali
2. člani uprave banke, ki so jim na podlagi odločbe Banke
Slovenije o začetku postopka prisilnega prenehanja ali odločbe
o imenovanju izredne uprave v postopku reševanja prenehala
pooblastila za zastopanje banke.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo v zvezi z zastopanjem banke ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika, da se zagotoviti ustrezno varstvo interesov
banke. Osebe, ki so jim zaradi odločbe o prenehanju banke
ali odločbe o imenovanju izredne uprave v postopku reševanja prenehale funkcije člana uprave banke, zgolj zaradi tega
dejstva niso oproščene odgovornosti članov uprave banke do
banke in delničarjev glede skrbnosti pri varovanju interesov
banke v postopkih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Delničarji banke, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala banke, lahko zaradi varstva
interesov banke v postopkih zoper odločbo Banke Slovenije
iz prvega odstavka tega člena zahtevajo od uprave banke ali
od izredne uprave, če je imenovana, da skliče skupščino delničarjev banke s predlogom, da skupščina osebam iz drugega
odstavka tega člena odvzame pooblastila za zastopanje banke
v zvezi s postopki iz prvega odstavka tega člena, in da pooblasti druge osebe, ki bodo v postopkih zoper odločbo Banke
Slovenije zastopale banko.
(5) Za sklic skupščine iz prejšnjega odstavka in za odločanje na skupščini se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja gospodarske družbe o odločanju skupščine v zvezi z
volilnimi predlogi za člane nadzornega sveta. Ne glede na prvi
stavek se sklic skupščine objavi najmanj 15 dni pred sklicano
skupščino, v objavi sklica pa se navede le, da se skupščina
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sklicuje na podlagi tega zakona z namenom odločanja o pooblastilih za zastopanje banke v postopkih zoper odločbo Banke
Slovenije.
(6) Za plačilo stroškov v zvezi s postopki uveljavljanja
sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije, vključno s
stroški nadomestil za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje banke v skladu s tem členom, odgovarjajo solidarno vsi
delničarji. Zastopniki iz drugega odstavka tega člena lahko
zahtevajo, da delničarji pred izvedbo posameznih dejanj v
zvezi z uveljavljanjem pravnega sredstva zoper odločbo Banke
Slovenije založijo predujem za kritje stroškov.
(7) Osebe, ki so v skladu s tem členom pooblaščene za
zastopanje banke v postopkih zoper odločbo Banke Slovenije,
lahko zahtevajo od uprave banke ali izredne uprave, če je
imenovana, da jim predloži informacije in dokumentacijo, s
katero razpolaga banka, in ki jih potrebujejo za uveljavljanje
pravnega sredstva.
226. člen
(objava odločb)
(1) Banka Slovenije na spletnih straneh agencije za objave v postopkih reševanja ali prisilnega prenehanja bank istega
dne, ko so bile izdane, objavi:
1. odločbo o začetku postopka reševanja iz drugega odstavka 72. člena tega zakona;
2. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za
reševanje iz prvega odstavka 223. člena tega zakona;
3. odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije iz prvega odstavka 150. člena tega zakona;
4. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za
prisilno likvidacijo iz prvega odstavka 180. člena tega zakona;
5. odločbo o preizkusu iz sedmega odstavka 224. člena
tega zakona;
6. odločbo o zaključku postopka reševanja iz 74. člena
tega zakona;
7. odločbo o zaključku postopka prisilne likvidacije iz
prvega odstavka 200. člena tega zakona;
8. odločbo o mirovanju posameznih obveznosti iz prvega
odstavka 127. člena tega zakona;
9. odločbo o omejitvi pravic upnikov iz drugega odstavka
128. člena tega zakona;
10. odločbo o mirovanju pravice do odpovedi iz prvega
odstavka 129. člena tega zakona;
11. odločbo o soglasju k uresničitvi odstopne pravice iz
tretjega odstavka 167. člena tega zakona;
12. povzetek predvidenih sprememb oziroma dopolnitev
ukrepov iz šestega odstavka 224. člena tega zakona;
13. sklep o združitvi zadev in imenovanju skupnega pooblaščenca iz prvega in četrtega odstavka 233. člena tega
zakona;
14. sodbo ali sklep, izdan v združenem postopku iz sedmega odstavka 233. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije na spletnih straneh agencije za objave v postopkih reševanja ali prisilnega prenehanja bank v
zvezi z začetkom postopka in nadaljnjimi dejanji v postopku
reševanja oziroma postopku prisilnega prenehanja objavi:
1. naslednje podatke o postopku:
– identifikacijske podatke subjekta reševanja oziroma
banke;
– identifikacijske podatke Banke Slovenije kot organa, ki
odloča v postopku;
– vrsto postopka in opravilno številko zadeve;
– datum začetka postopka;
– datum začetka postopka preizkusa odločbe;
– datum pravnomočnosti odločbe;
2. oklic delničarjem in upnikom o uvedbi postopka in
o pravnih sredstvih, vključno z datumom, ko poteče rok za
posredovanje pisnih stališč zoper odločbo Banke Slovenije,
in podatki o drugih procesnih dejanjih v postopku reševanja in
prisilne likvidacije;
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3. poziv upravičenim pridobiteljem novih lastniških instrumentov, da prevzamejo nove lastniške instrumente, ki so jim
dodeljeni v skladu z drugim odstavkom 90. člena tega zakona;
4. naslednje dokumente v zvezi s postopkom reševanja:
– povzetek poročila izrednih upraviteljev;
5. naslednje dokumente v zvezi s postopkom prisilne
likvidacije:
– povzetek poročila likvidacijskega upravitelja;
– sezname priznanih obveznosti banke, pri čemer so v
seznamih v zvezi z upniki, ki so fizične osebe, lahko navedeni
le podatki o osebnem imenu in višini priznane obveznosti;
– vabila k dajanju ponudb v zvezi z uporabo instrumentov
za likvidacijo premoženja banke;
– omejitve poslovanja banke v postopku prisilne likvidacije.
(3) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da se je delničar,
upnik ali druga oseba, katere pravice ali zakoniti interes je
prizadet zaradi učinkov odločbe, seznanila z vsebino odločbe
iz prvega odstavka tega člena s potekom osmih dni po objavi
tega pravnega dejanja na spletnih straneh agencije.
(4) Spletne strani za objave v postopkih v postopkih
reševanja ali prisilnega prenehanja bank upravlja agencija.
Agencija zagotavlja, da so te spletne strani zasnovane tako, da
je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v objave iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
(5) Agencija Banki Slovenije zagotavlja možnost objav iz
prvega in drugega odstavka tega člena, za kar ji Banka Slovenije plačuje pavšalno nadomestilo, ki ga določa tarifa agencije.
(6) Banka Slovenije odgovarja za pravilnost objavljenih
podatkov o postopku in podatkov, vsebovanih v odločbi ali
drugem pisanju, ki jih objavi na spletnih straneh agencije po
prvem in drugem odstavku tega člena.
(7) Banka Slovenije izbriše objave iz prvega in drugega
odstavka tega člena po poteku petih let po pravnomočnem
končanju postopka v tej zadevi.
227. člen
(dodatno obveščanje)
(1) Banka Slovenije v treh dneh po začetku postopka reševanja oziroma prisilne likvidacije na svoji spletni strani objavi
obvestilo o začetku postopka ter glavne informacije o učinkih
sprejetih ukrepov za delničarje, upnike in druge osebe.
(2) Subjekt reševanja obvestilo in informacije iz prejšnjega
odstavka:
1. objavi tudi na svoji spletni strani;
2. objavi v skladu s pravili organiziranega trga, na katerem
se trguje z delnicami ali drugimi dolžniškimi instrumenti banke;
3. posreduje delničarjem in drugim imetnikom dolžniških
instrumentov, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem
trgu, in sicer z uporabo evidenc, s katerimi razpolaga banka
oziroma z uporabo drugih razpoložljivih registrov in baz podatkov.
(3) Banka Slovenije o začetku postopka reševanja oziroma postopka prisilne likvidacije banke obvesti naslednje organe
in subjekte:
1. pristojni organ države članice v kateri je podružnica
banke, zoper katero se uvede postopek;
2. enotni odbor za reševanje;
3. po potrebi organ za reševanje na ravni skupine in konsolidacijskega nadzornika;
4. pristojno ministrstvo;
5. Odbora za finančno stabilnost in ESRB;
6. Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropski organ za vrednostne papirje in trge, Evropski organ za
zavarovanje in poklicne pokojnine, vzpostavljen z Uredbo
1094/2010EU, in Evropski bančni organ;
7. upravljavce plačilnih in poravnalnih sistemov, v katere
je vključen subjekt reševanja.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vključuje kopijo odločbe o začetku postopka reševanja oziroma odločbe o začetku
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postopka prisilne likvidacije in informacijo o datumu, od katerega ukrep ali ukrepi za reševanje oziroma prisilno likvidacijo
učinkujejo.
(5) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma
drugih javnih koristi z izdajo odločbe o prisilnem prenehanju iz
prvega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije pristojni organ države članice obvesti takoj po izdaji odločbe
o začetku postopka prisilne likvidacije.
4.2 Postopek sodnega varstva
228. člen
(postopek sodnega varstva)
(1) Postopek sodnega varstva je dovoljeno začeti le zoper
odločbo Banke Slovenije, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Posebnega postopka sodnega varstva ni zoper naslednje odločbe Banke Slovenije:
1. odločbo o začetku postopka reševanja;
2. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil
za reševanje;
3. odločbo o uporabi instrumentov ali drugih pooblastil za
prisilno likvidacijo.
(3) Odločba iz prejšnjega odstavka se lahko izpodbija s
tožbo zoper odločbo o preizkusu.
(4) Zoper odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije
je dopustno sodno varstvo po postopku, ki ga za uveljavljanje
sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije določa zakon,
ki ureja bančništvo. V postopku sodnega varstva ni dopustno
uveljavljati razlogov v zvezi z zakonitostjo odločitve Evropske
centralne banke o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev banke.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko razlogi za izdajo odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije izpodbijajo
izključno v postopku sodnega varstva zoper odločitev Evropske
centralne banke o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev ali ugotovitev Evropske centralne banke, da je to dovoljenje banki prenehalo na podlagi zakona, ki ureja bančništvo.
(6) Postopek sodnega varstva je dovoljeno začeti tudi
proti sklepu, s katerim se konča postopek odločanja Banke
Slovenije na podlagi tega zakona, začet na zahtevo stranke.
(7) Za postopek sodnega varstva zoper sklep iz prejšnjega odstavka ter zoper odločbo o ugovoru zoper odredbo in
odločbo o plačilu prispevka, ki jo izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona, se uporabijo pravila za uveljavljanje sodnega
varstva zoper odločbo Banka Slovenije na podlagi zakona, ki
ureja bančništvo.
229. člen
(pristojnosti in uporaba predpisov o postopku)
(1) V postopku sodnega varstva zoper odločbe, ki jih
izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona, odloča Upravno
sodišče Republike Slovenije v senatu treh sodnikov, razen v
primeru iz drugega odstavka tega člena.
(2) V postopku sodnega varstva zoper odločbo o preizkusu odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu
petih sodnikov.
(3) Za postopek sodnega varstva po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni spor, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
230. člen
(pravica do sodnega varstva)
(1) Tožbo proti odločbi Banke Slovenije lahko v postopku
sodnega varstva vloži le oseba, ki je v skladu s tem zakonom
sodelovala kot stranka ali udeleženec v postopku odločanja
Banke Slovenije.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja upravni spor,
tožnik ne more biti zastopnik oziroma zastopnica javnega interesa.
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(3) V postopku sodnega varstva lahko udeleženec, ki
nima opravljenega pravniškega državnega izpita, opravlja dejanja v postopku samo po pooblaščencu, ki ima opravljen
pravniški državni izpit.
231. člen
(tožba in odgovor na tožbo)
(1) Tožbo v postopku sodnega varstva je treba vložiti v
30 dneh. Rok za vložitev tožbe teče:
1. za stranko od dneva vročitve odločbe;
2. za druge udeležence, ki imajo pravico vložiti tožbo v
skladu s tem zakonom: po osmih dneh od objave odločbe v
skladu z 226. členom tega zakona.
(2) Tožba v postopku sodnega varstva ne zadrži izvršitve
odločbe.
(3) Če je v tožbi podan predlog za začasno zadržanje izvršitve odločbe, velja izpodbojna domneva, da bi bilo zadržanje
izvršitve odločbe v nasprotju z javnim interesom.
(4) Rok za odgovor na tožbo je 30 dni.
232. člen
(seja)
(1) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo odločbe, med tožnikom
in tožencem ni sporno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče odloči brez glavne obravnave tudi v naslednjih primerih:
1. če je že na podlagi tožbe, izpodbijane odločbe in
upravnega spisa očitno, da je treba tožbi ugoditi in ugotoviti
nezakonitost odločbe;
2. če tožnik izpodbija ugotovitve glede dejanskega stanja,
vendar navaja le tista dejstva in dokaze, ki jih skladno s tem
zakonom sodišče ne more upoštevati;
3. če je sodišče v drugem sporu s podobno dejansko in
pravno podlago že pravnomočno odločilo.
(3) Stranke se lahko glavni obravnavi tudi odpovedo.
233. člen
(združitev zadev in nastopanje pred sodiščem)
(1) Če je v postopku sodnega varstva zoper posamezno
odločbo o preizkusu vloženih več tožb, sodišče s sklepom
združi postopke v skupno obravnavo in odločanje (v nadaljnjem besedilu: združeni postopek). Če je tožnikov več kot 20,
Banka Slovenije sklep o združitvi takoj po prejemu objavi na
spletnih straneh agencije v skladu z 226. členom tega zakona.
Ne glede na zakon, ki ureja upravni spor, se šteje, da je bil z
dnem objave na spletnih straneh agencije sklep vročen vsem
strankam postopka.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko v združenem
postopku samostojno nastopajo samo:
1. subjekt reševanja oziroma banka v postopku prisilnega
prenehanja;
2. delničar, čigar delež v kapitalu subjekta reševanja ali
banke v postopku prisilnega prenehanja presega deset odstotni
delež v osnovnem kapitalu;
3. upnik, čigar terjatev, ki je zmanjšana ali odpisana zaradi
ukrepov za reševanje ali prisilno prenehanje, pred zmanjšanjem ali odpisom presega 150.000 eurov;
4. pooblaščenec ali predstavnik tožnikov, ki skupaj izpolnjujejo pogoje iz 2. ali 3. točke tega odstavka, dokler so na
podlagi podeljenih pooblastil izpolnjeni navedeni pogoji.
(3) Tožnike, ki pogojev za samostojno nastopanje v združenem postopku ne izpolnjujejo, sodišče v sklepu iz prvega
odstavka tega člena obvesti, da lahko na podlagi dogovora
skupno nastopajo s katerim od tožnikov iz prejšnjega odstavka.
(4) Če ima več tožnikov v primeru združenega postopka
isti interes in bi skupno izpolnjevali pogoje iz 2. ali 3. točke
drugega odstavka tega člena, jim lahko sodišče v primeru, da v
postopku ne sodelujejo na podlagi drugega in tretjega odstavka
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tega člena, postavi skupnega pooblaščenca, če to zahtevajo interesi pravičnosti. Stroške postavitve skupnega pooblaščenca
v tem primeru nosi tožena stranka. Sklep o imenovanju skupnega pooblaščenca Banka Slovenije objavi na spletnih straneh
agencije v skladu z 226. členom tega zakona, s tem pa se šteje,
da je sklep vročen vsem strankam postopka.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka opravlja skupni pooblaščenec v združenem postopku dejanja za vse tožnike, vsa
dejanja sodišča v razmerju do tega skupnega pooblaščenca
pa štejejo kot dejanja v razmerju do vseh tožnikov, ki jim je bil
postavljen.
(6) Sodišče po postavitvi skupnega pooblaščenca skladno s četrtim odstavkom tega člena posreduje vložene tožbe
temu pooblaščencu in mu določi rok, v katerem naj jih združi
v enotni tožbi vseh zastopanih tožnikov. Navedb tožb, ki v tej
enotni tožbi niso vključene, sodišče ne obravnava in se do njih
ne opredeljuje.
(7) S sodbo ali sklepom, izdanim v združenem postopku,
sodišče odloči o vseh tožbah, ki so bile združene v ta postopek
po prvem odstavku tega člena. Sodba oziroma sklep se vroči
osebam iz drugega in četrtega odstavka tega člena, poleg tega
pa ga Banka Slovenije objavi na spletnih straneh agencije v
skladu z 226. členom tega zakona, s tem pa se šteje, da je
sklep vročen vsem strankam postopka.
234. člen
(prednostno odločanje)
Zadeve v postopku sodnega varstva so nujne in o njih
sodišče odloča prednostno.
235. člen
(meje preizkusa)
(1) Sodišče v postopku sodnega varstva po tem zakonu
preizkusi odločbo Banke Slovenije v mejah tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, navedenih v tožbi.
(2) Za bistveno kršitev pravil postopka se po tem zakonu
šteje, če:
1. je odločbo izdala oseba ali organ Banke Slovenije, ki
ni pristojen za izdajo,
2. je kot stranka nastopal nekdo, ki ni subjekt nadzora,
3. je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba,
ki bi po zakonu morala biti izločena, ali
4. se odločbe ne da preizkusiti.
(3) Sodišče v postopku sodnega varstva zoper odločbo o
preizkusu uporabi:
1. kompleksne ekonomske ocene, ki jih izdela Banka
Slovenije ter so podlaga za odločitev o uporabi ukrepov za
reševanje ali za prisilno prenehanje;
2. neodvisno oceno vrednosti sredstev in obveznosti subjekta reševanja, izvedeno v skladu s prvim odstavkom 66. člena tega zakona;
3. neodvisno oceno obravnave upnikov in delničarjev,
izvedeno v skladu s 130. členom tega zakona.
(4) Sodišče v postopku sodnega varstva izvede dokaze
za ugotovitev okoliščin iz prejšnjega odstavka, če:
1. ocene temeljijo na očitno napačnih podatkih in informacijah;
2. so podane očitne nedoslednosti in nasprotja med posameznimi ocenami;
3. obstaja resen dvom o neodvisnosti osebe, ki je izdelala
ocene, ki kaže, da te ocene ni mogoče upoštevati kot ustrezne
podlage za odločitev.
(5) Sodišče v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva
novo neodvisno oceno, z upoštevanjem 66. in 130. člena tega
zakona, če oceni, da so bili zaradi napak in pomanjkljivosti
delničarji in upniki subjekta reševanja verjetno obravnavani
slabše, kot bi bili, če bi bil zoper subjekt reševanja začet običajen insolvenčni postopek. Stroški v zvezi z izdelavo nove neodvisne ocene, ki jo odredi sodišče, se krijejo v breme proračuna
Republike Slovenije.
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(6) Sodišče je v postopku sodnega varstva zoper odločbo, ki jo je izdala Banka Slovenije zaradi izvajanja odločitev
enotnega odbora za reševanje na podlagi prvega odstavka
29. člena Uredbe 806/2014/EU, vezano na odločitev enotnega
odbora za reševanje, ki je podlaga za odločbo Banke Slovenije. Sodno varstvo zoper odločitev, ki jo v skladu z Uredbo
806/2014/EU sprejme enotni odbor za reševanje, se uveljavlja
v skladu s 85. in 86. členom Uredbe 806/2014/EU.
236. člen
(odločitev sodišča)
(1) Če sodišče v postopku sodnega varstva zoper posamezno odločbo o preizkusu ugotovi, da so podani razlogi,
na podlagi katerih bi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja
upravni spor, odločbe iz drugega odstavka 214. člena tega
zakona odpravilo, teh odločb ne odpravi, ampak s sodbo zgolj
ugotovi, da je odločba nezakonita in pozove Banko Slovenije,
da v 30 dneh sodišču predloži predlog ukrepov, s katerimi bo
odpravila nezakonite posledice za vse delničarje in upnike, ki
so bili s to nezakonito odločbo prizadeti.
(2) Ugotovitev nezakonitosti odločbe Banke Slovenije ne
vpliva na veljavnost dejanj, izvedenih za izvršitev te odločbe na
podlagi tega zakona.
(3) Banka Slovenije v predlogu popravnih ukrepov, ki ga
predloži sodišču v skladu s prvim odstavkom tega člena, opredeli ukrepe za odpravo nezakonitih posledic, ki so nastale za
delničarje in upnike, ter pri tem upošteva, da se ustrezno zaščiti
interes oseb, ki so na podlagi nezakonite odločbe Banke Slovenije v dobri veri pridobile delnice, druge lastniške instrumente,
sredstva, pravice ali obveznosti subjekta reševanja oziroma
banke v postopku prisilnega prenehanja. Sodišče lahko s sklepom pozove Banko Slovenije, da dopolni predlog ali odpravi
morebitne pomanjkljivosti.
(4) Banka Slovenije izvede popravne ukrepe iz prejšnjega
odstavka, ko sodišče s sklepom potrdi, da so predlagani ukrepi
ustrezni za odpravo nezakonitih posledic odločbe.
(5) Če z uporabo pooblastil, ki jih za Banko Slovenije določa ta zakon v postopku reševanja ali prisilnega prenehanja, ni
mogoče zagotoviti odprave nezakonitih posledic, ki so nastale
za delničarje in upnike, tako da se ne posega nesorazmerno v
zakonit interes oseb iz tretjega odstavka tega člena, se ukrepi za odpravo posledic nezakonite odločbe Banke Slovenije
omejijo na nadomestilo za izgubo, ki so jo zaradi nezakonite
odločitve ali ukrepa utrpeli delničarji in upniki, ki so bili s to
nezakonito odločbo prizadeti.
(6) Zoper sodbo in sklepe Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, izdane v postopku sodnega varstva po tem zakonu,
ni pritožbe, niti ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje,
predlagati obnove postopka ali vložiti revizije.
237. člen
(vpliv na druge postopke)
(1) Če je pred odločitvijo sodišča v postopku sodnega
varstva na podlagi tega zakona pred sodiščem splošne pristojnosti vložena tožba za povrnitev škode, ki je posledica
ravnanja Banke Slovenije v postopku odločanja o izdaji ali pri
izvajanju odločbe o reševanju ali prisilnem prenehanju, v zvezi
s katero je sprožen postopek sodnega varstva, mora sodišče,
ki odloča o odškodninskem zahtevku, prekiniti postopek do
odločitve sodišča v postopku sodnega varstva zoper odločbo
Banke Slovenije.
(2) Ko Banka Slovenije izvaja pooblastila na podlagi tega
zakona, se zanjo in osebe, ki delujejo v njenem imenu, ne
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe,
o odgovornosti tretjih oseb zaradi vpliva na člane organov
vodenja ali nadzora, prokurista ali poslovnega pooblaščenca.
(3) Če je odločba Banke Slovenije postala pravnomočna,
ker zoper njo ni bila vložena tožba v postopku sodnega varstva
po tem zakonu ali je bila tožba zavrnjena, sodišče, ki odloča o
zahtevku za povrnitev škode, ki je posledica nezakonitega ravna-
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nja Banke Slovenije v postopku odločanja o izdaji ali pri izvajanju
odločbe o reševanju ali prisilnem prenehanju, tožbo zavrže.
4.3 Čezmejni učinki reorganizacijskih ukrepov in ukrepov
za prenehanje kreditnih institucij
4.3.1 Splošne določbe
238. člen
(reorganizacija in prisilno prenehanje kreditnih institucij)
(1) Reorganizacija kreditne institucije je za namene
4.3 podpoglavja tega poglavja kateri koli postopek in ukrep, ki
ga v skladu s predpisi matične države članice v zvezi s kreditno
institucijo vodijo, uvedejo, spremljajo in nadzirajo upravni ali
sodni organi matične države članice zaradi finančnega prestrukturiranja kreditne institucije.
(2) Ukrepi reorganizacije vključujejo zlasti tiste, s katerimi
se ohrani ali ponovno vzpostavi finančno trden položaj kreditne institucije ter ki lahko vplivajo na že veljavne pravice tretjih
oseb, vključno z ukrepi za začasno ustavitev plačil in izvršilnih
ukrepov, za znižanje obveznost in ukrepi za reševanje, kot so
opredeljeni v tem zakonu. V Republiki Sloveniji se kot ukrepi
reorganizacije štejejo ukrepi za reševanje, ki se v zvezi z banko
začnejo in vodijo na podlagi tega zakona.
(3) Prisilno prenehanje kreditne institucije je za namene
4.3 podpoglavja tega poglavja kateri koli postopek in ukrep, ki
ga v skladu s predpisi matične države članice v zvezi s kreditno
institucijo vodijo, uvedejo, spremljajo in nadzirajo upravni ali
sodni organi matične države članice, zaradi prisilnega prenehanja kreditne institucije kot pravne osebe.
(4) Ukrepi prisilnega prenehanja zlasti vključujejo ukrepe,
s katerimi se za skupni račun vseh upnikov kreditne institucije
unovči premoženje te kreditne institucije, vključno s poravnavo
ali drugim podobnim ukrepom. V Republiki Sloveniji se kot
ukrepi za prisilno prenehanje kreditne institucije štejejo ukrepi
prisilnega prenehanja, ki se v zvezi z banko začnejo in vodijo
na podlagi tega zakona.
239. člen
(vsebina urejanja)
(1) V 4.3 podpoglavju tega poglavja tega zakona se urejajo pravila glede:
1. učinkov in izvajanja odločitev, ki jih sprejme Banka Slovenije v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in
drugih subjektov reševanja na podlagi tega zakona, kadar imajo te odločitve učinke ali se izvajajo v drugih državah članicah;
2. učinkov ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti uvedejo ustrezni sodni ali upravni organi druge države članice
za prisilno prenehanje ali reorganizacijo kreditnih institucij s
sedežem v drugih državah članicah, kadar ti učinki nastopijo
ali se izvajajo na območju Republike Slovenije;
3. prava, ki se uporabi pri določanju pravnih posledic
ukrepov za prenehanje in reorganizacijo kreditnih institucij v
razmerjih z mednarodnim elementom.
(2) Določbe tega dela tega zakona se uporabljajo tudi v
primeru, ko se na podlagi tega zakona ali nacionalne zakonodaje druge države članice, ki prenaša Direktivo 2014/59/EU,
uporabijo ukrepi za reševanje v zvezi subjektom reševanja, ki
sodijo v področje uporabe Direktive 2014/59/EU.
240. člen
(pristojnost)
(1) Za odločanje o izvedbi enega ali več reorganizacijskih
ukrepov v kreditni instituciji ter za odločanje o uvedbi postopka
prisilnega prenehanja kreditne institucije so pristojni izključno
upravni ali sodni organi matične države članice.
(2) Pristojnost organov matične države članice iz prejšnjega odstavka vključuje tudi odločanje o ukrepih v zvezi s
podružnicami te kreditne institucije, ki so ustanovljene v drugih
državah članicah.
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241. člen
(obveščanje organov drugih držav članic)
(1) Banka Slovenije nemudoma, na kakršen koli razpoložljiv
način, obvesti pristojne organe države članice gostiteljice, v kateri
je banka ustanovila podružnico ali v kateri neposredno opravlja
storitve, o svoji odločitvi na podlagi tega zakona, da v zvezi z banko začne postopke reševanja ali prisilnega prenehanja, vključno z
opisom praktičnih učinkov, ki jih lahko ima taka odločitev.
(2) Banka Slovenije posreduje obvestilo iz prejšnjega odstavka pred odločitvijo o začetku postopka, kadar je to mogoče,
sicer pa takoj zatem.
242. člen
(objava povzetka odločbe o izrednem ukrepu in o začetku
postopka prisilne likvidacije v Uradnem listu Evropske unije)
(1) Če ima banka podružnico v drugi državi članici ali v
drugi državi članici neposredno opravlja bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve, Banka Slovenije objavi svojo
odločbo, s katero odloči o uporabi enega ali več ukrepov za
reševanje v zvezi z banko v obliki povzetka v Uradnem listu EU
in v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju
države članice gostiteljice.
(2) Povzetek iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen
v uradnem jeziku države članice gostiteljice in mora obsegati:
1. razloge in pravno podlago za izdajo odločbe,
2. morebitne roke za vložitev pravnega sredstva zoper
odločbo ter
3. ime in naslov Banke Slovenije ter navedbo, da se pravno sredstvo zoper odločbo vloži pri Banki Slovenije.
(3) V primeru odločitve o začetku postopka za prisilno prenehanje mora povzetek iz prejšnjega odstavka obsegati tudi:
1. imena upraviteljev v postopku prisilnega prenehanja in
2. rok za prijavo terjatev oziroma za uveljavljanje upravičenj upnikov v tem postopku in pravne posledice, če upnik
zamudi navedene roke.
(4) Sodišče, ki v skladu s tem zakonom in zakonom,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti
in prisilno prenehanje, odloči o začetku stečajnega postopka
v zvezi z banko, objavi sklep o začetku stečajnega postopka
v obliki povzetka na način, določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
(5) Reorganizacijski ukrepi in ukrepi za prisilno prenehanje, ki jih izreče organ matične države članice, se ob upoštevanju določb tega zakona uporabijo in učinkujejo v Republiki
Sloveniji, tudi če organi matične države članice ne zagotovijo
objave v zvezi z odločitvami glede reorganizacije in prisilnega
prenehanja kreditne institucije, na način, določen v prvem in
drugem odstavku tega člena, razen če zakonodaja matične
države članice za primer opustitve objave določa drugače.
243. člen
(obveščanje znanih upnikov)
(1) O odločitvi, da se začne postopek reorganizacije ali
prisilnega prenehanja banke v skladu s tem zakonom, mora
Banka Slovenije ali upravitelj v postopku prisilnega prenehanja
banke takoj posamično obvestiti vse znane upnike banke s
stalnim prebivališčem, običajnim prebivališčem ali sedežem v
drugih državah članicah.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti podano v
slovenskem jeziku, na obvestilu pa mora biti jasna oznaka v
vseh uradnih jezikih Evropske unije »Vabilo za prijavo terjatve.
Roki, ki jih je treba spoštovati.« ali »Vabilo za predložitev pripomb o terjatvah. Roki, ki jih je treba spoštovati.«.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora poleg
oznake iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
1. ime in naslov organa, ki bo vodil postopek,
2. rok, v katerem morajo upniki uveljavljati svoja upravičenja, in posledice zamujenih rokov ter
3. informacije o pravicah in dolžnostih upnikov v zvezi z
začetkom postopka.
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244. člen
(uveljavljanje upravičenj upnikov iz države članice)
(1) Upnik s stalnim prebivališčem, običajnim prebivališčem ali sedežem v drugi državi članici lahko v postopku reševanja ali prisilnega prenehanja banke uveljavlja svoja upravičenja v zvezi s svojo terjatvijo pod pogoji, ki jih za uveljavljanje teh
upravičenj določa ta zakon, v slovenskem jeziku ali v uradnem
jeziku države članice, v kateri ima prebivališče oziroma sedež.
Upravitelj v postopku reševanja ali prisilnega prenehanja lahko
zahteva od upnika, da predloži prevod listine iz drugega odstavka tega člena v slovenski jezik.
(2) Kadar upnik uveljavlja svoja upravičenja v jeziku druge države članice, mora biti listina jasno označena z navedbo
»Prijava terjatev« ali »Predložitev pripomb o terjatvi« v slovenskem jeziku.
(3) Upnik listini iz prvega odstavka tega člena priloži
dokazila, s katerimi utemeljuje svoj zahtevek ter iz katerih
je razvidna vrsta terjatve, datum nastanka terjatve, znesek,
okoliščine, ki utemeljujejo prednostni položaj terjatve, obstoj
stvarnih upravičenj ali druge okoliščine, ki vplivajo na obravnavo njegove terjatve v postopku prisilnega prenehanja. Določba
tega odstavka ne posega v pravila, ki veljajo za prijavo terjatev
v stečajnem postopku.
(4) Upravitelj v postopku prisilnega prenehanja banke
mora redno in na primeren način obveščati upnike o izvedbi
postopa prisilnega prenehanja.
245. člen
(pristojnosti likvidacijskega upravitelja države članice)
(1) Upravitelj v postopku prenehanja kreditne institucije, ki
se uvede v drugi državi članici (upravitelj države članice), lahko
opravlja dejanja v Republiki Sloveniji v mejah pristojnosti, ki jih
ima v državi članici, razen tistih dejanj, ki pomenijo uporabo
prisilnih ukrepov ali odločanje o vprašanjih, za katera je v skladu s predpisi Republike Slovenije pristojen javni organ, nosilec
javnih pooblastil ali sodišče.
(2) Upravitelj države članice mora v zvezi z izvajanjem
dejanj na območju Republike Slovenije v zvezi s postopkom
prisilnega prenehanja kreditne institucije države članice zagotoviti, da se v javne registre, ki so vzpostavljeni v Republiki
Sloveniji, vpišejo vsa dejstva v zvezi s postopkom prenehanja
kreditne institucije države članice, ki se v skladu s predpisi
vodijo v teh registrih.
(3) Likvidacijski upravitelj države članice se mora pri izvrševanju pristojnosti po prvem odstavku tega člena izkazati z
overjenim izvodom izvirnika odločbe o imenovanju, ki jo je izdal
organ države članice, v kateri ima sedež kreditna institucija
države članice, ki ji priloži prevod v slovenski jezik.
4.3.2 Priznanje in izvršitev ukrepov reorganizacije
in prisilnega prenehanja kreditne institucije
s čezmejnimi učinki
246. člen
(neposredni učinek odločb organov držav članic)
(1) Odločitev sodnega ali upravnega organa države članice, da se v zvezi s kreditno institucijo te države članice
uvede postopek ali uporabijo ukrepi reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije države članice, se prizna v
Republiki Sloveniji brez posebnega postopka za priznanje in
izvršitev te odločitve.
(2) Pravne posledice postopka reorganizacije ali prisilnega prenehanja, ki nastopijo na podlagi odločitve organa druge
države članice iz prejšnjega odstavka, učinkujejo v Republiki
Sloveniji takoj, ko postanejo izvršljive v državi članici, razen če
zakonodaja te države članice za nastanek čezmejnih učinkov
v drugih državah članicah določa drugače.
(3) Kadar se v zvezi z ukrepi za reševanje, ki jih v okviru
svojih pristojnosti izreče organ za reševanje iz druge države
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članice, zahteva dovoljenje, soglasje ali drug uradni postopek,
da se zagotovijo učinki izrečenega ukrepa v Republiki Sloveniji,
Banka Slovenije v sodelovanju z organom, ki je izrekel ukrepe v
državi članici, uporabi pooblastila v skladu s tem zakonom, da
na območju Republike Slovenije zagotovi učinke teh ukrepov,
kot so določeni v odločitvi organa države članice.
(4) Banka Slovenije in drugi organi ali nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji za namene izvajanja pooblastil v
skladu s prejšnjim odstavkom ne preverjajo in ne ugotavljajo
utemeljenosti in zakonitosti ukrepov, ki jih izreče organ za reševanje iz druge države članice po pravu države članice tega
organa.
(5) Delničarji, imetniki drugih lastniških instrumentov, upniki in tretje osebe, ki jih zadeva ukrep iz prvega odstavka tega
člena, lahko uveljavljajo pravna sredstva v zvezi z zakonitostjo
izrečenih ukrepov ter izpodbijajo učinke teh ukrepov, ki na
podlagi izvajanja pooblastil Banke Slovenije nastopijo na območju Republike Slovenije, izključno po pravu države članice
organa, ki je izrekel ukrepe za reševanje. Delničarji, upniki in
tretje osebe, ki jih zadevajo učinki ukrepov, ki jih izreče organ
iz druge države članice, ne morejo izpodbijati ali razveljaviti teh
ukrepov po določbah tega zakona.
247. člen
(izvrševanje ukrepov reorganizacije iz pristojnosti organov
drugih držav članic z učinki v Republiki Sloveniji)
(1) Kadar ukrep reorganizacije, ki ga v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne zakonodaje sprejme organ
druge države članice in vključuje prenos delnic, drugih lastniških instrumentov ali sredstev, pravic ali obveznosti, se učinki
ukrepa reorganizacije priznajo v Republiki Sloveniji v vsebini,
kot izhaja iz ukrepa, ki ga je izrekel organ za reševanje druge
države članice, če se delnice, drugi lastniški instrumenti, sredstva, pravice ali obveznosti:
1. nahajajo v Republiki Sloveniji ali
2. presojajo po pravu Republike Slovenije.
(2) Kadar ukrep reorganizacije, ki ga v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne zakonodaje sprejme organ
druge države članice, in ta ukrep vključuje konverzijo ali odpis
kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih obveznosti, se učinki
ukrepa priznajo v Republiki Sloveniji v vsebini, kot izhaja iz
ukrepa, ki ga je izrekel organ druge države članice, če:
1. se kapitalski instrumenti ali kvalificirane obveznosti
presojajo po pravu Republike Slovenije ali
2. se instrumenti za reševanje z odpisom ali konverzijo
uporabijo v razmerju do upnikov v Republiki Sloveniji.
(3) Kadar se v zvezi z ukrepi reorganizacije, ki jih v okviru
svojih pristojnosti izreče organ druge države članice, zahteva
dovoljenje, soglasje ali drug uradni postopek, da se zagotovijo
učinki izrečenega ukrepa v Republiki Sloveniji, Banka Slovenije
uporabi pooblastila v skladu s tem zakonom, da v sodelovanju
z organom države članice, ki je izrekel ukrepe reorganizacije,
na območju Republike Slovenije zagotovi:
1. prenos delnic ali drugih lastniških instrumentov ali sredstev, pravic ali obveznosti na prejemnika v skladu z veljavnimi
predpisi;
2. zmanjšanje glavnice zadevnih kvalificiranih obveznosti
ali kapitalskih instrumentov oziroma konverzijo teh obveznosti
in instrumentov v skladu z odločitvijo organa države članice.
248. člen
(izvrševanje ukrepov reorganizacije iz pristojnosti Banke
Slovenije z učinki v drugih državah članicah)
(1) Kadar Banka Slovenije izreče ukrepe za reševanje,
pri katerih nastopijo učinki v drugih državah članicah, Banka
Slovenije za zagotavljanje teh učinkov tesno sodeluje z organi za reševanje v teh državah članicah, da se izvedejo vsi
potrebni postopki po pravu te države članice in se v tej državi
članici v skladu z odločitvijo Banke Slovenije zagotovijo učinki
reševanja.
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(2) Kadar Banka Slovenije izreče ukrepe za reševanje,
ki vključujejo prenos delnic, drugih lastniških instrumentov ali
sredstev, pravic ali obveznosti oziroma odpis ali konverzijo
kapitalskih instrumentov ali kvalificiranih obveznosti, pri katerih z upoštevanjem okoliščin iz prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena nastopijo učinki prenosa oziroma odpisa ali
konverzije v drugih državah članicah, Banka Slovenije za zagotavljanje teh učinkov tesno sodeluje z organi za reševanje v teh
državah članicah, da se izvedejo vsi potrebni postopki po pravu
te države članice in se v tej državi članici v skladu z odločitvijo
Banke Slovenije zagotovijo učinki:
1. prenosa delnic ali drugih lastniških instrumentov ali
sredstev, pravic ali obveznosti na prejemnika ali
2. zmanjšanja glavnice zadevnih kvalificiranih obveznosti
ali kapitalskih instrumentov oziroma konverzije teh obveznosti
in instrumentov.
(3) Delničarji, imetniki drugih lastniških instrumentov,
upniki in tretje osebe, ki jih zadevajo učinki izvajanja pooblastil organa za reševanje v tej državi članici, ki se izvedejo za
namene iz drugega odstavka tega člena, lahko pod pogoji, ki
jih določa ta zakon, uveljavljajo sodno varstvo zoper odločitve
Banke Slovenije o uporabi ukrepov ter v tem okviru izpodbijajo
učinke teh ukrepov, ki nastopijo v drugih državah članicah, in
sicer zlasti izpodbijajo:
1. prenos delnic, drugih lastniških instrumentov, sredstev,
pravic ali obveznosti iz prejšnjega odstavka ali
2. zmanjšanje glavnice ali konverzijo instrumenta ali obveznosti iz prejšnjega odstavka.
249. člen
(ukrepi v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, delnicami
ali drugimi lastniškimi instrumenti v tretjih državah)
(1) Banka Slovenije lahko v primerih, ko uporabi instrumente za reševanje ali prisilno prenehanje v zvezi s sredstvi
subjekta reševanja, delnicami, drugimi lastniškimi instrumenti,
pravicami ali obveznostmi, ki se nahajajo v tretji državi ali jih
ureja pravo tretje države:
1. zahteva, da poslovodstvo subjekta reševanja oziroma
upravitelj v postopku prisilnega prenehanja banke, kadar je
imenovan, in prevzemnik, na katerega se izvrši prenos sredstev, pravic ali obveznosti oziroma prenos delnic ali drugih
lastniških instrumentov, sprejmejo vse potrebne ukrepe in izvedejo aktivnosti, da prenos, odpis, konverzija ali drug ukrep
začne učinkovati na območju tretje države;
2. zahteva, da poslovodstvo subjekta reševanja oziroma
upravitelj v postopku prisilnega prenehanja, kadar je imenovan,
upravlja delnice, druge lastniške instrumente, sredstva ali pravice oziroma izpolnjuje obveznosti v imenu prejemnika, dokler
prenos, odpis, konverzija ali ukrep ne začne učinkovati;
3. odloči, da se razumni izdatki prejemnika, ki so dejansko
nastali pri opravljanju ukrepov iz 1. in 2. točke tega odstavka,
poravnajo v skladu s 15. členom tega zakona.
(2) Če Banka Slovenije oceni, da je kljub vsem potrebnim
ukrepom, ki jih je sprejelo poslovodstvo subjekta reševanja
oziroma upravitelj v postopku prisilnega prenehanja banke,
kadar je imenovan, malo verjetno, da bo prenos, konverzija ali
ukrep začel veljati v zvezi z določenimi sredstvi, delnicami ali
drugimi lastniškimi instrumenti, pravicami in obveznostmi, ki se
nahajajo v tretji državi ali jih ureja pravo tretje države, ne izvede
prenosa, odpisa, konverzije ali ukrepa. Če je Banka Slovenije
že odločila o prenosu, odpisu, konverziji ali uporabi drugih pooblastil za reševanje, z novo odločbo odloči, da izrečeni ukrep za
reševanje ne učinkuje v zvezi z zadevnimi sredstvi, delnicami,
lastniškimi instrumenti, pravicami ali obveznostmi.
250. člen
(priznanje ukrepov reorganizacije iz pristojnosti organa
za reševanje iz tretje države)
(1) Ukrepi reorganizacije in prisilnega prenehanja, ki jih
v skladu s predpisi, ki veljajo v tretji državi, sprejme pristojni
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organ v tretji državi, se na območju Republike Slovenije priznajo na podlagi odločitve o priznanju in izvršitvi ukrepov, ki je
sprejeta v skladu s tem zakonom.
(2) Če ni v petem odstavku tega člena določeno drugače,
Banka Slovenije odloči o priznanju in izvršitvi ukrepov reorganizacije ali prisilnega prenehanja, ki jih je sprejel organ v
tretji državi v zvezi s kreditno institucijo ali nadrejeno družbo s
sedežem v tretji državi, ki:
1. ima podrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji
ali EU podružnico, ki je ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali
2. ima sredstva, pravice ali obveznosti, ki se nahajajo
Republiki Sloveniji ali jih ureja pravo Republike Slovenije.
(3) Banka Slovenije pri odločanju o priznanju in izvršitvi
ukrepov reorganizacije in prisilnega prenehanja, ki jih je sprejel
organ v tretji državi, ustrezno upošteva interese vsake posamezne države članice, v kateri deluje kreditna institucija ali
nadrejena družba tretje države, zlasti glede na možni učinek
priznanja in izvršitve ukrepa ali postopka tretje države na druge
dele skupine in na finančno stabilnost v teh državah članicah.
(4) Banka Slovenije zavrne priznanje in izvršitev ukrepov
reorganizacije ali prisilnega prenehanja, ki jih je sprejel organ
v tretji državi, če oceni, da:
1. bi postopek tretje države imel negativne učinke na
finančno stabilnost v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici;
2. je v zvezi z EU podružnico, ustanovljeno v Republiki
Sloveniji, za doseganje enega ali več ciljev reševanja nujen neodvisen ukrep za reševanje v skladu s 144. členom tega zakona;
3. upniki, vključno z imetniki vlog, ki se nahajajo ali so
vplačane Republiki Sloveniji, v postopkih tretje države ne bi bili
obravnavani enakopravno z upniki iz tretje države s podobnimi zakonitimi pravicami v postopku reševanja ali prisilnega prenehanja;
4. bi imelo priznanje ali izvršitev postopka tretje države za
reševanje bistvene fiskalne posledice za Republiko Slovenijo;
5. bi bil učinek priznanja ali izvršitve v nasprotju s pravom
Republike Slovenije.
(5) O priznanju in izvršitvi ukrepov za reševanje, ki jih
sprejme organ iz tretje države, odloča v obliki skupne odločitve
evropski kolegij za reševanje, kadar se ukrep nanaša na kreditno institucijo tretje države ali nadrejeno družbo, ki:
1. ima podrejene družbe s sedežem v dveh ali več državah članicah oziroma dve ali več EU podružnic, ki so ustanovljene v dveh ali več državah članicah in se v teh državah
štejejo kot pomembne podružnice, ali
2. ima sredstva, pravice ali obveznosti, ki se nahajajo
v dveh ali več državah članicah oziroma jih ureja pravo teh
držav članic.
(6) Kadar o priznanju in izvršitvi ukrepov za reševanje, ki
jih sprejme organ iz tretje države, odloča evropski kolegij za reševanje, Banka Slovenije sodeluje kot član evropskega kolegija
za reševanje, če so hkrati izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka
tega člena ter pri delovanju kolegija ustrezno upošteva tretji in
četrti odstavek tega člena. Banka Slovenije upošteva skupno
odločitev evropskega kolegija o priznanju in izvršitvi oziroma
odločitev o zavrnitvi priznanja in izvršitve kot dokončno. Kadar
skupna odločitev ni sprejeta, Banka Slovenije sama odloči o
priznanju in izvršitvi ukrepov ter pri tem upošteva tretji in četrti
odstavek tega člena.
(7) Odločitev o priznanju in izvršitvi ukrepov za reševanje
tretje države v Republiki Sloveniji, ne vpliva na običajne insolvenčne postopke, ki se vodijo v Republiki Sloveniji.
(8) Ta člen se uporablja za priznanje in izvršitev ukrepov
za reševanje, ki jih izrečejo organi za reševanje v tretji državi,
če ta razmerja niso urejena v sporazumu, ki se sklene v skladu
s prvim odstavkom 93. člena Direktive 2014/59/EU.
251. člen
(pooblastila za izvršitev ukrepov za reševanje iz pristojnosti
organa za reševanje iz tretje države)
Kadar je v skladu s prejšnjim členom ali sporazumom,
ki se sklene v skladu s prvim odstavkom 93. člena Direktive
2014/59/EU, sprejeta odločitev o priznanju ukrepov za reševa-
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nje, ki so bili uporabljeni v postopku tretje države za reševanje,
lahko Banka Slovenije z namenom izvršitve teh ukrepov v
Republiki Sloveniji odloči o:
1. uporabi pooblastil za reševanje v zvezi s:
– sredstvi kreditne institucije ali nadrejene družbe iz tretje
države, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji ali jih ureja pravo
Republike Slovenije;
– pravicami ali obveznostmi kreditne institucije iz tretje
države, ki se vodijo v okviru EU podružnice, ustanovljene v
Republiki Sloveniji, ali jih ureja pravo Republike Slovenije oziroma kadar so zahtevki v zvezi s temi pravicami in obveznostmi
izvršljivi v Republiki Sloveniji;
2. prenosu delnic ali drugih lastniških instrumentov podrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji;
3. uporabi pooblastil iz 127. do 129. člena tega zakona v
zvezi s pravicami nasprotnih strank na podlagi pogodbe, ki je
bila sklenjena s podrejeno družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, če so ta pooblastila potrebna za izvrševanje ukrepov za
reševanje, uporabljenih v postopku tretje države za reševanje;
4. uporabi pooblastil za mirovanje izvršljivosti vsakršne
pogodbene pravice do odpovedi, likvidacije ali takojšnje zapadlosti pogodb ali nastanka učinkov na pogodbene pravice
podrejenih družb s sedežem v Republiki Sloveniji in drugih
subjektov v skupini, če z upoštevanjem prava tretje države te
pravice nastanejo pri postopkih tretje države za reševanje za
subjekte reševanja, nadrejene družbe teh subjektov ali drugih
subjektov v skupini ter če se še naprej izpolnjujejo bistvene pogodbene obveznosti, vključno z obveznostmi plačila, izročitve
in zagotavljanja zavarovanja s premoženjem.
252. člen
(obveščanje organov drugih držav članic o ukrepih
za reševanje v pristojnosti Banke Slovenije v zvezi
s podružnico banke tretje države)
(1) Banka Slovenije oziroma pristojno sodišče, ki odloča
v postopku reševanja oziroma prisilnega prenehanja v zvezi z
EU podružnico v Republiki Sloveniji, mora še pred izdajo svoje
odločitve o uporabi ukrepov za reševanje oziroma o začetku
postopka prisilnega prenehanja v zvezi z EU podružnico obvestiti pristojne organe držav članic, v katerih ima banka tretje
države svoje podružnice. V obvestilu mora navesti pravne
posledice in dejanske učinke takega postopka.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma
zaradi drugih javnih koristi s sprejetjem odločbe iz prejšnjega
odstavka ni mogoče odlašati, Banka Slovenije oziroma pristojno sodišče obvesti nadzorne organe takoj po izdaji odločbe.
(3) Banka Slovenije oziroma pristojno sodišče si prizadeva pri sprejemanju odločitve iz prvega odstavka tega člena
uskladiti svoja dejanja z dejanji pristojnih organov drugih držav
članic. Ta obveznost velja tudi za upravitelje v postopku prisilnega prenehanja.
4.3.3 Pravo, ki se uporabi za pravne posledice ukrepov
za prenehanje ali reševanje kreditne institucije
z elementom države članice
253. člen
(pravo, ki se uporabi)
Ukrepi reorganizacije in ukrepi za prisilno prenehanje
kreditne institucije se izvedejo z upoštevanjem zakonov ter
drugih predpisov in postopkov, ki jih za reorganizacijo in prisilno prenehanje kreditne institucije določa zakonodaja matične
države članice, razen če je v tem zakonu za določene primere
izrecno določeno drugače.
254. člen
(splošno pravilo glede pravnih posledic ukrepov
za prenehanje)
(1) Za pravne posledice postopka in ukrepov reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije se uporabi
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pravo države, v kateri se vodi postopek reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije, če ni v tem zakonu za
posamezen primer drugače določeno.
(2) Pravne posledice postopka reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije druge države članice, ki
nastopijo na podlagi odločitve organa matične države članice,
učinkujejo v Republiki Sloveniji z enako vsebino kot v matični
državi članici in nastanejo v trenutku, ki ga za nastanek teh
posledic določa pravo matične države članice.
255. člen
(pravo, ki se uporabi za pogodbe)
Za pravne posledice postopkov reorganizacije in prisilnega prenehanja kreditnih institucij se za medsebojne pravice in
obveznosti strank pogodbe uporablja:
1. za pogodbe o zaposlitvi se uporabi pravo države članice, ki se uporablja za to pogodbo;
2. za pogodbe o uporabi ali pridobitvi nepremičnine,
vključno z opredelitvijo, ali je predmet premičnina ali nepremičnina, se uporabi pravo države, na območju katere je ta
nepremičnina;
3. za dogovore o pobotu ali izravnavi se uporabi pravo
države, ki ureja te sporazume, razen če je v 115. ali 129. členu
tega zakona določeno drugače;
4. za pogodbe o ponovnem odkupu se uporabi pravo
države, ki ureja te pogodbe, razen če je v 115. ali 129. členu
tega zakona določeno drugače;
5. za posle in transakcije, sklenjene na organiziranem
trgu, se uporabi pravo, ki velja za te transakcije;
6. za pravice in obveznosti strank ali udeležencev plačilnega sistema ali finančnega trga se uporabi pravo države, ki
se uporablja za ta plačilni sistem ali finančni trg.
256. člen
(pravo, ki se uporabi za pravice, ki se vpišejo v register)
(1) Za pravne posledice postopka reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditnih institucij glede uveljavitve pravic na
nepremičnini, ladji ali letalu, ki je predmet vpisa v javni register,
se uporabi pravo države, v kateri se vodi ta register.
(2) Za pravne posledice postopka reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije glede uveljavljanja pravic
na vrednostih papirjih, ki se pridobijo ali prenesejo z vpisom v
register, na račun, ali v sistem centralnega depoja, se uporabi
pravo države, v kateri se vodi ta register, račun ali sistem
centralnega depoja. Če se pravice na vrednostnem papirju
pridobijo ali prenesejo z vpisom v dobro računa, ki se vodi
v poddepoju sistema centralnega depoja, se uporabi pravo
države, ki se uporablja za vodenje računov v tem poddepoju.
(3) Pravo iz prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabi tudi za presojo veljavnosti razpolaganja s tem premoženjem, ki se opravi po začetku postopka reorganizacije ali prisilnega prenehanja kreditne institucije in je posledica odplačne
odtujitve premoženja kreditne institucije z ukrepi reorganizacije
ali prisilnega prenehanja.
257. člen
(pravo, ki se uporabi za pravde v teku)
Za pravne učinke postopka reorganizacije ali prisilnega
prenehanja na drug postopek, ki poteka glede premoženja ali
pravice, ki jo je odtujila kreditna institucija, se uporabi izključno
pravo države članice, v kateri poteka ta postopek.
258. člen
(izpodbijanje pravnih dejanj)
Ne glede na 254. člen tega zakona se za izpodbijanje
pravnih dejanj, ki jih je opravila kreditna institucija, ne uporabi
pravo matične države članice, v kateri poteka postopek reorganizacije ali prisilnega prenehanja, če oseba, v korist katere
je bilo pravno dejanje izvedeno, dokaže:
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1. da se za pravno dejanje uporablja pravo druge države
članice in
2. da pravo druge države članice ne dovoljuje izpodbijanja
tega pravnega dejanja.
5. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE
259. člen
(globa za kršitev banke)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka, ki:
1. Banki Slovenije na njeno zahtevo ne posreduje poročil,
informacij ali dokumentacije v zvezi z okoliščinami o poslovanju
banke (prvi odstavek 12. člena);
2. ne plača letnega nadomestila ali ga ne plača v roku
(prvi odstavek 14. člena);
3. Banki Slovenije ne predloži načrta za uresničitev alternativnih ukrepov (osmi odstavek 30. člena);
4. Banke Slovenije v treh delovnih dneh ne obvesti o spremembah, ki lahko bistveno vplivajo na način izvajanja načrta
reševanja (tretji odstavek 35. člena);
5. ne vzpostavi in vodi podrobne evidence s podatki o
sklenjenih finančnih pogodbah ali te evidence ne predloži Banki
Slovenije na njeno zahtevo (četrti odstavek 35. člena);
6. ne sodeluje pri izdelavi ali posodobitvi načrta reševanja,
ali ne predloži informacij, potrebnih za izdelavo in izvajanje
načrta reševanja (prvi odstavek 37. člena);
7. ne zagotavlja kapitala ali kvalificiranih obveznosti najmanj v obsegu, ki ga določi Banka Slovenije (prvi odstavek
45. člena);
8. Banki Slovenije na njeno zahtevo ne posreduje poročil,
informacij ali dokumentacije v zvezi z okoliščinami iz 56. člena
tega zakona (drugi odstavek 57. člena);
9. ne zagotovi ali ne zagotovi pravočasno predhodnega
ali izrednega naknadnega prispevka za financiranje reševanja
(prvi odstavek 135. člena).
(2) Če je narava storjenega prekrška iz 4., 6. in 8. točke
prejšnjega odstavka posebno huda zaradi višine povzročene
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se banka kaznuje z globo v višini do:
1. 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa, vključno z bruto dohodkom v predhodnem poslovnem letu v obliki
prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic
in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim ali fiksnim donosom ter prejetih provizij in nadomestil v skladu s 316. členom
Uredbe 575/2013/EU, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti,
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(3) Član uprave banke, ki krši dolžnosti člana uprave,
določene z zakonom, ki ureja bančništvo, in je zato podana
kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje
z globo v višini od 2.500 eurov do 10.000 eurov.
(4) Član nadzornega sveta banke, ki krši dolžnosti člana
nadzornega sveta banke, določene z zakonom, ki ureja bančništvo, in je zato v banki podana kršitev iz prvega odstavka tega
člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 eurov
do 10.000 eurov.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se član uprave ali nadzornega sveta banke
kaznuje z globo do višine 5.000.000 eurov.
(6) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje oseba, zaposlena pri banki, subjektu v skupini ali podružnici, ki Banki Slovenije na njeno zahtevo ne predloži poročil,
informacij ali dokumentacije iz prvega odstavka 12. člena tega
zakona (drugi odstavek 12. člena).
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(7) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje član organa upravljanja banke, ki Banke Slovenije nemudoma ne obvesti, če meni, da banka propada ali bo verjetno
propadla, z upoštevanjem razlogov iz 56. člena tega zakona
(prvi odstavek 57. člena).
(8) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje oseba, zaposlena pri banki, ki Banki Slovenije na njeno
zahtevo ne posreduje poročil, informacij ali dokumentacije v
zvezi z okoliščinami iz 56. člena tega zakona (drugi odstavek
57. člena).
(9) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje član organov upravljanja banke, ki Banki Slovenije
najmanj vsakih šest mesecev ne predloži poročila o napredku
pri izvajanju načrta za reorganizacijo poslovanja (peti odstavek
85. člena).
(10) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj banke, ki sprejme ukrepe za povečanje osnovnega kapitala, reorganizacijo, spremembo lastniške
strukture banke ali statutarne spremembe v zvezi z banko
brez predhodnega soglasja Banke Slovenije (četrti odstavek
120. člena).
(11) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj banke, ki Banki Slovenije v roku ne
predloži poročila o finančnem položaju in pogojih poslovanja
banke v izredni upravi ter druge zahtevane dokumentacije (prvi
odstavek 121. člena).
(12) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj banke, ki Banki Slovenije ne poroča
o izvajanju ukrepov v okviru reševanja ali Banke Slovenije nemudoma ne obvesti o vseh pomembnih okoliščinah, ki vplivajo
na pogoje poslovanja banke v trajanju izredne uprave in na
uresničitev ciljev reševanja (drugi odstavek 121. člena).
(13) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj banke, ki Banke Slovenije, Komisije
za preprečevanje korupcije ali organov odkrivanja in pregona
nemudoma ne obvesti o vseh ugotovljenih sumih koruptivnih
in kaznivih dejanj, ki jih je v okviru svojega dela zaznal ali bil o
njih obveščen (tretji odstavek 121. člena).
(14) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje član uprave banke ali prokurist, ki po vročitvi odločbe
o začetku postopka prisilne likvidacije banki upravitelju ne omogoči dostopa do vse poslovne in druge dokumentacije banke,
ne pripravi poročila o predaji poslov ali na zahtevo upravitelja
ne poda vseh pojasnil oziroma dodatnih poročil in informacij o
poslovanju banke (drugi odstavek 152. člena).
(15) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravitelj, ki:
1. v štirih mesecih po začetku postopka prisilne likvidacije Banki Slovenije ne predloži poročila o finančnem položaju
banke ter načrta prisilne likvidacije (prvi odstavek 170. člena);
2. za posle upravljanja predhodno ne pridobi soglasja
Banke Slovenije (peti odstavek 175. člena);
3. v rokih, ki jih določi Banka Slovenije, ne poroča o izvajanju ukrepov in pooblastil v postopku prisilne likvidacije (prvi
odstavek 178. člena);
4. Banke Slovenije nemudoma ne obvesti o vseh pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na pogoje poslovanja banke v
prisilni likvidaciji in na uresničitev ciljev prisilne likvidacije (drugi
odstavek 178. člena);
5. Banke Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije
ter organov odkrivanja in pregona nemudoma ne obvesti o
vseh ugotovljenih sumih koruptivnih in kaznivih dejanj, ki jih
je v okviru svojega dela zaznal ali bil o njih obveščen (tretji
odstavek 178. člena);
6. za poravnavo obveznosti banke s pobotom ali za sklenitev poravnave ne pridobi predhodnega soglasja Banke Slovenije (peti odstavek 194. člena);
7. v zvezi z naročilom storitev, pri katerih bodo nastali
stroški v višini, ki skupno presega 10.000 eurov, predhodno ne pridobi soglasja Banke Slovenije (drugi odstavek
199. člena).
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260. člen

263. člen

(globa za kršitev drugih oseb)

(izdaja aktov)

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:
1. Banki Slovenije na njeno zahtevo ne posreduje poročil,
informacij ali dokumentacije v zvezi okoliščinami o poslovanju
subjekta v skupini oziroma o poslovanju podružnice (prvi odstavek 12. člena);
2. ne vzpostavi in vodi podrobne evidence s podatki o
sklenjenih finančnih pogodbah ali te evidence ne predloži Banki
Slovenije na njeno zahtevo (četrti odstavek 35. člena);
3. Banki Slovenije na njeno zahtevo ne posreduje poročil,
informacij ali dokumentacije v zvezi z okoliščinami iz 56. člena
tega zakona (drugi odstavek 57. člena).
(2) Če je narava storjenega prekrška iz 3. točke prejšnjega odstavka posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se subjekt iz prejšnjega odstavka kaznuje z
globo v višini do:
1. 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa, vključno z bruto dohodkom v predhodnem poslovnem letu v obliki
prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic
in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim ali fiksnim donosom ter prejetih provizij in nadomestil v skladu s 316. členom
Uredbe 575/2013/EU, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti,
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba subjekta iz prvega odstavka tega člena,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje član organa upravljanja subjekta iz 2. do 4. točke
prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki Banke Slovenije
nemudoma ne obvesti, če meni, da subjekt iz 2. do 4. točke
prvega odstavka 2. člena tega zakona propada ali bo verjetno
propadel, z upoštevanjem razlogov iz 56. člena tega zakona
(prvi odstavek 57. člena).
(5) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje član organov upravljanja ali oseba, zaposlena pri subjektu
iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki Banki
Slovenije na njeno zahtevo ne posreduje poročil, informacij ali
dokumentacije v zvezi z okoliščinami iz 56. člena tega zakona
(drugi odstavek 57. člena).
(6) Če je narava storjenega prekrška iz četrtega in petega
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske
koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se član organa upravljanja subjekta iz
2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona kaznuje z
globo do višine 5.000.000 eurov.
(7) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izredni upravitelj, ki Banki Slovenije najmanj vsakih šest
mesecev ne predloži poročila o napredku pri izvajanju načrta za
reorganizacijo poslovanja (peti odstavek 85. člena).

Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona izda akta iz četrtega odstavka 14. in četrtega odstavka
136. člena tega zakona.

261. člen
(izrek globe v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
6. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
262. člen
(pogodbeno razmerje reševanja z zasebnimi sredstvi)
Zahteva iz prvega odstavka 82. člena tega zakona velja
za pogodbe, ki se sklenejo po uveljavitvi tega zakona.

264. člen
(uporaba določb o prekrških)
Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki so
določeni v 259. in 260. členu tega zakona, uporabljajo ne glede
na določbe zakona, ki ureja prekrške.
265. člen
(postopki v teku)
Postopki sodnega varstva zoper odločbe Banke Slovenije, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo
po določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B,
35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13,
25/15 – ZBan-2 in 27/16 – ZSJV).
266. člen
(rok za agencijo)
Agencija vzpostavi spletne strani za objave v skladu z
226. členom tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
267. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
1. Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11,
59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13, 25/15
– ZBan-2 in 27/16 – ZSJV);
2. 19., 19.a, 19.b in 19.f člen Zakona o organu in skladu
za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14 in 91/15).
268. člen
(sprememba drugih zakonov)
(1) Drugi odstavek 106. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če nastopijo razlogi iz prejšnjega odstavka v zvezi
z opravljanjem bančnih storitev banke, Banka Slovenije izda
odločbo, da je dovoljenje za opravljanje bančnih storitev prenehalo na podlagi zakona:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka: z dnem
izteka roka;
2. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka: z dnem, ko
je banka prenehala voditi depozite.«.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati
364. in 365. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15).
269. člen
(smiselna uporaba za investicijska podjetja)
(1) Do uveljavitve zakona, ki bo urejal reševanje investicijskih podjetij, se prvo in drugo poglavje tega zakona smiselno
uporabljata za reševanje investicijskih podjetij, določbe tega
zakona, ki urejajo ukrepe za reševanje, pa le za investicijska podjetja iz dvanajstega odstavka 5. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 –
ZS-K in 30/16), pri čemer opravlja naloge organa za reševanje
investicijskih podjetij ATVP.
(2) Ne glede na 1. točko 267. člena tega zakona se
318. člen, drugi odstavek 321. člena, 322.a člen in 326. do
328. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11,
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59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13, 25/15
– ZBan-2 in 27/16 – ZSJV) uporabijo, kadar se nanje sklicuje
Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
– uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J,
63/13 – ZS-K in 30/16).
(3) Ne glede na 270. člen tega zakona se prvi odstavek
tega člena začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
270. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/16-28/18
Ljubljana, dne 14. junija 2016
EPA 1219-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1922.

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o varnosti na smučiščih
(ZVSmuč-1)
Razglašam Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
14. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-6
Ljubljana, dne 22. junija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH (ZVSmuč-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon ureja temeljna pravila za uporabo smučišč z
namenom zagotavljanja varnosti in reda na smučiščih, ureditev
in obratovanje smučišča, reševanje na smučišču, obveznosti
subjektov in samoodgovorno ravnanje smučarjev in smučark
(v nadaljnjem besedilu: smučarjev) ter drugih oseb.
(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tiste površine, na katerih je postavljena vlečnica, za katero ni potrebna koncesija za graditev vlečnic v skladu z zakonom, ki ureja žičniške
naprave za prevoz oseb, in ni namenjena pridobitni dejavnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »druga oseba« je oseba, ki se zadržuje na smučišču
in ne smuča;
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2. »druge površine znotraj smučišča« so vstopne in izstopne poti na smučarske proge in smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge. Med druge površine znotraj smučišča
sodijo tudi površine, namenjene drugim športnim aktivnostim
ali dejavnostim, ter druge urejene in neurejene površine ter
neprilagojena mesta in objekti;
3. »druge športne aktivnosti in dejavnosti« so aktivnosti
in dejavnosti, ki ne pomenijo smučanja, npr. javna zbiranja,
tek na smučeh, hoja, sankanje, drsenje po snegu s pležuhi
(poki), napihljivimi sredstvi, prirejenimi kolesi, vleka smučarjev
s pomočjo vetra in drugi načini drsenja po snegu, vožnja z motornimi sanmi, teptalnimi in drugimi stroji;
4. »majhno smučišče« je smučišče, na katerem sta postavljeni največ dve vlečni napravi, katerih skupna dolžina ne
presega 800 m, in skupna dolžina smučarskih prog ne presega
2000 m, smučarske proge pa so medsebojno povezane;
5. »nadzornik ali nadzornica na smučišču« (v nadaljnjem
besedilu: nadzornik) je oseba, ki skrbi za red in varnost na
smučišču v skladu s tem zakonom;
6. »nenadno obolenje« je poslabšanje zdravja, ki osebo posredno ali neposredno življenjsko ogroža (npr. nenadna
izguba zavesti, nenadni srčni zastoj, sveža možganska kap,
srčni infarkt);
7. »neprilagojena mesta na smučarski progi« (v nadaljnjem besedilu: neprilagojeno mesto) so kopnine, prelomnice,
prepadi, previsi, globeli, vrtače, nenadne ostre spremembe
smeri smučarske proge, deponije snega, skale, podvozi, nadvozi, stalne ali premične naprave za zasneževanje smučišč
in deli teh naprav ter drugo, kar v času obratovanja smučišča
lahko pomeni nevarnost za smučarje in ni posledica obrabe
smučarske proge;
8. »nesreča na smučišču« je nesreča, v kateri je bila
udeležena vsaj ena oseba in je v njej oseba umrla, bila telesno
poškodovana ali je nastala materialna škoda, nesreča pa je
nastala pri smučanju ali drugih športnih aktivnostih in dejavnostih na smučišču;
9. »neteptana smučarska proga« je del smučišča, ki ni
obdelan s teptalnikom za sneg ali na drug primeren način, je
ustrezno označen, zavarovan in ločen od drugih površin;
10. »nevarno smučanje in druga nevarna ali škodljiva
dejanja« so ravnanja smučarja, druge osebe ali osebe pri upravljavcu smučišča, kadar zaradi utrujenosti, objestnosti, vpliva
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi ali zaradi drugega vzroka ne obvladuje več
svojega ravnanja in zaradi tega ovira ali ogroža varnost sebe,
drugih smučarjev ali navzočih oseb;
11. »oseba pri upravljavcu smučišča« je vsaka oseba, ki
pri upravljavcu smučišča ali zanj opravlja naloge za nemoten
potek obratovanja smučišča;
12. »označevanje na smučišču« pomeni postavitev znakov, opozorilnih tabel, uporabo označevalnih trakov, zaščitnih
sredstev in drugih podobnih sredstev, ki omogočajo vidnost tudi
ob zmanjšani vidljivosti;
13. »poučevanje smučanja« vključuje podajanje učne
snovi na smučišču, vadbo in tekmovanje kot preizkus znanja;
14. »pridobitna dejavnost« je raba površine, na kateri je
postavljena vlečnica, za katero ni potrebna koncesija za postavitev vlečnic v skladu z zakonom, ki ureja žičniške naprave za
prevoz oseb, z namenom ustvarjanja prihodkov ali kot dopolnilna ponudba osnovni dejavnosti (npr. gostinski lokali, turistične
kmetije, planinske koče, turistični objekti itd.);
15. »reševalec ali reševalka na smučišču« (v nadaljnjem
besedilu: reševalec) je strokovno usposobljena oseba, ki izvaja pomoč poškodovanim ali nenadno obolelim osebam na
smučišču;
16. »reševanje na smučišču« je aktivnost, ki jo izvaja
reševalec v primeru poškodovanih in nenadno obolelih oseb
na smučišču;
17. »samoodgovorno ravnanje« pomeni ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču v skladu z določbami tega
zakona;
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18. »služba za reševanje na smučišču« obsega reševalce
na smučišču ter prostor in opremo za reševanje na smučišču;
19. »smučanje« je drsenje po snegu z uporabo smuči ali
desk za smučanje z različnimi smučarskimi tehnikami;
20. »smučarska proga« je del smučišča, ki je namenjen
smučanju in je ustrezno označen, zavarovan, urejen glede na
namen uporabe in ločen od drugih površin;
21. »smučišče« je prostor, ki ga sestavljajo smučarske
proge in druge površine, na katerem se izvaja smučanje in je
organiziran prevoz smučarjev;
22. »upravljavec smučišča« je fizična ali pravna oseba, ki
je odgovorna za red, varnost in reševanje na smučišču v skladu
s tem zakonom;
23. »varnostni pregled smučišča« je pregled smučišča,
s katerim se preverjajo namestitev in brezhibnost znakov, opozorilnih tabel, označevalnih trakov, zaščitnih sredstev in drugih
podobnih sredstev ter urejenost smučišča, tako da je omogočeno varno smučanje;
24. »zaprta smučarska proga« je proga, ki jo je upravljavec smučišča na dostopih nedvoumno označil s predpisanimi
znaki kot zaprto;
25. »zaščitna sredstva na smučišču« so blazine, mreže,
varovalna ograje in druga sredstva, namenjena varnosti na
smučišču;
26. »zmogljivost smučišča« je največje možno število
smučarjev, ki so v določenem času lahko na smučišču, upoštevajoč smučarje na smučarskih progah in žičniških napravah ter
smučarje, ki čakajo v vrsti pred žičniškimi napravami.
3. člen
(aktivnosti na smučišču)
(1) Na smučišču, ki je odprto za smučanje, je dovoljeno
samo smučanje. Druge športne aktivnosti in dejavnosti so dovoljene pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(2) Druge športne aktivnosti ali dejavnosti na smučišču,
ki je odprto za smučanje, so dovoljene le s pisnim soglasjem
upravljavca smučišča na površinah, ki so predhodno fizično ločene od smučarske proge in posebej označene ter zavarovane.
(3) V času odprtja smučarske proge je uporaba smučarske proge dovoljena le za smučanje, uporaba sredstev za
namen reševanja in pomoči osebam na smučišču pa le, če tega
ni mogoče opraviti prek drugih površin.
(4) Uporaba smučarskih prog, žičniških naprav ter drugih
površin znotraj smučišča, z izjemo objektov, je izven obratovalnega časa smučišča brez soglasja upravljavca smučišča
prepovedana.
(5) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v obdobju,
ko smučišče ni zasneženo in urejeno za smučanje.
4. člen
(dovoljenje za obratovanje smučišča)
(1) Smučišče lahko začne obratovati, ko dobi upravljavec
smučišča dovoljenje za obratovanje. Dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, če so izpolnjene
predpisane zahteve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) V dovoljenju za obratovanje smučišča so določeni tudi:
– zmogljivost smučišča,
– obratovanje v nočnem času, če smučišče izpolnjuje
pogoje za obratovanje v nočnem času, in
– obratovanje pod pogoji za majhna smučišča, če smučišče izpolnjuje pogoje v skladu z določbami tega zakona.
(3) Za novo pridobljene površine smučišča in za površine
smučišča, na katerih je upravljavec smučišča opravil večji
poseg, ki je spremenil konfiguracijo smučišča, ter v primeru
naknadne zahteve za obratovanje v nočnem času je treba
pridobiti novo dovoljenje za obratovanje smučišča. V tem primeru se ugotovitveni postopek opravi samo glede ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za nove površine, za površine, na katerih je bil opravljen večji poseg, ali za
obratovanje v nočnem času.
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(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se z izdajo novega
dovoljenja za obratovanje do takrat veljavno dovoljenje razveljavi.
(5) Ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav,
odvzame ali delno razveljavi dovoljenje za obratovanje smučišča, če niso izpolnjene zahteve za varnost na smučišču in
nepravilnosti niso odpravljene v roku, določenem za odpravo
nepravilnosti. Pri tem upošteva naravo nepravilnosti, njen obseg in okoliščine, ki vplivajo na varnost na smučišču, ter možnost izvzetja dela smučišča, ki ne izpolnjuje zahtev za varnost
na smučišču, iz dovoljenja za obratovanje.
(6) Minister, pristojen za področje žičniških naprav, predpiše obrazec vloge za izdajo dovoljenja za obratovanje.
5. člen
(zahteve za varnost na smučišču)
(1) Upravljavec smučišča zagotavlja:
1. zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča,
2. zaščito ob prepadnih in drugih nevarnih in smučišču
neprilagojenih mestih,
3. zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučišču ter zasneževalnih naprav in na drugih posebej nevarnih in smučišču
neprilagojenih mestih na njihovi trasi,
4. urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi
napravami,
5. urejenost odprtih smučarskih prog ter povezovalnih,
vstopnih in izstopnih poti,
6. označitev in nadzor smučišča,
7. službo za reševanje, v primeru majhnega smučišča pa
reševalca in potrebno opremo za reševanje,
8. ustrezno urejen in označen prostor za dovoz reševalnega vozila,
9. ustrezno število nadzornikov ter njihovo opremljenost in
10. opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na vseh
motornih vozilih, ki se uporabljajo na smučišču v času obratovanja smučišča.
(2) Tehnične pogoje za obratovanje smučišča, zaščitna
sredstva in opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na motornih vozilih, ki se uporabljajo na smučišču, predpiše minister,
pristojen za področje žičniških naprav.
(3) Pogoje, način in obseg reševanja na smučišču predpiše minister, pristojen za zdravje.
6. člen
(obveznosti upravljavca smučišča)
(1) Upravljavec smučišča mora opravljati varnostne preglede smučišča pred začetkom obratovanja, v času obratovanja smučišča in po zaključku obratovanja smučišča. Upravljavec smučišča mora ves čas zagotavljati tudi zahteve iz 5. člena
tega zakona in druge ukrepe, določene s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter dovoljenjem za obratovanje.
(2) Upravljavec smučišča mora zagotavljati, da so smučarska proga ter povezovalne, vstopne in izstopne poti pred
odprtjem ustrezno pripravljene za varno uporabo, da je snežna
površina obdelana s teptalnikom za sneg, neteptana površina
pa označena in urejena na drug primeren način.
(3) Upravljavec smučišča mora imeti izdelan načrt reševanja v primeru poškodbe ali nenadnega obolenja na smučišču.
Načrt vsebuje:
– število reševalcev na smučišču,
– lokacijo prostorov za reševanje na smučišču, razen na
majhnem smučišču, in
– način aktiviranja reševalcev.
(4) V načrtu reševanja se jasno opredelijo naloge in odgovornosti posameznih nosilcev dejavnosti v primeru potrebe
za reševanje na smučišču.
(5) Upravljavcu smučišča, ki ima v skladu s predpisi s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelan
načrt zaščite in reševanja, ni treba izdelati načrta reševanja
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iz tretjega odstavka tega člena, če načrt zaščite in reševanja
vsebuje vse zahtevane vsebine iz tega člena. Če načrt ne
vsebuje vseh zahtevanih vsebin, upravljavec smučišča dopolni
vsebino načrta reševanja z manjkajočimi vsebinami ali izdela
načrt reševanja na smučišču v skladu s tem členom.
(6) Podrobno vsebino in obliko načrta reševanja iz tretjega odstavka tega člena glede na velikost smučišča predpiše
minister, pristojen za zdravje.
7. člen
(obveznosti upravljavca majhnega smučišča)
Za upravljavca majhnega smučišča veljajo določbe tega
zakona, razen če ta zakon ne določa drugače.
II. OBRATOVANJE SMUČIŠČA
8. člen
(obratovanje smučišča pod različnimi pogoji)
(1) Smučišče sme obratovati le podnevi in v vremenskih
razmerah, v katerih je zagotovljena varnost smučarjev.
(2) Smučišče lahko obratuje tudi v nočnem času, če je to
določeno v dovoljenju za obratovanje.
(3) Izven obratovalnega časa upravljavec smučišča smučarske proge označi kot zaprte.
9. člen
(okoliščine, zaradi katerih smučišče ne sme obratovati)
(1) Smučišče oziroma del smučišča ne sme obratovati:
1. če obstaja nevarnost plazov,
2. če so zaščitna sredstva na smučišču tako poškodovana, da pomenijo nevarnost za smučarje,
3. ob tako poslabšanih vremenskih razmerah, v katerih je
smučarju ob uporabi smučišča v skladu s tem zakonom onemogočeno spremljanje oznak in drugih udeležencev na smučišču,
4. če ni zagotovljeno reševanje poškodovancev in nenadno obolelih na smučišču,
5. med delom teptalnih strojev in uporabo drugih motornih
vozil na smučišču ter
6. če nista zagotovljena red in varnost na smučišču.
(2) V okoliščinah iz prejšnjega odstavka upravljavec smučišča takoj prekine obratovanje smučišča ali dela smučišča.
Prekinitev obratovanja traja, dokler trajajo take okoliščine. O
prekinitvi upravljavec smučišča takoj obvesti prisotne na smučišču.
(3) Pred ponovnim pričetkom obratovanja smučišča ali
dela smučišča upravljavec smučišča opravi varnostni pregled
tistega dela smučišča, kjer je bilo obratovanje prekinjeno.
10. člen
(obveščanje smučarjev)
(1) Upravljavec smučišča zagotavlja, da so obratovalni
čas, skupni obratovalni čas žičniških naprav, zadnja vožnja z
žičniško napravo, skica smučišča z označbo žičniških naprav
in njihovih vstopov, smučarske proge in njihove težavnosti,
smučarske poti, glavni vstopi in izstopi s smučišča, vremenske
in snežne razmere na smučišču, lokacija službe za reševanje
ter klicna številka reševalcev na smučišču objavljeni na informativnih tablah ob vstopih na smučišče.
(2) Upravljavec smučišča na viden način zagotavlja informiranje smučarjev z navodili o redu in varnosti ter o ravnanju
smučarjev na smučišču ob vstopu na smučišče, spodnjih postajah žičniških naprav in na smučarski progi.
(3) Upravljavec smučišča namesti table z mednarodnimi vedenjskimi pravili Mednarodne smučarske zveze (v nadaljnjem besedilu: pravila FIS) v obliki grafičnega prikaza na
vidnem mestu ob vstopu na smučišče ali spodnjih postajah
žičniških naprav.
(4) Vrsto in obliko sredstev za označevanje in obveščanje
na smučišču in podrobnejši način zagotavljanja informiranja
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smučarjev iz drugega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za področje žičniških naprav.
11. člen
(javna zbiranja na smučišču)
Javna zbiranja na smučišču se smejo organizirati v skladu
z veljavnimi predpisi, ki urejajo javna zbiranja, in ob izpolnjenih
pogojih iz drugega odstavka 3. člena tega zakona.
12. člen
(poučevanje smučanja)
(1) Poučevanje smučanja posameznikov ali več oseb na
smučišču, ki se opravlja proti plačilu, se lahko izvaja le s pisnim
soglasjem upravljavca smučišča.
(2) Vsak izvajalec poučevanja smučanja mora upravljavca
smučišča obvestiti o predvidenih aktivnostih na smučišču.
(3) Del smučišča, kjer se uporabljajo pripomočki ali priprave za poučevanje smučanja, mora biti v času uporabe označen
in fizično ločen od preostalega dela smučišča.
(4) Izvajalec poučevanja smučanja mora pred začetkom
smučanja opozoriti smučarja ali skupino smučarjev na navodila
o redu in varnosti oziroma ravnanju smučarjev na smučišču.
III. REŠEVANJE NA SMUČIŠČU
13. člen
(obveznost zagotavljanja reševanja na smučišču)
(1) Upravljavec smučišča mora v primeru nesreče na
smučišču ali nenadnega obolenja zagotoviti hitro in strokovno
pomoč poškodovanim in nenadno obolelim s službo za reševanje na smučišču.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec majhnega
smučišča zagotavlja reševanje na smučišču z reševalcem, v
skladu s petim odstavkom 14. člena tega zakona, in s potrebno
opremo za reševanje.
(3) Služba za reševanje na smučišču izvaja reševanje
na smučišču, organizira prevoz poškodovancev in nenadno
obolelih na ustrezno urejen in označen prostor za pomoč ter
predajo poškodovanih ali nenadno obolelih izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kadar njihovo zdravstveno stanje zahteva
nujno medicinsko pomoč, določeno s strokovnimi smernicami
urgentne medicine.
(4) Službo za reševanje na smučišču izvajajo reševalci,
usposobljeni v skladu s 15. členom tega zakona, ki so opremljeni s predpisanimi oznakami. Če reševalec opravlja tudi naloge
nadzornika, mora biti opremljen tudi z oznako nadzornika.
(5) Pri opravljanju nalog po tem zakonu morajo imeti reševalci na smučišču pri sebi potrdilo iz prvega odstavka 15. člena
tega zakona.
(6) Prostori službe za reševanje na smučišču morajo biti
vidno označeni in primerno opremljeni.
(7) Opremljenost in oznake prostorov za reševanje in
reševalcev predpiše minister, pristojen za zdravje.
14. člen
(reševalci)
(1) Upravljavec smučišča zagotovi na smučišču naslednje
minimalno število usposobljenih reševalcev:
– na smučišču z zmogljivostjo do 500 smučarjev enega
reševalca,
– na smučišču z zmogljivostjo do 2000 smučarjev dva
reševalca in
– na vsakih nadaljnjih 1000 smučarjev enega reševalca.
(2) Če je to potrebno zaradi razgibanosti ali neenotnosti
smučišča (npr. več vstopov in izstopov s smučišča), se lahko
v dovoljenju za obratovanje iz prvega odstavka 4. člena tega
zakona določi večje število reševalcev, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
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(3) Upravljavec smučišča lahko ob upoštevanju prvega in
drugega odstavka tega člena prilagodi število prisotnih reševalcev glede na dejansko število smučarjev na smučišču. Če
so v dovoljenju za obratovanje smučišča določeni sektorji na
smučišču, pa glede na zmogljivost delujočih žičniških naprav v
posameznih sektorjih na smučišču.
(4) Upravljavec smučišča sme za največ 30 odstotkov
zmanjšati minimalno število prisotnih reševalcev iz tretje alineje
prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka tega člena, če
manjkajočo razliko usposobljenih reševalcev zagotovi s prisotnimi nadzorniki, ki so usposobljeni tudi za reševanje.
(5) Upravljavec majhnega smučišča ne glede na določbe
prejšnjih odstavkov zagotavlja naloge reševanja z najmanj eno
osebo, ki je:
1. reševalec,
2. nadzornik na smučišču, ki ima potrdilo iz prvega odstavka 15. člena tega zakona za reševalca in hkrati opravlja
obe nalogi,
3. oseba pri upravljavcu smučišča, ki opravlja druge naloge
za upravljavca majhnega smučišča, pod pogojem, da ima potrdilo iz prvega odstavka 15. člena tega zakona za reševalca, ali
4. sklenila dogovor z upravljavcem smučišča in izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, pri čemer
zagotavlja odzivni čas v skladu s predpisi, ki urejajo nujno
medicinsko pomoč.
15. člen
(pogoji za imenovanje reševalca)
(1) Reševalec je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in je pridobila potrdilo ministrstva,
pristojnega za zdravje. Reševalec ima pravico opravljati naloge
po tem zakonu z dnem vročitve potrdila.
(2) Reševalec je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je stara najmanj 18 let,
2. je splošno zdravstveno sposobna,
3. ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje oziroma srednje strokovne izobrazbe in
4. izpolnjuje pogoje strokovne usposobljenosti.
(3) Ministrstvo, pristojno za zdravje, osebi, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka, izda potrdilo o izpolnjevanju
pogojev za reševalca z veljavnostjo štirih let od opravljenega
usposabljanja in preizkusa znanja.
(4) Reševalec je strokovno usposobljen, če je usposobljen
po programu iz sedmega odstavka tega člena in opravi preizkus znanja. O opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja
izda izvajalec iz devetega odstavka tega člena potrdilo.
(5) Reševalec se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja in opraviti preizkus znanja. Izvajalec iz devetega odstavka tega člena izda reševalcu, ki opravi obdobno
izpopolnjevanje in preizkus znanja potrdilo, na podlagi katerega
ministrstvo, pristojno za zdravje, ob izpolnjevanju pogoja iz
2. točke drugega odstavka tega člena izda novo potrdilo o
izpolnjevanju pogojev za reševalca z veljavnostjo štirih let od
opravljenega obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.
Potrdilo o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju in preizkusu
znanja ne sme biti starejše od enega leta.
(6) Reševalec pri svojem delu uporablja slovenski jezik.
Znanje slovenskega jezika reševalec dokazuje s spričevalom o
končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju v Republiki
Sloveniji ali s potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja
slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
(7) Program, izvedbo in preizkus znanja usposabljanja
ter obdobnega izpopolnjevanja predpiše minister, pristojen za
zdravje.
(8) Pogoj iz 2. točke drugega odstavka tega člena se dokazuje z zdravniškim potrdilom, ki ga izda zdravnik specialist
medicine dela in športa ter ne sme biti starejše od enega leta.
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(9) Usposabljanje, obdobno izpopolnjevanje in preizkus
znanja iz sedmega odstavka tega člena izvaja ministrstvo,
pristojno za zdravje, ali druga oseba javnega prava, pravna
oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ji ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi javnega natečaja podeli javno pooblastilo. Za podelitev in odvzem javnega
pooblastila, ravnanje z dokumentacijo o izvajanju javnega pooblastila, objavo seznama nosilcev javnega pooblastila ter pisno
poročanje nosilca javnega pooblastila se smiselno uporabljajo
določbe 21. člena tega zakona.
(10) Minister, pristojen za zdravje, predpiše obrazec vloge za
podelitev potrdila o izpolnjevanju pogojev za reševalca in obrazec
ter vsebino potrdila o izpolnjevanju pogojev za reševalca.
IV. VARNOST NA SMUČIŠČU
16. člen
(varnost na smučišču)
Za nadzor nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na
smučišču so pristojni nadzorniki na smučišču in policisti.
17. člen
(obveznost zagotavljanja nadzora)
(1) Upravljavec smučišča v času obratovanja smučišča
zagotovi naslednje minimalno število nadzornikov:
– na smučišču z zmogljivostjo do 500 smučarjev enega
nadzornika,
– na smučišču z zmogljivostjo do 2000 smučarjev dva
nadzornika in
– na vsakih nadaljnjih 1000 smučarjev enega nadzornika.
(2) Če je to potrebno zaradi razgibanosti ali neenotnosti
smučišča (npr. več vstopov in izstopov s smučišča), se lahko
v dovoljenju za obratovanje iz prvega odstavka 4. člena tega
zakona določi večje število nadzornikov, kot je določeno v
prejšnjem odstavku.
(3) Upravljavec smučišča lahko ob upoštevanju prvega
in drugega odstavka tega člena prilagodi število prisotnih nadzornikov na smučišču glede na dejansko število smučarjev na
smučišču, če so v dovoljenju za obratovanje smučišča določeni
sektorji na smučišču, pa glede na zmogljivost delujočih žičniških naprav v posameznih sektorjih na smučišču.
(4) Upravljavec smučišča sme za največ 30 odstotkov
zmanjšati minimalno število prisotnih nadzornikov na smučišču
iz tretje alineje prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka
tega člena, če manjkajočo razliko usposobljenih nadzornikov
zagotovi s prisotnimi reševalci, ki so usposobljeni tudi za nadzor na smučišču.
(5) Upravljavec majhnega smučišča ne glede na določbe
prejšnjih odstavkov zagotavlja naloge nadzora z najmanj eno
osebo, ki je lahko:
– nadzornik na smučišču,
– reševalec na smučišču, ki ima veljavno službeno izkaznico nadzornika in hkrati opravlja obe nalogi, ali
– oseba pri upravljavcu smučišča, ki opravlja druge naloge za upravljavca majhnega smučišča, pod pogojem, da ima
veljavno službeno izkaznico nadzornika.
18. člen
(pogoji za imenovanje nadzornika)
(1) Nadzornik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in je pridobila službeno izkaznico,
ministrstva pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Nadzornik ima pravico opravljati naloge po
tem zakonu z dnem vročitve službene izkaznice.
(2) Nadzornik je lahko oseba, ki:
1. je stara najmanj 18 let,
2. ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,
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3. je zdravstveno in psihično sposobna glede na vrsto
dela, ki ga bo opravljala,
4. ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
5. izpolnjuje pogoje usposobljenosti,
6. aktivno obvlada slovenski jezik,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
8. ni bila več kot dvakrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi
nasilja ali za prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in
promet s prepovedanimi drogami, ali za prekrške po tem zakonu in ji je bila izrečena globa.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, osebi, ki
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, podeli službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let od opravljenega usposabljanja in
preizkusa znanja.
(4) Nadzornik je usposobljen, če je usposobljen po programu iz prvega odstavka 21. člena tega zakona in opravi
preizkus znanja. O opravljenem usposabljanju in preizkusu
znanja izda izvajalec iz drugega odstavka 21. člena tega zakona potrdilo.
(5) Nadzornik se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega
izpopolnjevanja. Izvajalec iz drugega odstavka 21. člena tega
zakona izda nadzorniku, ki je opravil obdobno izpolnjevanje,
potrdilo, na podlagi katerega pristojni organ ob izpolnjevanju
pogojev iz 2., 3., 7. in 8. točke drugega odstavka tega člena
podeli novo službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let od opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. Potrdilo o opravljanjem
obdobnem izpopolnjevanju ne sme biti starejše od enega leta.
(6) Pogoj iz 3. točke drugega odstavka tega člena se dokazuje z zdravniškim potrdilom, ki ga izda zdravnik specialist
medicine dela in športa ter ne sme biti starejše od enega leta.
(7) Pogoj iz 6. točke drugega odstavka tega člena se
dokazuje s spričevalom o končanem najmanj osnovnošolskem
izobraževanju v Republiki Sloveniji ali s potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem
preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki
Sloveniji.
(8) Pristojni organ ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz tega
člena ob podelitvi službene izkaznice ali kadarkoli po uradni
dolžnosti, ali če je podan sum, da oseba ne izpolnjuje pogojev
za opravljanje nalog nadzornika po tem zakonu.
19. člen
(službena izkaznica)
(1) Službena izkaznica nadzornika vsebuje naslednje
osebne podatke:
– osebno ime nadzornika in
– fotografijo nadzornika.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec vloge za podelitev službene izkaznice in obrazec ter vsebino službene izkaznice.
20. člen
(opremljenost nadzornika)
(1) Pri opravljanju nalog po tem zakonu mora biti nadzornik opremljen z oznakami, opremo in službeno izkaznico
nadzornika. Če nadzornik opravlja tudi naloge reševalca, mora
biti opremljen tudi z znakom reševalca.
(2) Nadzornik se mora pri izvajanju naloge po tem zakonu
na zahtevo posameznika predstaviti z osebnim imenom ter
pokazati službeno izkaznico.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše oznake in opremo nadzornika. V primeru hkratnega izvajanja nalog
reševalca in nadzornika minister, pristojen za notranje zadeve,
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše skupne
oznake.
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21. člen
(usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje nadzornikov
ter podelitev javnega pooblastila)
(1) Program, izvedbo in preizkus znanja usposabljanja za
nadzornike ter program in izvedbo obdobnega izpopolnjevanja
za nadzornike predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Usposabljanje, preizkus znanja in obdobno izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka izvaja pristojni organ ali druga
oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki ji pristojni organ na podlagi
javnega natečaja podeli javno pooblastilo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila,
ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in izpolnjuje posebne kadrovske pogoje,
2. ima zagotovljeno zadostno število izvajalcev in drugih
strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo posebne kadrovske pogoje,
3. ima prostore in opremo za izvajanje javnega pooblastila,
4. ni v postopku likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja,
5. ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih
javnih dajatev,
6. niso podane okoliščine, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da nosilec javnega pooblastila ne bo
ustrezno izvajal javnega pooblastila (npr. nelikvidnost, opravljanje dejavnosti, ki je nezdružljiva z izvajanjem javnega pooblastila).
(3) Natančnejšo opredelitev kadrovskih, materialnih in
drugih pogojev iz prejšnjega odstavka ter merila za podelitev
javnega pooblastila predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.
(4) Pogoje za izvajanje javnega pooblastila mora nosilec
javnega pooblastila izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.
Javno pooblastilo mora izvajati zakonito, pravočasno in v skladu s predpisanim načinom.
(5) Javno pooblastilo se podeli za pet let.
(6) Pristojni organ javno pooblastilo nosilcu odvzame, če:
– ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, ali
– javno pooblastilo izvaja nezakonito, nepravočasno ali
v nasprotju s predpisanim načinom in kljub opozorilu nepravilnosti ne odpravi.
(7) Če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več pogojev ali javnega pooblastila ne izvaja na način, določen s tem
zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pristojni
organ na to opozori nosilca javnega pooblastila, ki mora nepravilnosti odpraviti v določenem roku. Če nosilec javnega
pooblastila v roku nepravilnosti ne odpravi, mu pristojni organ
javno pooblastilo odvzame.
(8) Nosilec javnega pooblastila mora v roku 30 dni od
prenehanja izvajanja javnega pooblastila pristojnemu organu
predati vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem nalog javnega
pooblastila.
(9) Nosilci javnega pooblastila morajo o izvajanju javnega
pooblastila pisno poročati pristojnemu organu do 31. marca za
preteklo koledarsko leto.
(10) Pristojni organ zaradi varstva ljudi in premoženja ter
pravnega prometa na svoji spletni strani objavi seznam nosilcev javnega pooblastila, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka
32. člena tega zakona.
22. člen
(odvzem službene izkaznice)
(1) Pristojni organ nadzorniku odvzame službeno izkaznico:
– če ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka
18. člena tega zakona,
– če mu je opravljanje nalog nadzornika prepovedano s
pravnomočno sodno odločbo,
– če je zaradi njegovega nezakonitega ali nestrokovnega
ravnanja prišlo do hujše posledice za življenje ali zdravje ljudi,
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javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti in javnega interesa ni bilo mogoče drugače zavarovati.
(2) Oseba, ki ji je pristojni organ odvzel službeno izkaznico na podlagi tretje alineje prejšnjega odstavka, ne more
ponovno pridobiti službene izkaznice.
(3) Nadzornik mora v osmih dneh od pravnomočne odločitve pristojnega organa o odvzemu službene izkaznice temu
vrniti službeno izkaznico.
(4) Pristojni organ o odvzemu službene izkaznice nadzornika obvesti upravljavca smučišča, če je ta znan.
(5) Pristojni organ odvzeto službeno izkaznico uniči in v
evidenco vpiše zaznamek o uničenju izkaznice ali o nevrnitvi
izkaznice, če izkaznice imetnik ne vrne.
V. OBVEZNOSTI SMUČARJA IN DRUGE OSEBE
NA SMUČIŠČU
23. člen
(samoodgovorno ravnanje)
(1) Smučar in druga oseba se mora na smučišču seznaniti
in ravnati v skladu:
– s pravili FIS,
– z navodili o redu in varnosti ter o ravnanju smučarja in
druge osebe na smučišču ter
– z označbami na smučišču.
(2) Smučar, druga oseba in oseba pri upravljavcu smučišča mora na smučišču ravnati v skladu z opozorili in navodili
nadzornika, policista in druge uradne osebe, ki opravlja uradne
naloge na smučišču. Smučišče uporablja tako, da ne ogroža
sebe, drugih prisotnih na smučišču in da ne poškoduje sebe,
drugih prisotnih ali naprav na smučišču.
(3) Smučar mora:
1. ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje,
2. smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi in da svojo
hitrost ter način vožnje prilagodi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na smučišču,
3. v primeru, ko prihaja od zadaj, smer svoje vožnje izbrati
tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj,
4. prehitevati od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar
le, če je razdalja dovolj velika in da prehitevanemu smučarju
omogoča dovolj prostora za njegovo gibanje,
5. ko želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem
ponovno zapeljati ali se po njem vzpenjati, prepričati se navzgor
in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge,
6. izogibati se ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih,
če to ni nujno potrebno, v primeru padca pa se mora čim hitreje
umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost,
7. se peš vzpenjati ali spuščati le ob robu smučarske
proge, če je to neizogibno,
8. upoštevati vse znake in signalizacijo,
9. uporabljati zaščitno smučarsko čelado do vključno
14. leta starosti,
10. smučati s takšno opremo, ki ne predstavlja nevarnosti
za osebe, predmete ali objekte na smučišču,
11. puščati smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne
uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec smučišča, in
12. na zahtevo nadzornika dati osebne podatke (osebno
ime, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča), če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam kršil
določbe tega zakona.
(4) Smučarju je prepovedano:
1. izvajati nevarno smučanje ali druga nevarna ali škodljiva dejanja, ki vplivajo na varnost na smučišču,
2. postavljati, prestavljati ali odstranjevati označbe in naprave na smučišču,
3. se zadrževati na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge,
4. izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno,
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5. smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost oseb na vlečnici,
6. smučati izven smučarskih prog in neteptanih smučarskih prog,
7. onesnaževati smučišče in njegovo okolico,
8. voditi živali po smučarski progi.
(5) Druga oseba mora:
1. izvajati druge športne aktivnosti in dejavnosti samo na
za to določenih površinah v soglasju z upravljavcem smučišča,
2. puščati svojo opremo takrat, ko je ne uporablja, na
mestu, ki ga določi upravljavec smučišča, ter
3. na zahtevo nadzornika dati osebne podatke (osebno
ime, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča), če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam kršil
določbe tega zakona.
(6) Drugi osebi je prepovedano:
1. hoditi in zadrževati se po smučarski progi,
2. prečkati smučarske proge,
3. se ustavljati na zoženih ali neprilagojenih mestih drugih
površin znotraj smučišča,
4. postavljati, prestavljati ali odstranjevati označbe in naprave na smučišču,
5. onesnaževati smučišče in njegovo okolico,
6. voditi živali po smučarski progi,
7. izvajati druga nevarna ali škodljiva dejanja, ki vplivajo
na varnost na smučišču,
8. na smučišču uporabljati motorne sani in druga vozila
na motorni pogon.
(7) Določbe 1., 2., 3., 4., 6. in 8. točke prejšnjega odstavka
ne veljajo za uradno osebo, ki na območju smučišča izvaja
nadzor nad izvajanjem predpisov iz svoje pristojnosti.
(8) Določbe 1., 2., 3. in 4. točke šestega odstavka tega
člena ne veljajo za nadzornika, ki na območju smučišča izvaja
ukrepe iz svoje pristojnosti.
(9) Določbe 1., 2. in 3. točke šestega odstavka tega člena
ne veljajo za reševalca, ki na območju smučišča izvaja naloge
reševanja.
24. člen
(psihofizično stanje osebe)
(1) Smučar, druga oseba in oseba pri upravljavcu smučišča na smučišču ne sme smučati ali izvajati drugih športnih
aktivnosti in dejavnosti, če je pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(2) Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti
in dejavnosti na smučišču velja, da je oseba pod vplivom
alkohola, če ima v organizmu več kot 0,50 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru
izdihanega zraka.
(3) Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti in
dejavnosti velja, da je oseba pod vplivom prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, če se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi
prisotnost takih snovi v krvi ali slini.
(4) Postopek preverjanja psihofizičnega stanja poteka na
način, določen s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu.
VI. UKREPI NADZORNIKA IN POLICISTA
25. člen
(ukrepi in pristojnosti nadzornika)
(1) Pri opravljanju nalog na smučišču sme nadzornik, če
so ogroženi življenje, osebna varnost, premoženje ali če je
kršen red na smučišču, uporabiti naslednje ukrepe:
1. ustno opozorilo, s katerim nadzornik opozori na okoliščine in ravnanja, ki pomenijo ali bi lahko pomenile kršitve reda
ali javnega reda na smučišču,
2. ustno odredbo, s katero nadzornik osebi, ki s svojim
ravnanjem krši red ali javni red na smučišču, ogroža premože-
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nje, osebno varnost ali življenje ljudi, izreče ustno navodilo ali
zahtevo, da s kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha,
3. ugotavljati identiteto smučarja ali druge osebe na smučišču, če je priča ali udeleženec v nesreči ali je kršil določbe
tega zakona, ali
4. odvzeti smučarsko karto in prepovedati smučanje v
skladu z drugim odstavkom 26. člena tega zakona.
(2) Nadzornik ima pri izvajanju določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednje pristojnosti:
1. opravlja varnostni pregled smučišča,
2. upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti,
3. odpravlja neurejenosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene
pri pregledu smučišča, in druge naloge, povezane z varnostjo
na smučišču,
4. ureja gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu
z njega ter ureja gibanje smučarjev do vstopnega območja
žičniške naprave,
5. opozarja smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi, in jim daje navodila,
6. nadzira izvajanje drugih športnih aktivnosti in dejavnosti
na smučišču,
7. obvešča policijo o sumu, da je oseba na smučišču pri
smučanju ali izvajanju drugih športnih aktivnosti in dejavnosti
pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi,
8. obvešča policijo v primerih, ko se smučar ali druga
oseba na smučišču proti njemu nedostojno vede, ne upošteva
na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa in
9. sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo
in službo za reševanje pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču.
(3) Nadzornik lahko v imenu upravljavca smučišča v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vlaga pisne predloge za
uvedbo postopka o prekršku organu, pristojnemu za nadzor
nad določbami tega zakona.
26. člen
(prepoved smučanja in odvzem smučarske vozovnice)
(1) Ko policist ugotovi, da ima oseba na smučišču pri
izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnostih in dejavnosti
v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, ali prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
ali ko ta oseba odkloni sodelovanje pri preverjanju takih snovi v
organizmu, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame
smučarsko vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa
smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti
in dejavnosti na smučišču. Policist o tem obvesti upravljavca
smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup
nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa
na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.
(2) Smučarju, ki ne ravna v skladu s 1. do 10. točko tretjega odstavka 23. člena tega zakona ali 1. do 5. točko četrtega
odstavka 23. člena tega zakona, lahko nadzornik prepove
smučanje in mu odvzame vozovnico za isti dan brez povračila
stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje
športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču. O tem obvesti
upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev
do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.
(3) O odvzemu vozovnice se izda potrdilo. Obrazec potrdila predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
VII. NESREČE IN NENADNA OBOLENJA NA SMUČIŠČU
27. člen
(nesreče in nenadna obolenja)
(1) Pri nesreči ali nenadnem obolenju na smučišču udeleženec nesreče ali oseba na smučišču v okviru svojih možnosti
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glede na dane okoliščine zavaruje kraj nesreče, nudi pomoč
poškodovanim ali nenadno obolelim, prepreči ogrožanje oseb
na smučišču in obvesti upravljavca smučišča, center za obveščanje ali policijo.
(2) Upravljavec smučišča, ki je bil obveščen o nesreči
ali nenadnemu obolenju na smučišču, mora takoj organizirati
zavarovanje kraja nesreče in reševanje ter zagotoviti varnost
oseb na smučišču, če je to potrebno tudi z zaprtjem smučarske
proge. Pri tem nudi vso potrebno pomoč preiskovalcem, ki
opravljajo ogled nesreče in na podlagi njihove zakonite odredbe izvede tudi druge ukrepe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko udeleženci nesreče, v kateri je nastala le materialna škoda, sporazumejo o odgovornosti za povzročitev nesreče in izmenjajo
osebne podatke, če to ni mogoče, pa na kraju nesreče počakajo do prihoda nadzornika ali policista.
(4) Ob nesreči ali nenadnem obolenju na smučišču mora
nadzornik, ki je obveščen o dogodku, priti na kraj. Ob prihodu
na kraj zagotovi zavarovanje kraja nesreče, nudenje takojšnje
pomoči in obveščanje upravljavca smučišča o nesreči. Ob tem
zagotovi tudi zavarovanje in označitev sledi. Pri nesrečah, kjer
je nastala materialna škoda ali lahka telesna poškodba, mora
opraviti ogled in o ogledu v skladu z ugotovitvami izpolniti zapisnik na predpisanem obrazcu. Prav tako mora kraj fotografirati
in izdelati skico nesreče.
(5) Če je pri nesreči na smučišču prišlo do hude ali posebno hude telesne poškodbe ali smrti, upravljavec smučišča
o tem takoj obvestiti policijo, ki mora priti na kraj in opraviti
ogled kraja.
(6) Nadzornik mora policiji pomagati pri opravljanju ogleda
kraja nesreče. Stanje na kraju nesreče se ne sme spreminjati,
dokler ni končan ogled. To ne velja, kadar to zahteva reševanje
udeležencev nesreče. Sledi nesreče se smejo odstraniti šele
po končanem ogledu oziroma ko tako odloči policist ali druga
uradna oseba, ki vodi ogled, v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.
(7) Zapisnik o ogledu nesreče na smučišču, ki ga izdela
nadzornik, shrani upravljavec smučišča. Izvod zapisnika najpozneje v osmih dneh pošlje inšpektoratu, pristojnemu za notranje zadeve, ali podatke vnese neposredno v spletni program
inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve, in potrdi vnos z
varnim elektronskim podpisom.
(8) Če ogled kraja nesreče opravi policija, mora ta v osmih
dneh poslati podatke iz drugega odstavka 35. člena tega zakona inšpektoratu, pristojnemu za notranje zadeve, ali podatke
vnese neposredno v spletni program iz prejšnjega odstavka in
potrdi vnos z varnim elektronskim podpisom.
(9) Nadzornik oziroma policist, ki je obravnaval nesrečo
na smučišču, mora v primeru, ko je v nesreči kdo umrl ali bil
poškodovan in odpeljan v bolnišnico, zagotoviti, da so najbližji
sorodniki obveščeni o nesreči. Prav tako mora poskrbeti za
opremo in drugo premoženje udeležene osebe. Predmete, ki
so ostali na kraju nesreče, in ki niso potrebni v preiskavi, mora
izročiti lastniku ali od njega pooblaščeni osebi ali sorodniku in
izdati potrdilo, s katerim mu oseba prejem pisno potrdi.
(10) Obliko in vsebino potrdila o prevzemu predmetov
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(11) Reševalec na smučišču o svojem delu izpolni poročilo o izvajanju reševanja poškodovanih in nenadno obolelih
oseb na smučišču, ki ga prejmeta poškodovanec oziroma
nenadno oboleli in upravljavec smučišča, pa tudi izvajalec
zdravstvene dejavnosti, če je bil vključen v reševanje ali če je
prevzel poškodovanca ali nenadno obolelega.
(12) Obliko in vsebino zapisnika o ogledu kraja nesreče
in poročila o izvajanju reševanja ter rok, v katerem reševalec
izpolni poročilo, predpišeta minister, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za zdravje.
(13) Pogoje za vnos podatkov iz zapisnika o ogledu nesreče na smučišču v spletni program inšpektorata, pristojnega
za notranje zadeve, predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.
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VIII. PRIZNAVANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE
DRŽAVLJANOM DRŽAV POGODBENIC IN UPRAVIČENIM
DRŽAVLJANOM TRETJIH DRŽAV TER OBČASNO
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

za notranje zadeve, nosilec javnega pooblastila in upravljavec
smučišča upravljajo evidence, določene s tem zakonom, za
namene, kot jih določa ta zakon.

28. člen

(evidenca pristojnega organa)

(pristojni organ)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji,
izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za poklic nadzornik in ministrstvo, pristojno za zdravje, za poklic reševalec.
(2) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali držav, s
katerimi je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: državljani držav pogodbenic), lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo poklica iz prejšnjega odstavka pod enakimi
pogoji kot slovenski državljani.
29. člen
(stalno opravljanje reguliranega poklica za državljane držav
pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
poklica iz prejšnjega člena, morajo pri pristojnem organu iz
prvega odstavka prejšnjega člena pridobiti odločbo o priznanju
poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
Poleg dokazil, ki jih za postopek priznavanja določa zakon,
ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, vloga za priznanje
poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebuje tudi dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi pogojem iz tega zakona.
(3) Po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije pristojni organ iz prvega odstavka prejšnjega člena vlagatelja vpiše v evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika
oziroma v evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalca
na smučišču.
30. člen
(občasno opravljanje poklicev za državljane držav
pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati poklica iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, morajo pri pristojnem organu iz prvega odstavka 28. člena tega
zakona vložiti pisno prijavo. Poleg dokazil, ki jih za prijavo
določa zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, prijava
za občasno opravljanje poklicev iz prvega odstavka 28. člena
tega zakona vsebuje tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
so primerljivi pogojem iz tega zakona.
(2) Pristojni organ iz prvega odstavka 28. člena tega zakona pred prvim opravljanjem poklica preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in poklicno kvalifikacijo ponudnika
po določbah zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(3) Ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega
člena pristojni organ iz prvega odstavka 28. člena tega zakona
vlagatelja iz prvega odstavka tega člena začasno vpiše v evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika oziroma v evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalca na smučišču.
(4) Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo
prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri pristojnem organu iz prvega odstavka 28. člena tega zakona in v njej obvesti o
morebitni spremembi podatkov.
IX. EVIDENCE
31. člen
(evidence)
Pristojni organ, ministrstvo, pristojno za področje žičniških
naprav, ministrstvo, pristojno za zdravje, inšpektorat, pristojen

32. člen
(1) Pristojni organ z namenom spremljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog nadzornikov in odločanje o
njihovih pravicah in obveznostih upravlja evidenco imetnikov
službene izkaznice nadzornika in evidenco nosilcev javnega
pooblastila.
(2) Evidenca imetnikov službene izkaznice nadzornika
vsebuje:
1. osebno ime,
2. fotografijo osebe,
3. rojstne podatke osebe (dan, mesec, leto, kraj rojstva)
in EMŠO,
4. stalno in začasno prebivališče,
5. državljanstvo,
6. številko službene izkaznice,
7. datum podelitve, veljavnosti, odvzema in status službene izkaznice,
8. datum opravljenega preizkusa usposobljenosti,
9. datum udeležbe na obdobnem izpopolnjevanju,
10. datum odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije in
11. datum izpolnjevanja pogojev za občasno opravljanje
poklica iz 30. člena tega zakona.
(3) Evidenca nosilcev javnega pooblastila vsebuje naslednje podatke:
1. naziv firme,
2. sedež firme,
3. matično številko firme in
4. datum podelitve javnega pooblastila.
33. člen
(evidenca ministrstva, pristojnega za področje žičniških
naprav)
(1) Ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, z
namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za obratovanje
smučišča in zagotavljanje varnosti in reda na smučišču upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča, ki
vsebuje:
1. ime smučišča,
2. ime oziroma firma upravljavca smučišča,
3. naslov oziroma sedež upravljavca smučišča,
4. datum dovoljenja,
5. številko dovoljenja,
6. zmogljivost smučišča in posameznih smučarskih prog
s pripadajočimi žičniškimi napravami in
7. razvrstitev smučišča glede na velikost.
(2) Ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, po
zaključku zimske smučarske sezone, vendar najpozneje do
30. junija tekočega leta, pristojnemu organu sporoči:
– število veljavnih dovoljenj za obratovanje smučišča na
dan 30. maj tekočega leta, pri čemer so smučišča razvrščena
glede na velikost,
– število novo izdanih dovoljenj za obratovanje v času od
1. junija preteklega leta do 30. maja tekočega leta, pri čemer
so smučišča razvrščena glede na velikost,
– število odvzetih dovoljenj za obratovanje smučišč.
34. člen
(evidenca ministrstva, pristojnega za zdravje)
Ministrstvo, pristojno za zdravje, z namenom spremljanja
izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog reševalcev in odločanja o njihovih pravicah in obveznostih upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalca na smučišču, ki vsebuje:
1. osebno ime,
2. rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in
EMŠO,
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3. stalno in začasno prebivališče,
4. datum in številko potrdila o strokovni usposobljenosti,
5. datum in številko potrdila o obdobnem izpopolnjevanju,
6. datum in številko potrdila o izpolnjevanju pogojev za
reševalca in datum njegove veljavnosti.

(3) Upravljavec smučišča mora po zaključku zimske smučarske sezone, vendar najpozneje do 30. maja tekočega leta,
pristojnemu organu poslati povzetek ugotovitev, ki se nanašajo
na podatke iz prejšnjega odstavka.

35. člen

(evidenca strokovnega usposabljanja in obdobnega
izpopolnjevanja)

(evidence inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve)
(1) Inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, z namenom spremljanja in zagotavljanja varnosti in reda na smučišču
upravlja evidenco nesreč na smučišču in evidenco o izrečenih
ukrepih in razlogih za odvzem smučarske vozovnice.
(2) Evidenca nesreč na smučišču vsebuje:
1. ime smučišča,
2. ime oziroma firma upravljavca smučišča,
3. odgovorno osebo upravljavca smučišča,
4. osebna imena udeležencev v nesreči,
5. rojstne podatke udeležencev v nesreči (dan, mesec,
leto, kraj rojstva),
6. stalno in začasno prebivališče udeležencev v nesreči,
7. državljanstvo udeležencev v nesreči,
8. spol udeležencev v nesreči,
9. opredelitev vrste udeležencev v nesreči,
10. datum nesreče,
11. čas nesreče,
12. kraj nesreče,
13. podatek o vremenu v času nesreče,
14. podatek o vrsti smučanja ali drugih športnih aktivnosti
in dejavnosti na smučišču v času nesreče,
15. podatek o vzroku nesreče,
16. podatek o načinu nastanka poškodbe,
17. opredelitev materialne škode ali poškodbe (materialna škoda, lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba,
posebno huda telesna poškodba ali smrt),
18. podatek o vrsti poškodbe,
19. podatek o poškodovanem delu telesa,
20. oceno višine premoženjske škode in
21. osebno ime osebe, ki je obravnavala nesrečo.
(3) Evidenca o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem
smučarskih vozovnic vsebuje ločeno po smučiščih naslednje
podatke:
– ime smučišča,
– število odvzetih smučarskih vozovnic in
– razlog za odvzem smučarske vozovnice.
(4) Upravljavec smučišča in policija morata podatke iz
tretjega odstavka tega člena do 15. v mesecu za pretekli mesec
poslati inšpektoratu, pristojnem za notranje zadeve.
(5) Inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, po zaključku
zimske smučarske sezone, vendar najpozneje do 30. junija tekočega leta, pristojnemu organu pošlje povzetek ugotovitev, ki se
nanašajo na podatke iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
36. člen
(evidence upravljavca smučišča)
(1) Upravljavec smučišča z namenom spremljanja in zagotavljanja varnosti in reda na smučišču upravlja evidenco
varnostnih pregledov in obratovanja smučišča na posamezni
smučarski dan.
(2) Evidenca varnostnih pregledov in obratovanja smučišča na posamezni smučarski dan vsebuje:
1. datum,
2. naprave, ki obratujejo, in čas obratovanja,
3. smučarske proge, ki obratujejo, in čas obratovanja,
4. število obiskovalcev,
5. osebna imena nadzornikov in reševalcev na smučišču,
6. čas varnostnega pregleda z imenom smučarske proge,
7. osebno ime osebe, ki je izvedla pregled smučišča, in
njen lastnoročni podpis,
8. ugotovitve in
9. morebitne izvedene ukrepe.

37. člen

(1) Pristojni organ oziroma nosilec javnega pooblastila za
strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje za nadzornika z namenom spremljanja pogojev za opravljanje nalog
nadzornika upravlja evidenco strokovnega usposabljanja in
obdobnega izpopolnjevanja, ki vsebuje:
1. datum usposabljanja oziroma obdobnega izpopolnjevanja,
2. podatke o izvajalcu usposabljanja oziroma obdobnega
izpopolnjevanja,
3. osebna imena, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj
rojstva) in EMŠO udeležencev usposabljanja, ki so uspešno
opravili preizkus usposobljenosti oziroma osebna imena, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO prisotnih
na obdobnem izpopolnjevanju,
4. datum opravljenega preizkusa usposobljenosti,
5. rezultat preizkusa usposobljenosti,
6. številko potrdila in
7. datum potrdila.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, oziroma nosilec javnega pooblastila za strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje za reševalca z namenom spremljanja pogojev
za opravljanje nalog reševalca upravlja evidenco, ki vsebuje:
1. datum usposabljanja oziroma obdobnega izpopolnjevanja,
2. podatke o izvajalcu usposabljanja oziroma obdobnega
izpopolnjevanja,
3. osebna imena, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj
rojstva) in EMŠO udeležencev na usposabljanju oziroma obdobnem izpopolnjevanju, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti,
4. datum opravljenega preizkusa usposobljenosti oziroma
obdobnega izpopolnjevanja,
5. rezultat preizkusa usposobljenosti oziroma obdobnega
izpopolnjevanja,
6. številko potrdila in
7. datum potrdila.
38. člen
(rok hrambe podatkov)
(1) Potrdilo o odvzemu smučarske vozovnice upravljavec
smučišča in policija hranita tri leta po izdaji potrdila.
(2) Podatki iz evidence imetnikov službene izkaznice nadzornika se hranijo tri leta po prenehanju veljavnosti ali odvzemu
službene izkaznice.
(3) Podatki iz evidence nosilcev javnega pooblastila se
hranijo tri leta po prenehanju veljavnosti ali odvzemu javnega
pooblastila.
(4) Podatki iz evidence izdanih dovoljenj za obratovanje
smučišč se hranijo tri leta po odvzemu ali ugotovitvi pristojnega
organa za izdajo dovoljenja za obratovanje, da je smučišče
prenehalo obratovati.
(5) Podatki iz evidence izdanih potrdil o usposobljenosti
reševalcev na smučišču se hranijo tri leta po preteku veljavnosti
potrdila.
(6) Podatki iz evidence nesreč na smučišču se hranijo
deset let od dneva nesreče na smučišču.
(7) Podatki iz evidence o izrečenih ukrepih in razlogih
za odvzem smučarskih vozovnic se hranijo pet let od dneva
odvzema smučarske vozovnice.
(8) Podatki iz evidence varnostnih pregledov in obratovanja smučišča na posamezni smučarski dan se hranijo pet let
od dneva vnosa v evidenco.
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(9) Podatki iz evidence o strokovnem usposabljanju in
obdobnem izpopolnjevanju za nadzornika se hranijo tri leta od
prenehanja veljavnosti službene izkaznice nadzornika.
(10) Podatki iz evidence o strokovnem usposabljanju in
obdobnem izpopolnjevanju za reševalca se hranijo tri leta od
prenehanja veljavnosti potrdila.
(11) Po preteku rokov iz tega člena se podatki iz evidenc
arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
39. člen
(ravnanje s podatki)
(1) Organi in subjekti iz 31. člena tega zakona podatke iz
evidenc, s katerimi upravljajo na podlagi tega zakona, zbirajo
neposredno od pravne ali fizične osebe, na katere se nanašajo,
ali jih pridobijo iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, če jih
potrebujejo za izvajanje nalog po tem zakonu.
(2) Kadar pristojni organ pridobi podatke o drugi osebi
javnega prava, pravni osebi zasebnega prava, samostojnem
podjetniku posamezniku, posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizični osebi iz že obstoječih zbirk osebnih
podatkov, mu o tem ni treba obvestiti tistega, na katerega se
podatki nanašajo. Upravljavci zbirk podatkov morajo organom
in subjektom iz 31. člena tega zakona na njihovo zaprosilo
brezplačno poslati podatke, ki jih ti potrebujejo za izvajanje
nalog po tem zakonu.
(3) Upravljavci evidenc in upravičenci do vpogleda morajo
podatke iz evidenc, s katerimi so se seznanili, varovati v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in jih smejo uporabiti le pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti.
(4) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo in
odvzem službene izkaznice nadzornika in podelitev javnega
pooblastila za usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje nadzornikov lahko pristojni organ za vodenje in upravljanje zbirk
podatkov podatke brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje,
vključno z osebnimi podatki, iz naslednjih predpisanih zbirk
podatkov:
1. centralnega registra prebivalstva (osebno ime, datum
rojstva, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, datum smrti, naslov
stalnega in začasnega prebivališča, naslov vročanja ter datumi
in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih),
2. evidence prekrškov, ki jo vodi policija, za ugotavljanje
izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega odstavka 18. člena in
tretje alineje prvega odstavka 22. člena tega zakona,
3. evidence kaznivih dejanj in evidence prekrškov, ki ju
vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja iz 7. in 8. točke drugega odstavka 18. člena in
druge ter tretje alineje prvega odstavka 22. člena tega zakona,
4. poslovnega registra Slovenije in
5. inšpekcijskih organov, ki jih ti vodijo o inšpekcijskih
postopkih, ali prekrškovnih organov v postopkih o prekrških
in sodnih odločbah zoper pravne in fizične osebe po tem zakonu za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega
odstavka 18. člena in tretje alineje prvega odstavka 22. člena
tega zakona.
(5) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo potrdila za reševalca in podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje reševalcev lahko ministrstvo,
pristojno za zdravje, podatke brezplačno pridobiva, uporablja in
obdeluje, vključno z osebnimi podatki, iz naslednjih predpisanih
zbirk podatkov:
– centralnega registra prebivalstva (osebno ime, datum
rojstva, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, datum smrti, naslov
stalnega in začasnega prebivališča, podatki o šolski izobrazbi
ter datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih),
– poslovnega registra Slovenije.
(6) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo službene izkaznice nadzornika se lahko evidenca imetnikov službenih izkaznic v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, povezuje z evidenco iz 1. točke četrtega odstavka
tega člena. Za povezovanje evidenc se uporabljata osebno
ime in EMŠO.
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(7) Za ugotavljanje pogojev za podelitev javnega pooblastila se lahko evidenca nosilcev javnega pooblastila v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, povezuje z
evidenco iz 1. in 4. točke četrtega odstavka tega člena. Za
povezovanje evidenc se uporablja EMŠO ali matična številka
poslovnega subjekta.
40. člen
(upravičenci do vpogleda v evidence)
(1) Pristojni organ, inšpektorat, pristojen za notranje
zadeve, inšpektorat, pristojen za področje žičniških naprav,
zdravstveni inšpektorat in policija imajo pravico do vpogleda v
evidence, ki se vodijo na podlagi tega zakona, v okviru pristojnosti, ki jih imajo po tem zakonu.
(2) Upravljavci evidenc morajo upravičencem iz tega člena
na njihovo zaprosilo brezplačno sporočiti podatke iz evidenc.
X. NADZOR
41. člen
(pristojnost)
Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona so pristojni
policija, inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, inšpektorat,
pristojen za žičniške naprave, in zdravstveni inšpektorat, vsak
v mejah svojih pristojnosti, določenih s tem ali drugim zakonom.
42. člen
(pristojnost policije)
Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ima policist naslednje pristojnosti:
1. upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. opozarja smučarje in druge osebe na smučišču o spoštovanju določb tega zakona in drugih predpisov,
3. nadzira izvajanje 11. člena tega zakona,
4. ugotavlja prekrške iz prvega do šestega odstavka
23. člena tega zakona,
5. preverja psihofizično stanje v skladu s 24. členom tega
zakona in vodi postopek o prekršku za kršitve 24. člena tega
zakona,
6. izvede policijski postopek v primerih iz 8. točke drugega
odstavka 25. člena tega zakona,
7. izvaja naloge iz prvega odstavka 26. člena tega zakona
in vodi postopek o prekršku za kršitve prvega in drugega odstavka 26. člena tega zakona,
8. nadzira izvajanje nalog iz prvega do četrtega odstavka,
šestega in devetega odstavka 27. člena tega zakona in izvaja
naloge iz petega in devetega odstavka 27. člena tega zakona.
43. člen
(pristojnost inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve)
Inšpektor inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve,
ima pri izvajanju določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, naslednje pristojnosti:
1. nadzira izvajanje prvega in tretjega odstavka 18. člena
tega zakona,
2. nadzira izvajanje prvega in drugega odstavka 20. člena
tega zakona,
3. nadzira izvajanje osmega in devetega odstavka 21. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na poklic nadzornika,
4. nadzira izvajanje tretjega odstavka 22. člena tega zakona,
5. vodi postopke o prekršku za kršitve iz prvega do šestega odstavka 23. člena tega zakona,
6. nadzira izvajanja četrtega in sedmega odstavka 27. člena tega zakona,
7. nadzira izvajanje prvega odstavka 29. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na poklic nadzornika,
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8. nadzira izvajanje prvega in četrtega odstavka 30. člena
tega zakona,
9. nadzira izvajanje četrtega odstavka 35. člena tega
zakona in
10. nadzira izvajanje prvega odstavka 37. člena tega
zakona.
44. člen
(pristojnost inšpektorata, pristojnega za žičniške naprave)
Inšpektor inšpektorata, pristojnega za žičniške naprave,
ima pri izvajanju določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, naslednje pristojnosti:
1. nadzira izvajanje 3. člena tega zakona,
2. ugotavlja izpolnjevanje pogoja iz prvega in tretjega
odstavka 4. člena tega zakona,
3. nadzira izvajanje prvega odstavka 5. člena tega zakona,
4. nadzira izvajanje prvega in drugega odstavka 6. člena
tega zakona,
5. nadzira izvajanje 8. člena tega zakona,
6. nadzira izvajanje prvega odstavka 9. člena tega zakona,
7. nadzira izvajanje prvega, drugega in tretjega odstavka
10. člena tega zakona,
8. nadzira izvajanje 12. člena tega zakona,
9. nadzira izvajanje 14. člena tega zakona,
10. nadzira izvajanje 17. člena tega zakona in
11. nadzira izvajanje prvega in tretjega odstavka 36. člena
tega zakona.
45. člen
(pristojnost zdravstvenega inšpektorata)
Inšpektor zdravstvenega inšpektorata ima pri izvajanju
določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
naslednje pristojnosti:
1. nadzira izvajanje tretjega, četrtega in petega odstavka
6. člena tega zakona,
2. nadzira izvajanje 13. člena tega zakona,
3. nadzira izvajanje prvega, četrtega in petega odstavka
15. člena tega zakona,
4. nadzira izvajanje devetega odstavka 15. člena tega
zakona v povezavi z osmim in devetim odstavkom 21. člena
tega zakona v delu, ki se nanaša na poklic reševalca,
5. nadzira izvajanje enajstega odstavka 27. člena tega
zakona,
6. nadzira izvajanje prvega odstavka 29. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na poklic reševalca, in
7. nadzira izvajanje drugega odstavka 37. člena tega zakona.
46. člen
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1. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
3. člena tega zakona,
2. ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 4. člena
tega zakona,
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega
zakona,
4. ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali
petim odstavkom 6. člena tega zakona,
5. ravna v nasprotju z 8. členom tega zakona,
6. ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona,
7. ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim
odstavkom 13. člena tega zakona,
8. ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 14. člena tega zakona,
9. ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 17. člena tega zakona,
10. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 21. člena tega
zakona ali
11. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena tega
zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, državnega
organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 800 evrov se kaznuje posameznik, če:
1. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
3. člena tega zakona,
2. v službi za reševanje ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena tega zakona,
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega
zakona,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena tega
zakona,
5. ravna v nasprotju z drugim odstavkom, 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9. ali 10. točko tretjega odstavka, 1., 2., 3., 4. ali 5. točko četrtega odstavka, 1. ali 3. točko petega odstavka, ali 1., 2.,
3., 4., 7. ali 8. točko šestega odstavka 23. člena tega zakona,
6. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena v povezavi z drugim ali tretjim odstavkom 24. člena tega zakona,
7. ravna v nasprotju s prepovedjo iz prvega ali drugega
odstavka 26. člena tega zakona,
8. ravna v nasprotju s tretjim, četrtim ali šestim odstavkom
27. člena tega zakona,
9. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega
zakona ali
10. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 30. člena tega
zakona.

(prepoved obratovanja)

48. člen

Inšpektor inšpektorata, pristojnega za žičniške naprave,
inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve, in zdravstvenega
inšpektorata lahko v okviru svojih pristojnosti iz tega zakona
začasno prepove obratovanje smučišča ali posamezne smučarske proge oziroma dela smučišča, če ugotovi, da niso
izpolnjene zahteve za varnost na smučišču po tem zakonu in
določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso
odpravljene v določenem roku, inšpektor predlaga ministrstvu,
pristojnemu za področje žičniških naprav, da dovoljenje za
obratovanje smučišča odvzame ali ga delno razveljavi ob upoštevanju petega odstavka 4. člena tega zakona.

(prekrški)

XI. KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 12.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 3. člena tega
zakona,
2. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
10. člena tega zakona,
3. ravna v nasprotju z 11. členom tega zakona,
4. ravna v nasprotju z 12. členom tega zakona,
5. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 21. člena tega
zakona,
6. ravna v nasprotju s petim ali sedmim odstavkom
27. člena tega zakona,
7. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 35. člena tega
zakona,
8. ravna v nasprotju s prvim v povezavi z drugim ali tretjim
odstavkom 36. člena tega zakona ali
9. ravna v nasprotju s 37. členom tega zakona.
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(2) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika,
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, državnega
organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje posameznik, če:
1. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 3. člena tega
zakona,
2. ravna v nasprotju z 11. členom tega zakona,
3. ravna v nasprotju z 12. členom tega zakona,
4. ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 13. člena tega zakona,
5. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 20. člena tega zakona,
6. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 22. člena tega
zakona,
7. ravna v nasprotju s prvim odstavkom, 11. ali 12. točko
tretjega odstavka, 6., 7., ali 8. točko četrtega odstavka, 2. točko
petega odstavka ali 5. ali 6. točko šestega odstavka 23. člena
tega zakona,
8. ravna v nasprotju s prvim, devetim ali enajstim odstavkom 27. člena tega zakona ali
9. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 30. člena tega
zakona.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Podzakonski predpisi na podlagi 4., 5., 6., 10., 13., 15.,
19., 20., 21., 26. in 27. člena tega zakona se izdajo v enem letu
po uveljavitvi tega zakona.
50. člen
(prehodno obdobje)
(1) Upravljavci smučišč, ki imajo ob uveljaviti tega zakona
izdano obratovalno dovoljenje, so dolžni do 1. septembra 2018
prilagoditi obratovanje smučišč v skladu z določbami tega
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. V tem času
obratujejo v skladu z izdanim dovoljenjem, razen če ta zakon
določa milejše pogoje glede zahtev za varnost na smučišču.
(2) Ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, do
1. septembra 2019 po uradni dolžnosti izda novo dovoljenje
za obratovanje smučišč v skladu z določbami tega zakona. Če
smučišče ne izpolnjuje v celoti zahtev za varnost na smučišču,
se izda novo dovoljenje, za tiste površine na katerih upravljavec smučišča izpolnjuje zahteve za varnost na smučišču po
tem zakonu. Z izdajo novega dovoljenja za obratovanje se do
takrat veljavno dovoljenje razveljavi. Veljavno dovoljenje za
obratovanje se odvzame, če smučišče ne izpolnjuje zahtev
za varnost na smučišču v skladu z določbami tega zakona ter
narava nepravilnosti, njen obseg in okoliščine, ki vplivajo na
varnost na smučišču, ne omogočajo izdajo dovoljenja, kot je
določeno v drugem stavku tega odstavka.
(3) Nadzornik, ki ima na dan uveljavitve tega zakona
veljavno službeno izkaznico in pooblastilo za nadzornika ter
izpolnjuje pogoje na podlagi Zakona o varnosti na smučišču
(Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 – popr.), sme
ne glede na določbe tega zakona še naprej opravljati naloge
nadzornika. Naloge nadzornika sme opravljati do preteka petih
let od dneva zadnjega uspešno opravljenega preizkusa usposabljanja oziroma opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. Za
nadaljnje opravljanje nalog nadzornika se mora udeležiti obdobnega izpopolnjevanja v skladu s tem zakonom. Na podlagi
potrdila o udeležbi na obdobnem izpopolnjevanju mu pristojni
organ izda novo službeno izkaznico v skladu s tem zakonom.
(4) Pristojni organ odvzame službeno izkaznico in pooblastilo tistim imetnikom, ki jim je bila izdana pred uveljavitvijo
tega zakona in na dan uveljavitve tega zakona ne izpolnjujejo
pogoja iz prejšnjega odstavka.
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(5) Oseba, ki pred uveljavitvijo tega zakona izpolnjuje
pogoje za reševalca v skladu s predpisi, ki veljajo oziroma se
uporabljajo ob uveljavitvi tega zakona, in je v obdobju zadnjih
štirih let pred uveljavitvijo tega zakona vsaj eno sezono opravljala delo reševalca na smučišču, kar dokazuje s potrdilom
upravljavca smučišča, lahko nadaljuje z opravljanjem nalog
reševalca na smučišču. Po uveljavitvi programa za usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje reševalcev na smučišču mora
najpozneje v enem letu opraviti obdobno izpopolnjevanje in
preizkus znanja v skladu s tem zakonom. Na podlagi potrdila o
uspešno opravljenem preizkusu na obdobnem izpopolnjevanju
mu ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za reševalca v skladu s tem zakonom.
(6) Izvajalec programa usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika smučišč, ki je bil izbran
na podlagi Zakona o varnosti na smučišču (Uradni list RS,
št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 – popr.), nadaljuje z izvajanjem programov še 24 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
51. člen
(zaključek postopkov)
Postopki podelitve pooblastil nadzornikom in izdaje službenih izkaznic, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o varnosti na smučiščih
(Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 – popr.).
52. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba podzakonskih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 – popr.):
– Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila,
obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča
(Uradni list RS, št. 72/10),
– Pravilnik o potrdilu o odvzemu smučarske vozovnice
(Uradni list RS, št. 32/09),
– Pravilnik o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje (Uradni list RS, št. 14/09),
– Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč
(Uradni list RS, št. 116/08),
– Pravilnik o znakih in označbah na smučišču (Uradni list
RS, št. 116/08),
– Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter
praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS, št. 109/08) in
– Pravilnik o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču (Uradni list RS, št. 90/08).
(2) Do uveljavitve predpisov na podlagi tega zakona se
razen predpisa iz tretje alineje prejšnjega odstavka uporabljajo
predpisi iz prejšnjega odstavka, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona.
53. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 17/08
in 52/08 – popr.).
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2016.
Št. 327-04/16-1/29
Ljubljana, dne 14. junija 2016
EPA 1124-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
21. junija 2016 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Gregor KLUN na sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/16-2/10
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EPA 1273-VII

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

V sodniško funkcijo se izvoli:
Živa GLIHA na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/16-2/8
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EPA 1273-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1924.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
21. junija 2016 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmen ERČULJ na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/16-2/9
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EPA 1273-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1925.

1926.

Sklep o imenovanju članov Sveta
za elektronske komunikacije Republike
Slovenije

Na podlagi 229. člena in drugega odstavka 256. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) ter 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
21. junija 2016 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Za člane Sveta za elektronske komunikacije Republike
Slovenije se za dobo petih let imenujejo:
– izmed predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij in
izobraževalnih institucij:
dr. Andrej BRODNIK
dr. Dušan CAF
dr. Slavko ŽITNIK
– izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih
komunikacij:
Mladen BIJELJAC
Aleksander BUCIK
Janez KOŽUH
mag. Matjaž LIKAR
Rok MATJAŽ
mag. Bojan POHAR
Konrad STEBLOVNIK
Mandat začne teči 23. 6. 2016.
Št. 326-09/16-1/21
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EPA 1314-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
21. junija 2016 sprejel

MINISTRSTVA
1927.

Pravilnik o sredstvih varnostnih rezerv

Na podlagi devetega odstavka 4. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 2/04, 56/08 – ZSIRB in 82/15) izdaja minister, pristojen za finance

PRAVILNIK
o sredstvih varnostnih rezerv
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja načrtovanje in poročanje o potrebni
višini varnostnih rezerv, vplačila ter vračila sredstev varnostnih
rezerv SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: SID banka) in spremljanje upravljanja
sredstev varnostnih rezerv.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Value at Risk model« (v nadaljnjem besedilu: VaR
model) je statistični model za izračun tvegane vrednosti, ki
poda potencialno izgubo portfelja zavarovanj brez upoštevanja
potencialnih škod in škod v obravnavi v časovnem obdobju
enega leta ob 95 % stopnji zaupanja;
2. »''Monte Carlo'' simulacija« je računalniški matematični
algoritem, katerega rezultat temelji na generiranju večjega števila naključnih izračunov ob uporabi negotovih spremenljivk ter
se uporablja za simuliranje nepredvidljivih situacij;
3. »povpraševanja po zavarovalnih kritjih« so posli v
obravnavi, za katere:
– je izkazan pisni interes potencialnih zavarovancev ali
drugih udeležencev posla za sklenitev zavarovalne pogodbe,
– je interesentu posredovana pisna indikativna in nezavezujoča informacija o pogojih ali ceni zavarovanja izvoznega
posla, ki naj bi bil predmet zavarovanja in
– so znani podatki, ki so potrebni za izračun tvegane
vrednosti po VaR modelu;
4. »potencialne škode« so potencialne obveznosti izplačila zavarovalnine, ki jih kot take evidentira SID banka na podlagi
informacij o nastopu zavarovanih komercialnih ali nekomercialnih tveganj, ki za zavarovanca lahko pomenijo nastanek škode;
5. »škode v obravnavi« so škode, za katere je zavarovanec vložil zahtevek za izplačilo zavarovalnine;
6. »Politika upravljanja z varnostnimi rezervami« je interni
dokument SID banke, ki podrobneje ureja naložbeno politiko
varnostnih rezerv in je sestavni del pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. poglavja Zakona o
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov
(Uradni list RS, št. 2/04, 56/08 – ZSIRB in 82/15), sklenjene
med Republiko Slovenijo, ministrstvom pristojnim za finance (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter SID banko.
3. člen
(podlage za izračun varnostnih rezerv)
Potrebna višina varnostnih rezerv se določa na podlagi:
– tvegane vrednosti iz obstoječega zavarovalnega portfelja in zavezujočih obljub ter povpraševanj po zavarovalnih kritjih
izračunane z VaR modelom in
– potencialnih škod in škod v obravnavi.
4. člen
(VaR model)
(1) VaR model je zasnovan na podlagi metode ''Monte
Carlo'' simulacije z najmanj 10.000 ponovitvami.
(2) VaR model v izračunu upošteva bonitetno oceno dolžnika za komercialne rizike in bonitetne ocene države za nekomercialne rizike, s pripadajočimi verjetnostmi neplačila.
(3) Potencialna izguba portfelja zavarovanj se z VaR modelom izračunava četrtletno.
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5. člen
(načrtovanje potrebne višine varnostnih rezerv)
(1) Potrebna višina varnostnih rezerv se načrtuje za obdobje prihodnjih dveh koledarskih let do 30. junija tekočega
leta na osnovi:
– izračunanega aritmetičnega povprečja tvegane vrednosti iz stanja obstoječega zavarovalnega portfelja, zavezujočih
obljub in poslov v obravnavi po stanju na dan 31. marec tekočega leta za obdobje zadnjih treh let, ob upoštevanju izračuna
iz 4. člena tega pravilnika,
– aritmetičnega povprečja potencialnih škod in škod v
obravnavi po stanju na dan 31. marec tekočega leta za obdobje
zadnjih treh let in
– napovedi gibanja vrednosti slovenskega izvoza blaga
in storitev po zadnjih razpoložljivih podatkih Urada Republike
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
(2) Na zahtevo ministrstva se ocena potrebne višine varnostnih rezerv in potrebnih dodatnih sredstev varnostnih rezerv
v posameznem proračunskem letu načrtuje tudi na drug datum
in za daljše obdobje največ petih let, vendar samo ob koncu
posameznega kvartala.
(3) V primeru načrtovanja potrebne višine varnostnih rezerv za obdobje daljše od dveh let, se za vsako nadaljnje leto
upošteva rezultate izračuna v skladu s prvim odstavkom tega
člena za drugo leto.
6. člen
(določanja potrebnih varnostnih rezerv v tekočem letu)
V tekočem letu se potrebna višina varnostnih rezerv
določa na stanje na dan 31. december preteklega leta ter na
stanje 31. marca, 30. junija in 30. septembra tekočega leta
na osnovi:
– tvegane vrednosti iz obstoječega zavarovalnega portfelja, zavezujočih obljub in poslov v obravnavi in
– stanja potencialnih škod in škod v obravnavi.
7. člen
(poročanje o potrebnih sredstvih varnostnih rezerv
v tekočem letu)
SID banka do 28. februarja, 31. maja, 31. avgusta in
30. novembra tekočega leta ministrstvu predloži poročilo o
oceni potrebnih varnostnih rezerv v tekočem letu, ki je sestavni
del zahtevka za vplačilo v varnostne rezerve oziroma obvestila
o zadostni višini obstoječih varnostnih rezerv.
8. člen
(zahtevek za vplačilo v sredstva varnostnih rezerv)
V primeru, da ocena potrebnih varnostnih rezerv dvakrat
zaporedoma presega stanje obstoječih varnostnih rezerv za
več kot 10 % vendar ne za manj kot 10.000.000 eurov banka
skupaj z oceno potrebnih varnostnih rezerv na ministrstvo poda
vlogo za vplačilo v varnostne rezerve.
9. člen
(vračilo sredstev varnostnih rezerv)
(1) Če je ministrstvo zagotovilo povečanje varnostnih rezerv zaradi poslov v obravnavi in se ti posli niso opravili, hkrati
pa se ob izračunu po 6. členu tega pravilnika ugotovi, da obstoječe varnostne rezerve presegajo potrebno višino varnostnih
rezerv in hkrati načrtovano višino potrebnih varnostnih rezerv
za leto, ki sledi tekočemu letu, se presežek na zahtevo ministra,
pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: minister), nakaže
v proračun v 30 dneh ali v daljšem roku, ki ga odobri minister
v primeru, da bi ta daljši rok bil primernejši glede na obstoječe
naložbe sredstev varnostnih rezerv.
(2) Vračilo varnostnih rezerv se izvede na letni ravni do
28. februarja tekočega leta na osnovi neopravljenih poslov v
obravnavi v obdobju od 1. januarja do 31. decembra preteklega
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leta upoštevajoč vplačila v varnostne rezerve kot določeno v
8. členu tega pravilnika.
10. člen
(kakovost naložb sredstev varnostnih rezerv)
(1) Ministrstvo spremlja ali SID banka skladno s sprejeto
Politiko upravljanja z varnostnimi rezervami pri nalaganju sredstev varnostnih rezerv upošteva načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe.
(2) Ministrstvo po prejemu poročila o naložbah sredstev
varnostnih rezerv s strani SID banke pripravi poročilo o izpolnjevanju pogojev zahtevane kakovosti naložb sredstev varnostnih rezerv iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(prehodno obdobje)
(1) Načrtovanje potrebne višine varnostnih rezerv v skladu s 5. členom tega pravilnika se v celoti prvič izvede v letu
2018 za leti 2019 in 2020.
(2) Pri načrtovanju potrebne višine varnostnih rezerv se
v obdobju do leta 2018 upošteva 5. člen tega pravilnika, pri
čemer se za podatke pred letom 2016 uporabi le izračune VaR
modela za časovno obdobje enega leta ob 95 % zaupanju, ki
jih je pooblaščena institucija izračunala in poročala do konca
leta 2015.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-311/2016/11
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EVA 2016-1611-0062
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

1928.

Pravilnik o metodah merjenja zemljišč
in o tehničnih tolerancah meritev

Na podlagi 8. člena in za izvrševanje tretjega odstavka
36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih
tolerancah meritev
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa metode merjenja zemljišč in tehnične tolerance meritev za izvedbo kontrol za ukrepe kmetijske
politike in za izvedbo inšpekcijskega nadzora kmetijskih zemljišč v zvezi z ukrepi kmetijske politike ter za namen preverjanja zbirk podatkov, ki vključujejo podatke o zemljiščih.
(2) Ta pravilnik določa natančnejše postopke za izvajanje
drugega, tretjega in četrtega odstavka 38. člena Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o
pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in
kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/761

Uradni list Republike Slovenije
z dne 13. maja 2016 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU)
št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge,
vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje
vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v
letu 2016 (UL L št. 126 z dne 14. 5. 2016, str. 67), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen
(metode merjenja)
(1) Za merjenje zemljišč se uporabljajo naslednje merilne
metode:
– merjenje z napravo, ki uporablja globalni navigacijski
satelitski sistem (v nadaljnjem besedilu: GNSS naprava),
– merjenje na ekranu iz ortofotov oziroma drugih ustreznih
grafičnih podlag, katerih položajna natančnost ne sme biti slabša od položajne natančnosti razpoložljivih ortofotov,
– merjenje z merilnim kolesom,
– merjenje z merskim trakom in
– merjenje z laserskim merilnikom.
(2) Za merjenje površin in dolžin se praviloma uporabljata
merjenje z GNSS napravo ter merjenje iz ortofotov.
(3) Pri merjenju površine posameznega poligona se lahko uporabi več metod, če meritve ni mogoče opraviti le z eno
metodo.
3. člen
(tehnične tolerance za meritve površin)
(1) Največje tehnične tolerance za meritve površin z merilnimi metodami iz prvega odstavka prejšnjega člena so naslednje:
– za merjenje površin z GNSS napravo: obseg izmerjene
površine, pomnožen s faktorjem, določenim s potrjeno validacijo za uporabljen merilni inštrument, pri čemer v skladu s četrtim
odstavkom 38. člena Uredbe 809/2014/EU vrednost tolerance
ne presega 1,25 metra;
– za merjenje površin iz ortofotov ali drugih ustreznih grafičnih podlag: obseg izmerjene površine, pomnožen s faktorjem
1,5 in z velikostjo slikovnega elementa ortofota ali drugih ustreznih grafičnih podlag, ob upoštevanju točnosti kartografskega
materiala iz 70. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES)
št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z
dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju
o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim
skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja
ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006 (UL L
št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 6).
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka se za merjenje površin iz ortofotov, narejenih iz satelitskih
posnetkov, uporabijo tehnične tolerance iz priloge, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka
tega člena je za merjenje gozdnih površin z GNSS napravo največja tehnična toleranca: obseg izmerjene površine, pomnožen
s faktorjem, določenim s potrjeno validacijo za uporabljen merilni inštrument, pri čemer v skladu s četrtim odstavkom 38. člena
Uredbe 809/2014/EU vrednost tolerance ne presega 2,5 metra.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena največja tehnična toleranca ne sme preseči
1 hektara.
(5) Če se pri izmeri površine posameznega poligona
kombinira več merilnih metod, se uporabi tehnična toleranca
prevladujoče merilne metode posamezne meritve.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Konkretne vrednosti toleranc iz tega člena se za ukrepe tekočega leta objavijo na spletni strani Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pred začetkom
izvajanja kontrol pod: »Vrednosti toleranc za merjenje površin«.
4. člen
(tehnične tolerance za meritve linij)
(1) Tehnična toleranca za merjenje linij z uporabo GNSS
naprave je do vključno 2 metrov.
(2) Z merilnim kolesom ali merskim trakom se praviloma
merijo linije dolžine do 100 metrov, pri čemer se upošteva 2 %
toleranca.
(3) Tehnična toleranca za merjenje linij z laserskim merilnikom je 2 %.
(4) Linije v gozdnem prostoru se merijo z merilnim kolesom ali merskim trakom, pri čemer se upošteva toleranca
meritve 2 %.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša toleranca pri meritvi širine gozdne prometnice 0,5 metra, pri čemer
širina vozišča v premi pri gozdni cesti oziroma širina planuma
v premi pri gozdni vlaki v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne
prometnice, ne sme presegati 3,5 metra.
5. člen
(pozicijska toleranca)
(1) Za potrebe tega pravilnika pozicijska toleranca pomeni
dovoljen prostorski premik za poligon, izmerjen z GNSS napra-
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vo ali izmerjen na ekranu iz ortofotov, in je največ 3 metre glede
na prijavljeni poligon.
(2) Na območjih, kjer meje uporabe zemljišč niso razvidne iz ortofotov in se teh mej ne da dovolj natančno določiti
iz drugih kartografskih virov, je pozicijska toleranca največ
10 metrov. Ta območja ministrstvo objavi na spletni strani
http://rkg.gov.si/GERK vsako leto pred rokom za oddajo zbirne vloge.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah
meritev (Uradni list RS, št. 126/08).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2016
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EVA 2016-2330-0105
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga: Tehnične tolerance za ortofote, narejene iz satelitskih posnetkov različnih senzorjev
visoke ločljivosti
Senzor visoke ločljivosti (prostorska ločljivost v nadirni točki)
Worldview 3 (0,3 m)
Worldview 2, Geoeye-1 (0,5 m)
Quickbird 2 (0,6 m)
Kompsat 3 (0,7 m)

Toleranca
0,45 m
0,75 m
0,9 m
1m

Uradni list Republike Slovenije
1929.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku
avtomatiziranega izvršilnega postopka

Na podlagi drugega in petega odstavka 29. člena ter
desetega odstavka 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07,
37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl.
US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 –
odl. US) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku
avtomatiziranega izvršilnega postopka
1. člen
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 in 88/14)
se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
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3. člen
V petem odstavku 18. člena se besedilo »Centralnem
oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
(v nadaljnjem besedilu: CoVL)« nadomesti z besedo »CoVL«.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Peti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, se v primeru, če je upnik vpisan na seznam
iz 10.a člena tega pravilnika, ne glede na tretji odstavek tega
člena šteje, da je tak predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko
ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema
predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi
izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.«.
6. člen
V Prilogi 7 se v sektorju 5 za 4. točko doda nova 5. točka,
ki se glasi:
»5. arbitražni sporazum
Če ste glede terjatve, zaradi katere zahtevate izvršbo
na podlagi verodostojne listine, z dolžnikom sklenili arbitražni
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7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-209/2016
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EVA 2016-2030-0015
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

»10.a člen

2. člen
Za osmim odstavkom 14. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere zahteva
upnik izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili arbitražni
sporazum in želi upnik predlagati, da se v primeru dolžnikovega
ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno,
razveljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za
izvršbo (osmi odstavek 41. člena zakona), predlogu za izvršbo
priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem
navede ta podatek in podatke o listini, ki vsebuje sporazum.«.

Stran

sporazum in želite predlagati, da se v primeru dolžnikovega
ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno,
razveljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za
izvršbo (osmi odstavek 41. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), to obvezno vpišite na prilogi – posebnem belem
listu, formata A4, na katerem navedete tudi podatke o listini, ki
vsebuje sporazum.«.
V sektorju 9 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V rubriki »zlasti« lahko navedete premičnine, za katere
predlagate, da jih izvršitelj najprej zarubi. Če dolžnik nima
stalnega prebivališča ali sedeža v Republiki Sloveniji, morate
označiti premičnine.«.

(oprostitev plačila sodne takse po zakonu)
Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse,
se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene
plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi
Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču
v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: CoVL). Razen v primerih iz
21. in 23. člena tega pravilnika informacijski sistem na podlagi
matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, avtomatično zaznamuje oprostitev v elektronskem spisu.«.
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BANKA SLOVENIJE
1930.

Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih
zahtevah za zagotavljanje ustrezne
likvidnostne pozicije bank in hranilnic

Na podlagi četrtega odstavka 384. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, v nadaljevanju ZBan-2),
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter
v povezavi s petim odstavkom 412. člena, tretjim odstavkom 413. člena in tretjim pododstavkom tretjega odstavka
415. 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 EU L št. 176 z dne 27. junija
2013, str. 1, v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah
za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije
bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 50/15) se drugi odstavek 12. člena nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
"(2) V primeru, da banka ne izpolni zahteve glede
GLTDF iz drugega odstavka 11. člena tega sklepa, mora ob
koncu posameznega četrtletja, ki sledi četrtletju, ko banka
ni izpolnila navedene zahteve glede GLTDF, izpolnjevati
GLTDFq, ki:
– je v primeru pozitivnega četrtletnega prirasta vlog nebančnega sektorja enak ali večji od 0 % (GLTDFq >= 0 %).".
2. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banka
korektivni ukrep iz 1. člena tega sklepa uporabi za namen
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ugotavljanja izpolnjevanja zahtev glede GLTDF že po stanju
na dan 30. junij 2016.
Ljubljana, dne 16. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
plinov (v nadaljnjem besedilu: SON) ter pravila in načela, v
skladu s katerimi mora distributer drugih energetskih plinov (v
nadaljnjem besedilu: distributer), ki opravlja dejavnost distribucije drugih energetskih plinov kot gospodarsko javno službo,
pripraviti SON.
(2) SON morajo biti oblikovana pregledno, objektivno in
nediskriminatorno za odjemalce sistema, ob upoštevanju ciljev,
da SON prispevajo k učinkovitemu, zanesljivemu in varnemu
delovanju distribucijskega sistema drugih energetskih plinov (v
nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem) ter delovanju trga oskrbe z drugimi energetskimi plini v skladu z veljavnimi predpisi.

SODNI SVET
1931.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih (ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
na 76. seji dne 16. 6. 2016 sprejel

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v 4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg
tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– drugi energetski
plin:

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– podpredsednika Višjega sodišča v Kopru
– predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

– notranja plinska
napeljava:
– predajno mesto:

– priključek:

Predsednica
Sodnega sveta RS
dr. Mateja Končina Peternel l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1932.

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih
navodil za distribucijski sistem drugih
energetskih plinov

Na podlagi drugega odstavka 297. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo
izdaja

AKT
o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih
navodil za distribucijski sistem drugih
energetskih plinov
I. SPLOŠNE DOLOČBE

– priključno mesto
na omrežju:
– priključno mesto
odjemalca:

pomeni energetski plin,
ki se uporablja kot energent,
razen zemeljskega plina. Kot drugi
energetski plin se obravnava tudi
utekočinjen zemeljski plin (UZP),
če se uporablja za primarno
oskrbo distribucijskega sistema
z energentom in ta distribucijski
sistem ni neposredno ali posredno
priključen na prenosni sistem
zemeljskega plina;
je napeljava z vso opremo,
od glavne plinske zaporne pipe
do vključno plinskih trošil oziroma
odvoda dimnih plinov;
je točka, na kateri distributer preda
odjemalcu drugi energetski plin
in na kateri se izvajajo meritve
predanih količin odjemalcu;
pomeni plinovod, ki je namenjen
povezavi distribucijskega sistema
in odjemnega mesta ter se začne
na priključnem mestu na omrežju
in konča s priključnim mestom
odjemalca;
pomeni točko na distribucijskem
sistemu, kjer je oziroma
bo priključen priključek odjemalca;
pomeni točko na koncu priključka
neposredno za glavno plinsko
zaporno pipo, kjer je oziroma
bo priključena notranja plinska
napeljava odjemalca.

II. SPLOŠNO O VSEBINI SON
3. člen
(obvezne sestavine SON)
(1) Distributer mora v SON urediti vsa vprašanja iz prvega
odstavka 297. člena EZ-1 in druga vprašanja, za katera je v
EZ-1 posebej določeno, da jih distributer uredi v SON.
(2) Distributer lahko posamezne vsebine tehnične narave,
kot so tehnične zahteve za izvedbo del pri gradnji distribucijskega sistema, priključkov na sistem in notranje plinske napeljave,
uredi v prilogi SON.

1. člen

4. člen

(vsebina in namen)

(temeljna načela za pripravo SON)

(1) S tem aktom se določa obvezna vsebina sistemskih
obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih

(1) V skladu z načelom preglednosti morajo biti SON
oblikovana jasno in na splošno razumljiv način.
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(2) V skladu z načelom nediskriminatornosti je pri urejanju
razmerij z odjemalci prepovedana diskriminacija odjemalcev.
5. člen
(vsebina SON)
(1) SON morajo vsebovati jasna in razumljiva pravila o
medsebojnih pravicah in obveznostih distributerja in odjemalcev.
(2) Pri določanju pravic in obveznosti v SON je distributer
dolžan upoštevati določbe veljavnih predpisov.
(3) V SON mora distributer urediti najmanj naslednja
poglavja in njihove vsebine:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
drugim energetskim plinom;
– pogoje in način priključitve na distribucijski sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem drugih energetskih
plinov;
– tarifni sistem za zaračunavanje dobave in tarifne elemente za obračun dobave drugih energetskih plinov;
– druge vsebine, kot jih določa EZ-1.
III. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
6. člen
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9. člen
(zahteve glede vzdrževanja)
(1) Distributer je dolžan vzdrževati distribucijski sistem
tako, da so ves čas ohranjeni funkcionalna in obratovalna
usposobljenost ter varnost delovanja distribucijskega sistema.
(2) V SON se podrobneje opredelijo vrste in postopki
rednega in izrednega vzdrževanja, pravice in obveznosti
distributerja in odjemalcev ter način objavljanja informacij
o rednih in izrednih vzdrževalnih delih, če le-ta vplivajo na
odjemalce.
(3) V zvezi z vzdrževanjem distribucijskega sistema
distributer v SON določi način izvajanja sprotnega in investicijskega vzdrževanja distribucijskega sistema, ki čim manj
omeji distribucijo drugega energetskega plina do odjemnih
mest, ter v obdobju, ki čim manj prizadene odjemalce.
(4) Distributer v SON opredeli minimalne zahteve glede kontrol in vzdrževanja za napeljave in naprave v lasti
odjemalca.
(5) Distributer v SON opredeli vrsto vzdrževalnih del na
napeljavah in napravah v lasti odjemalca, ko mora odjemalec
obvestiti distributerja o izvedbi vzdrževalnih del.

(opredelitev distribucijskega sistema)

10. člen
(motnje oskrbe)

7. člen
(1) S SON je treba opredeliti pravni status distribucijskega
sistema glede na lastništvo pravic na stvareh, ki sestavljajo
distribucijski sistem.
(2) V povezavi z lastništvom naprav se določi lastništvo
posameznih delov oziroma sestavin distribucijskega sistema
ter meja lastništva.
(3) V zvezi z deli distribucijskega sistema, ki niso v lasti
distributerja, se v SON določijo pravila, ki zadevajo področje
gradnje, obratovanja, odpravljanja napak, vzdrževanja in izvajanja nadzora nad temi deli sistema.
IV. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
Z DRUGIM ENERGETSKIM PLINOM
8. člen
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– postopke v primeru rednih in izrednih prekinitev oskrbe, v primerih motenj na sistemu, izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega sistema.

Distributer v SON podrobno opredeli distribucijski sistem
in njegove sestavne dele (kot na primer rezervoar drugega
energetskega plina, izparilna postaja, omrežje in drugo), na
katere se nanašajo določbe SON. Opredelitev in opis distribucijskega sistema morata biti dovolj natančna, da je na njuni
podlagi mogoče razmejiti objekte in naprave distribucijskega
sistema in ga ločiti od drugih sistemov, objektov ali naprav.
(zahteve glede pravnega statusa distribucijskega sistema)

Stran

(1) V primerih motenj oskrbe je dolžan distributer nemudoma ukrepati na način, ki bo v najkrajšem možnem času
zagotovil funkcionalno in obratovalno usposobljenost ter
varnost delovanja distribucijskega sistema.
(2) Distributer v SON podrobno opredeli način sprejemanja prijav odjemalcev pri motnjah oskrbe.
(3) Distributer mora v SON podrobneje opredeliti vse
načine zagotavljanja informacij v povezavi z delovanjem distribucijskega sistema ter predvidenimi posegi, pri izvajanju
katerih lahko prihaja do motenj pri oskrbi odjemalcev. Način
informiranja mora biti zagotovljen na uveljavljen način, tako
da bodo informacije dosegle vse prizadete odjemalce.
(4) Distributer mora v SON podrobneje opredeliti postopke in delovanje distribucijskega sistema v primeru prekinitev oskrbe zaradi izvajanja rednih ali izrednih del, motenj
na distribucijskem sistemu ter odgovornosti in pravice distributerja in odjemalca v obdobju trajanja prekinitev oziroma
motenj na distribucijskem sistemu.
(5) Distributer mora v SON opredeliti tudi način morebitnega omejevanja prevzema drugega energetskega plina
v primeru motenj na distribucijskem sistemu.
V. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM
11. člen

(zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja)

(pravica do priključitve)

(1) Distributer zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje
distribucijskega sistema.
(2) Distributer mora v zvezi z obratovanjem distribucijskega sistema v SON določiti vsaj:
– obveznosti in odgovornosti distributerja in odjemalcev z
namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja;
– splošne ukrepe za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema;
– nadzor in zavarovanje distribucijskega sistema;
– obvezo upoštevanja veljavnih tehničnih predpisov in
standardov pri vseh delih na distribucijskem sistemu in na
napeljavah ter napravah odjemalca;

(1) V SON je treba opredeliti način pridobitve pravice do
priključitve na distribucijski sistem, pogoje njenega izvrševanja in pogoje, pod katerimi ta pravica preneha.
(2) Opredeliti je treba vsaj:
– pogoje za priključitev na distribucijski sistem;
– postopek izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem (v nadaljnjem besedilu: soglasje);
– vsebina zahtevka za izdajo soglasja in listine, ki jih
mora vlagatelj priložiti zahtevku za izdajo soglasja;
– določitev in način plačila nesorazmernih stroškov;
– obvezne vsebine soglasja;
– veljavnost soglasja.
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(3) V zvezi z izdajanjem soglasij je treba v SON urediti
– pogoje in postopek za izdajo novega soglasja;
– pogoje in postopek prenosa soglasja.
12. člen
(stroški priključitve)

(1) Distributer v SON podrobneje opredeli:
– način določitve stroškov, ki so potrebni za izvedbo
zahtevane priključitve;
– način določitve sorazmernih stroškov;
– način določitve nesorazmernih stroškov.
(2) V SON je treba na razumljiv in pregleden način določiti metodo izračuna morebitnega obstoja nesorazmernih
stroškov. Distributer mora v SON upoštevati ekonomsko
dobo ter opredeliti druge parametre in način določitve vrednosti parametrov, ki so ključni za izračun nesorazmernih
stroškov ter se upoštevajo v izračunu nesorazmernih stroškov.
13. člen
(soglasje)
Distributer v SON podrobneje uredi vsebino soglasja,
ki opredeljuje vsaj:
a) pogoje za priključitev;
b) priključno mesto na omrežju;
c) lastništvo priključka;
d) osnovne parametre priključka:
– skupna priključna moč plinskih naprav, oskrbovanih
preko priključka;
– namen uporabe priključka;
– priključno mesto;
e) nesorazmerne stroške priključitve;
f) veljavnost soglasja.
14. člen
(pogodba o priključitvi)
Distributer v SON določi bistvene sestavine pogodbenega dogovora, katerega predmet je ureditev medsebojnih
razmerij, ki se nanašajo na izvedbo, uporabo in vzdrževanje
priključka (pogodba o priključitvi). Navedena vsebina je lahko tudi predmet pogodbe o dobavi iz 20. člena tega akta.
15. člen
(priključevanje)
Distributer je dolžan priključiti odjemalca na distribucijski sistem v skladu s pogoji za priključitev iz soglasja in
postopkom, določenim v SON.
16. člen
(zaplinjanje)
(1) V zvezi z zaplinjanjem mora distributer v SON
opredeliti tudi druge pogoje, ki morajo biti poleg pogodbe o
priključitvi izpolnjeni pred izvedbo zaplinjanja.
(2) Če distributer za izpolnitev pogojev iz prejšnjega
odstavka zahteva od odjemalca predložitev dodatnih listin
ali dokumentacije mora te listine določiti v SON.
17. člen
(spremembe osnovnih parametrov obstoječega priključka)
(1) Distributer v SON podrobneje določi postopke v
primeru spremembe osnovnih parametrov priključka po sklenitvi pogodbe o priključitvi.
(2) V zvezi s spremembo osnovnih parametrov priključka distributer v SON podrobneje določi spremembe tehničnih
značilnosti priključka oziroma parametrov, ki so razlog za
izdajo novega soglasja.
(3) Novo soglasje izda distributer na zahtevo odjemalca.
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18. člen
(pravila v zvezi z odklopom)
(1) V zvezi z odklopom od distribucijskega sistema distributer v SON podrobneje opredeli postopke odklopa ter pravice in
obveznosti distributerja in odjemalcev v zvezi s tem.
(2) Distributer podrobno opredeli tudi postopke v zvezi s
ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila začasno ali trajno
odklopljena, ter postopek in stroške v zvezi s ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila odklopljena na zahtevo odjemalca.
(3) Distributer v SON podrobneje opredeli:
– primere, v katerih lahko v skladu z EZ-1 distributer začasno odklopi ali odklopi odjemalca upoštevaje nujno oskrbo
gospodinjskega odjemalca;
– postopke odklopa v primeru začasnih odklopov;
– postopke odklopa po predhodnem obvestilu;
– postopke odklopa brez predhodnega obvestila;
– postopke odklopa na zahtevo odjemalca.
19. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)
Distributer v skladu z EZ-1 v SON določi postopek ponovne
priključitve na distribucijski sistem:
– na zahtevo odjemalca, po odpravi razlogov, zaradi katerih
je bil ta odklopljen, in postopek v primeru zahteve distributerja za
povračilo nastale škode zaradi ravnanja odjemalca;
– v primeru neupravičenega odklopa odjemalca s strani
distributerja ter postopek v primeru zahteve odjemalca za povračilo nastale škode zaradi neupravičenega odklopa.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM
20. člen
(pogodba o dobavi)
(1) Odjemalec ima pravico do dobave drugega energetskega plina iz distribucijskega sistema na način, kot ga distributer
opredeli v SON in v pogodbi o dobavi.
(2) Distributer si mora prizadevati, da odjemalcu zagotavlja
neprekinjeno dobavo drugega energetskega plina ustrezne kakovosti (določene kemijske sestave in kurilnosti) v obsegu in na
pogodbeno dogovorjen način.
(3) Distributer v SON določi obvezno vsebino pogodbe
o dobavi, katere sestavni del so splošni pogodbeni pogoji, in
postopek sklepanja pogodbe o dobavi.
(4) Distributer v SON določi način sporočanja sprememb
odjemalca in način ter obrazce za prevzem pogodbenih obveznosti s strani odjemalca.
(5) Distributer v SON podrobneje določi obveznosti in postopke v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani distributerja ali končnega odjemalca.
(6) V zvezi z odstopom od pogodbe o dobavi distributer v
SON določi odpovedni rok in izrecno navede primere, v katerih
odstop od pogodbe o dobavi ni mogoč.
(7) Če odjemalec zaradi sprememb splošnih pogodbenih
pogojev ne želi več odjemati drugega energetskega plina pod
navedenimi pogoji, lahko odstopi od pogodbe o dobavi z odpovednim rokom 30 dni.
(8) Distributer v SON določi postopek sklenitve pogodbe o
dobavi z osebo, ki ni imetnik soglasja, če ta oseba pridobi dovoljenje imetnika soglasja, da ta oseba preko njegovega priključka
odjema drugi energetski plin, pri čemer mora omogočiti imetniku
soglasja, da lahko vsak čas svoje dovoljenje prekliče in ves čas
uveljavlja svoje pravice.
21. člen
(merjenje pretoka in količin)
Distributer mora v zvezi z merjenjem pretoka in količin
drugega energetskega plina v SON določiti:
– merilna mesta, pravice, obveznosti in odgovornosti distributerja ter odjemalcev v povezavi z zagotavljanjem meritev na
teh merilnih mestih ter dostopom do podatkov merjenja;
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– tehnične zahteve merilnih mest in merilnih naprav za
tipične odjemalce;
– pravila za določanje predanih količin, ki se uporabijo v
primeru odpovedi ali okvare merilne naprave, ali če odjemalec
onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin;
– pogoje, ko gre za neupravičen odjem;
– način in obdobje prenosa podatkov iz merilnih mest.
22. člen
(napake pri merjenju)
(1) Distributer je dolžan v najkrajšem možnem času odpraviti
morebitne napake pri merjenju.
(2) V SON distributer podrobneje opredeli postopke obveščanja o morebitnih napakah, ki so nastale pri merjenju pretokov,
postopke odprave napak ter načine določitve pretoka v času
napačnega merjenja pretokov in količin.
23. člen
(določitev dobavljenih količin)
(1) Distributer v SON opredeli način določanja predanih količin na odjemnih mestih, ki temelji na merjenju pretoka in količin
drugega energetskega plina.
(2) Distributer distribucijskega sistema v SON podrobno
opredeli način določanja dobavljenih količin za posamezne tipe
odjemalcev, pri čemer upošteva dolžino obračunskega obdobja
in značilnost odjema.
(3) Distributer v SON podrobno določi tudi obračunska obdobja za posamezne tipe odjemalcev.
(4) Distributer v SON opredeli postopek in način posredovanja podatkov o porabi, ki jih posreduje končni odjemalec
oziroma pooblaščena tretja oseba, ter odgovornost za pravilnost
posredovanih podatkov.
(5) Distributer v SON določi vrstni red upoštevanja odčitka
merilne naprave (odčitek distributerja, odčitek odjemalca), ki se
upošteva pri določitvi dobavljenih količin.
(6) Distributer v SON podrobno opredeli način določitve dobavljenih količin, kadar ne razpolaga z odčitkom merilne naprave.
(7) Distributer v povezavi z določitvijo dobavljenih količin
opredeli način porazdelitve količine odjema odjemnih mest, za
katere niso bili posredovani odčitki merilne naprave s strani odjemalca ali izvedeni odčitki s strani distributerja.
24. člen
(način plačil in postopek opominjanja)
(1) Distributer v SON podrobneje določi možnosti in način
plačila za izvedene storitve.
(2) Distributer v SON podrobneje določi tudi postopke opominjanja in ukrepanja v primeru neplačila.
25. člen
(obveščanje)
(1) Distributer v SON opredeli način zagotavljanja informacij
odjemalcem v skladu z določbami 289. člena EZ-1 in pravice odjemalcev glede obveščanja v skladu z določbami 290. člena EZ-1.
(2) Distributer v SON opredeli informacije, njihovo obliko in
postopek posredovanja podatkov o porabi drugega energetskega
plina končnemu odjemalcu ter o značilnostih te porabe. Te informacije so za končne odjemalce brezplačne.
26. člen
(varnost pri uporabi)
Distributer v SON opredeli način zagotavljanja informacij
odjemalcem o varni uporabi drugega energetskega plina.
27. člen
(neupravičen odjem)
Distributer v SON podrobneje določi vsebino neupravičenega odjema, postopek ter pravice in obveznosti distributerja
in odjemalca v primeru ugotovljenega neupravičenega odjema.
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28. člen
(kakovost drugega energetskega plina)
V zvezi s kakovostjo drugega energetskega plina distributer v SON opredeli:
– sestavo in lastnosti drugega energetskega plina, ki se
dobavlja odjemalcem;
– način določitve kurilnosti drugega energetskega plina,
vrste dokazil za izkaz kurilnosti ter način objave podatkov o
kurilnosti;
– obvezo zagotavljanja kurilnosti drugega energetskega plina v skladu z določili pogodbe o dobavi;
– način upoštevanja kurilne vrednosti pri obračunu
porabljenih količin drugega energetskega plina.
29. člen
(nujna oskrba gospodinjskega odjemalca)
(1) Distributer v SON podrobneje opredeli postopke pri
zagotavljanju nujne oskrbe gospodinjskega odjemalca.
(2) Distributer v SON podrobneje določi tudi nabor
dokazil, ki jih mora gospodinjski odjemalec predložiti distributerju za odobritev nujne oskrbe in roke za predložitev
dokazil.
30. člen
(reklamacije)
(1) Distributer v SON podrobneje določi postopek reševanja reklamacij v povezavi z dobavo drugega energetskega
plina.
(2) V zvezi z reklamacijami ugotovljenih količin in kakovostjo drugega energetskega plina distributer v SON določi
rok za odgovor na reklamacijo in rok za odpravo napak.
(3) Distributer v SON določi postopek reševanja reklamacij, ki mora biti merljiv in se ga da kontrolirati.
VII. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI ZA DOBAVO
DRUGIH ENERGETSKIH PLINOV
1. Splošne določbe
31. člen
(splošno)
(1) Distributer v SON opredeli tarifni sistem, ki določa
način zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov, in tarifne elemente za dobavo drugih energetskih plinov različnim
kategorijam odjemalcev.
(2) Tarifni sistem, tarifni elementi in tarifne postavke
za dobavo drugih energetskih plinov morajo biti načrtovani
pregledno in nediskriminatorno tako, da se posameznemu
odjemalcu zaračuna dobava glede na dejansko porabo drugega energetskega plina in delež obremenitve (uporabe)
distribucijskega sistema, pri čemer se lahko upoštevajo moč,
vrsta in karakteristika odjema, kvaliteta in drugi elementi.
(3) Distributer v SON opredeli kategorije odjemnih skupin in kriterije za razvrščanje odjemnih mest končnih odjemalcev v različne odjemne skupine.
(4) Distributer v tarifnem sistemu za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov določi fiksni del
tarife, ki odraža strošek uporabe distribucijskega sistema,
in variabilni del tarife, ki odraža strošek za dobavljen drug
energetski plin.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko distributer
za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov
določi enotno tarifo porabe, ki odraža vse stroške, ki jih ima
distributer z dobavo drugega energetskega plina končnim
odjemalcem.
(6) Distributer v tarifnem sistemu za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov opredeli tudi tarifne
postavke za izvajanje meritev dobave.
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32. člen
(preglednost vsebine)

(1) Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in mora
nuditi odjemalcu zlasti informacije o načinu obračuna, o načinu
in kriterijih razvrščanja odjemalcev v odjemne skupine, načinu
zaračunavanja dobavljenega drugega energetskega plina in
načinu zaračunavanja meritev.
(2) Distributer v tarifnem sistemu opredeli, kateri upravičeni stroški se pokrivajo s tarifnimi postavkami fiksnega dela in
kateri s tarifnimi postavkami variabilnega dela dobave drugega
energetskega plina.
33. člen

Uradni list Republike Slovenije
(3) Distributer v SON opredeli periodiko obračuna dobavljene energije končnemu odjemalcu, ki se lahko izvaja
na osnovi akontacij ali pa po dejanski porabi v obračunskem
intervalu.
38. člen
(obračunavanje meritev porabe)
Distributer v SON opredeli obvezo plačila stroškov izvajanja meritev porabe, ki se končnemu odjemalcu zaračuna
skupaj z dobavo drugega energetskega plina v obračunskem
intervalu oziroma obračunskem obdobju.
39. člen

(upoštevanje učinkovitosti in prilagajanja odjema odjemalca)

(dodatni obračun na zahtevo končnega odjemalca)

(1) Distributer, ki razpolaga s tehničnimi možnostmi za
uvajanje dodatnih tarifnih postavk, ki omogočajo, da se pri
ceni dobave upošteva tudi pripravljenost odjemalca za prilagajanje odjema, ki prispeva k ugodnejši obremenitvi in izkoristku
distribucijskega sistema, lahko ponudi takšnemu odjemalcu
ugodnejše pogoje oskrbe.
(2) Če distributer ponuja odjemalcem možnost zaračunavanja dobave pod ugodnejšimi pogoji zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, mora pogoje in kriterije za takšno
obravnavo odjemalca določiti v SON.

Distributer v SON opredeli način izvajanja dodatnega
obračuna za dobavo drugega energetskega plina na zahtevo
končnega odjemalca.

2. Tarifni sistem
34. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke za dobavo)
Tarifni elementi, za katere distributer določi tarifne postavke na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, so:
– pavšal, ki zajema strošek uporabe distribucijskega sistema in
– poraba, ki zajema dobavo drugega energetskega plina;
oziroma v primeru določitve enotnega tarifnega elementa:
– poraba, ki zajema dobavo drugega energetskega plina
in uporabo distribucijskega sistema.
35. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke za meritve)
(1) Distributer določi tarifne elemente in tarifne postavke
za meritve, pri določitvi katerih upošteva tip in velikostni razred
merilne naprave ter morebitno uporabo korektorja temperature
in tlaka.
(2) Distributer določi tarifne postavke za meritve tako, da
upošteva dejanske stroške, povezane z izvajanjem meritev,
prenosom, obdelavo in arhiviranjem merjenih podatkov ter
vzdrževanjem merilnih naprav na način, ki zagotavlja funkcionalno stanje merilnih naprav in z upoštevanjem določil veljavne
zakonodaje.
36. člen
(objava tarifnih postavk)

IX. PRIDOBITEV SOGLASJA AGENCIJE ZA ENERGIJO
40. člen
(oblikovanje SON)
(1) Distributer mora za opravljanje svoje dejavnosti izdati
SON, s katerimi uredi pogoje uporabe, obratovanje in način
vodenja distribucijskega sistema.
(2) Distributer sprejme SON in poda Agenciji za energijo
(v nadaljnjem besedilu: agencija) vlogo za izdajo soglasja k
SON.
(3) Če agencija meni, da SON niso v skladu z veljavno
zakonodajo, od distributerja zahteva, da spremeni ali dopolni
sprejeta SON.
41. člen
(spremembe in dopolnitve SON)
(1) Če so bile s strani distributerja ali agencije ugotovljene pomanjkljivosti SON, jih je distributer dolžan odpraviti ter
pripraviti spremenjena oziroma dopolnjena SON najkasneje
v roku šestih mesecev od dneva ugotovljenih pomanjkljivosti.
(2) Za spremembo oziroma dopolnitve SON se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjega člena tega akta.
42. člen
(veljavnost SON)
SON veljajo za območje distribucijskega sistema, na katerem distributer izvaja gospodarsko javno službo distribucije
drugih energetskih plinov v skladu z EZ-1.
43. člen
(objava SON)
Distributer SON po izdaji soglasja agencije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Distributer mora pred začetkom zaračunavanja dobave
javno objaviti tarifne postavke.

X. KONČNA DOLOČBA

VIII. OBRAČUNAVANJE IZVEDENIH STORITEV

(začetek veljavnosti)

37. člen

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

44. člen

(obračunavanje dobavljene energije)
(1) Distributer v SON opredeli obvezo plačila dobave
drugega energetskega plina na podlagi pogodbe o dobavi, ki
jo končni odjemalec sklene z distributerjem.
(2) Distributer v SON podrobneje opredeli dolžino obračunskega obdobja glede vrste oziroma razvrstitev končnega
odjemalca v odjemno skupino. Obračunsko obdobje ne sme
presegati časovnega obdobja enega leta.

Št. 71-1/2016-09/262
Maribor, dne 5. maja 2016
EVA 2016-2430-0039
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
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OBČINE
ANKARAN
1933.

Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Ankaran

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 8. člena Statuta
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine
Ankaran dne 20. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Ankaran
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (v nadaljevanju: OPN
Občine Ankaran).
(2) Območje načrtovanja OPN Občine Ankaran zajema
celotno območje Občine Ankaran.
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPN
2. člen
Ocena stanja
(1) V Občini Ankaran na podlagi 143. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) veljajo in se uporabljajo
naslednji prostorski akti Mestne občine Koper, ki so bili na
dan konstituiranja organov Občine Ankaran dne 22. 10. 2014
veljavni:
– prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98),
– prostorske sestavine Družbenega plana Občine Koper
(Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS,
št. 96/04, 97/04) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001 in Uradni list RS,
št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
(2) Prostorski akti iz prejšnjega odstavka tega člena temeljijo na zastarelih strokovnih podlagah in izhodiščih, niso skladni
z novo zakonodajo ter modernimi načeli urejanja prostora in
varovanja narave. Zaradi zastarelih izhodišč neprimerno urejajo in dovoljujejo gradnjo v priobalnem pasu, dopuščajo širjenje
območji razpršene gradnje oziroma poselitve ter dopuščajo
krčenje kmetijskih in gozdnih površin.
(3) Zaradi prostorske ureditve na podlagi aktov iz prvega
odstavka tega člena v Mestni občini Koper, katere del je bila
Občina Ankaran in na območju katere se še vedno uporabljajo
ti akti, spada 79,4 % obale v območje stavbnih zemljišč, katerih
namenska raba v obalnem pasu dopušča gradnjo širokega
spektra objektov. V priobalnem pasu v Občini Ankaran so zaradi neustrezne, zastarele prostorske ureditve in neupoštevanja
specifike obale tako že zgrajena posamezna turistična naselja
ter dopuščene gradnje tik do obalne črte.
(4) Zaradi prostorske ureditve na podlagi aktov iz prvega
odstavka tega člena se je na območju Občine Ankaran tudi
načrtovalo in zgradilo posamezne objekte in turistična naselja
izven območja strnjenega naselja ter se na tak način nedo-

pustno dopustilo širitev razpršene gradnje oziroma razpršene
poselitve, ki ne predstavlja ohranjanja prepoznavne značilnosti
prostora.
(5) Z državnimi prostorskimi akti je država uredila in
pozidala velik del območja Občine Ankaran (1/3 območja), in
sicer za potrebe razvoja mednarodnega tovornega pristanišča
in obrambnih objektov države ter tako iz urejanja lokalne skupnosti izvzela velik del območja le-te.
(6) Na podlagi pojavov, navedenih v prejšnjih odstavkih,
je veljavna prostorska ureditev tako povzročila trenutno stanje
v prostoru Občine Ankaran, ki ne ustreza sodobnim načelom
urejanja prostora in ohranjanja narave, ni v koristi širše javnosti
ter ima za posledico velike stroške urejanja javne infrastrukture,
omejevanje javnega dostopa do obale, širjenje posegov na
območje priobalnega pasu, zmanjševanje gozdnih in kmetijskih
površin, podrejanje prostora zasebnim namesto javnim interesom in širjenje območja razpršene poselitve.
3. člen
Razlogi za pripravo OPN
(1) Razlogi za pripravo OPN Občine Ankaran so:
– Konstituiranje Občine Ankaran, katere ena izmed temeljnih pravic in dolžnosti je urejanje prostora;
– Občina Ankaran uporablja veljavne prostorske akte
Mestne občine Koper, iz katere se je izločila, zato mora sprejeti
lastne prostorske akte;
– sprejetje Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS,
št. 17/15), ki obravnava tudi urejanje in skrb za morje, naravo
in okolje;
– sprememba sistema urejanja prostora z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami; v nadaljevanju ZPNačrt), ki občinam nalaga sprejetje
novih prostorskih aktov ter prepoveduje oziroma omejuje določene ureditve, ki so še veljavne v sedanjih prostorskih aktih
(razpršene poselitve ...);
– ratifikacija Protokola o celovitem upravljanju obalnih
območij v Sredozemlju, s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju
(Uradni list RS, št. 84/09) (v nadaljevanju Protokol ICZM), ki
predvideva večjo zaščito priobalnega pasu in omejevanje gradenj na tem območju;
– narejena analiza Analiza praks ICZM v Sloveniji (maj
2012), ki podaja stanje neustreznih ureditev in pozidav priobalnega pasu v Sloveniji;
– program Uskladitev režimov v 100 m priobalnem pasu
slovenskega dela Jadranskega morja z zahtevami 8. člena Protokola ICZM – projekt SHAPE, ki postavlja smernice in načela
za urejanje prostora v priobalnem pasu ter varovanje le-tega z
omejevanjem gradnje;
– Pobuda Zavoda za varstvo narave RS, Območne enote
Piran, za povečanje obsega zaščite rta Debeli rtič;
– neustrezna sedanja ureditvev prostora v Občini Ankaran
na podlagi aktov iz prvega odstavka 2. člena, ki ima za posledico degradacijo obale in morja, posege v obalni in priobalni pas,
zmanjševanje kmetijskih in gozdnih zemljišč, širjenje območja
razpršene poselitve, glede na karakteristike prostora in potrebe
lokalne skupnosti neustrezne gradnje in njihov namen;
– neustrezna sedanja ureditvi prostora v Občini Ankaran
na podlagi aktov iz prvega odstavka 2. člena, ki ne zagotavlja
želenega prostorskega razvoja Občine Ankaran ter ni skladna
s sodobnimi smernicami razvoja in urejanja prostora;
– večja pozornost varovanju priobalnega pasu (najmanj
100 m), naravnih vrednot in zaključenih območij kmetijskih in
gozdnih zemljišč;
– potreba po oblikovno in funkcijsko ustreznejšem razvoju
občinskega središča ter drugih urbanih območij;
– potreba po redefiniciji namenske rabe prostora z namenom varovanja naravnih danosti;
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– zagotoviti primeren izkoristek ustreznih obstoječih
stavbnih površin in njihovega komunalnega opremljanja;
– vsem stavbnim zemljiščem določiti izvedbene pogoje za
gradnjo;
– zaščita javnega interesa pred zasebnim po načelu prevlade javnega interesa, česar trenutna prostorska ureditev ne
zasleduje.
(2) Iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in zaradi
potreb izdelave novih prostorskih aktov Občine Ankaran so bile
od ustanovitve občine dalje izdelane strokovne podlage, v katerih je nakazan želen razvoj občine in služijo kot izhodišča za
pripravo OPN Občine Ankaran:
– Projektna listina: izdelava idejnega osnutka OPN Občine
Ankaran, Odbor KS Ankaran za okolje in prostor, november
2012,
– Prostorsko-sociološka delavnica Ankaran, Fakulteta za
arhitekturo in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani,
maj 2013,
– Ekonomska delavnica Ankaran, Ekonomska Fakulteta,
Univerza v Ljubljani, november 2013,
– Strategije in projekti za trajnostni razvoj Ankarana, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland v
sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Univerza v Ljubljani,
februar–oktober 2014,
– Javni posvet: smernice razvoja Občine Ankaran, Občina
Ankaran, maj 2015.

– zagotovil primeren izkoristek ustreznih obstoječih stavbnih površin in komunalnega opremljanja.
(2) Z OPN Občine Ankaran je potrebno delno ali v celoti
razveljaviti veljavne podrobnejše prostorske akte, ki bodo v
nasprotju z določili OPN Občine Ankaran ali so že izvedeni.

4. člen
(1) OPN Občine Ankaran mora biti pripravljen tako, da bo
ob upoštevanju sodobnih smernic in načel urejanja prostora,
Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju
(s strokovnima podlagama Analizo praks ICZM v Sloveniji (maj
2012) in Uskladitev režimov v 100 m priobalnem pasu slovenskega dela Jadranskega morja z zahtevami 8. člena Protokola
ICZM – projekt SHAPE), Zakona o prostorskem načrtovanju,
Statuta Občine Ankaran, Pobude za zavarovanje Debelega rtiča
ter strokovnih podlag in smernic iz drugega odstavka 3. člena:
– omogočal trajnostni razvoj prostora ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč;
– ustvarjal pogoje za kakovostno življenjsko okolje s takšno
rabo prostora, ki bo ob upoštevanju dolgoročnega varovanja
okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogočala
zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne bo ogrožala
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij;
– upošteval vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih
geografskih, kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja sooblikujejo identiteto prostora in
določajo njegove značilnosti;
– bo usmerjal in načrtoval naselja (širitev le-tega) na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih območjih znotraj
obstoječih naselij, pri čemer naj ima prenova prednost pred
novogradnjo;
– zagotovil varovanje oziroma posebni varstveni režim
priobalnega pasu v najmanj 100 m širini, kjer gradnja ne bi bila
dovoljena oziroma izredno omejena le za gradnje v javnem interesu in za vzdrževanje obstoječih objektov na območju;
– temeljil na sodobnih smernicah razvoja in urejanja prostora;
– redefiniral namensko rabo prostora z namenom varovanja naravnih danosti;
– omogočil varovanje naravnih vrednot in danosti, predvsem zaščito Debelega rtiča, gozdnih in zelenih površin izven
strnjenega naselja tako, da gradnja ne bi bila dovoljena oziroma
izredno omejena le za gradnje v javnem interesu in za vzdrževanje obstoječih objektov na območju;
– omogočil varovanje zaključenih območij kmetijskih in
gozdnih zemljišč;
– oblikovno in funkcijsko ustrezneje omogočil razvoj občinskega središča ter drugih urbanih območij v Občini Ankaran in
v le-teh gradnjo manjkajoče javne infrastrukture, javnih objektov
in parkov;

OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO OPN IN NJEGOVIH
POSAMEZNIH FAZ

NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
5. člen
(1) Pri pripravi OPN Občine Ankaran se upošteva strokovne podlage iz drugega odstavka 3. člena, v katerih je nakazan
želen razvoj Občine Ankaran.
(2) Za potrebe izdelave novih prostorskih aktov Mestne
občine Koper so bile pred letom 2011 izdelane strokovne podlage, ki so obravnavale tudi območje Občine Ankaran. Pri pripravi
OPN Občine Ankaran se te strokovne podlage smiselno upošteva, upoštevajoč usmeritve iz strokovnih podlag, navedenih v
drugem odstavku 3. člena in prvega odstavka 4. člena.
(3) Pripravljavec bo pridobil dodatne strokovne preveritve
in rešitve, če se bo v postopku priprave OPN Občine Ankaran
izkazalo, da je treba posamezna tematska področja ali območja
podrobneje preveriti.
(4) Morebitne potrebne dodatne strokovne preveritve in
rešitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili.

6. člen
FAZA
objava sklepa o začetku
priprave OPN
izdelava osnutka OPN

ROK
junij 2016
90 dni od podpisa pogodbe
s prostorskim načrtovalcem
za izdelavo OPN
30 dni od poziva OA

pridobitev prvih mnenj NUP
in odločbe MOP o potrebnosti
izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje
izdelava dopolnjenega
90 dni od prejema prvih
osnutka OPN
mnenj NUP oziroma
izvedenem usklajevanju
z NUP
izdelava okoljskega poročila 60 dni od prejema
dopolnjenega osnutka OPN
pridobitev mnenja MOP
30 dni od prejema vloge OA
o ustreznosti okoljskega
poročila
javna razgrnitev in javna
30 dni
obravnava OPN
objava stališč do pripomb
40 dni od izteka roka
in predlogov iz javne
za podajo pripomb
razgrnitve in javne obravnave in predlogov
izdelava predloga OPN
30 dni od zavzetja stališč
do pripomb in predlogov
pridobitev drugih mnenj NUP 30 dni od prejema predloga
in odločbe MOP
OPN
o sprejemljivosti vplivov OPN
na okolje
izdelava usklajenega
10 dni po prejemu drugih
predloga OPN
mnenj NUP in odločbe MOP
o sprejemljivosti vplivov OPN
na okolje
sprejem OPN
prva redna seja Občinskega
sveta OA
objava OPN v uradnem
prva možna objava
glasilu

Uradni list Republike Slovenije
NOSILCI UREJANJA PROSTORA,
KI PODAJO SMERNICE IN MNENJA
7. člen
(1) Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 21. 1. 2015 so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja – za področje razvoja poselitve,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo – za področje kmetijstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Sežana – za področje gozdarstva,
lovstva in ribištva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje –
za področje rabe in upravljanja z vodami,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran –
za področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo
– za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in
zračnim prometom,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet –
za področje trajnostne mobilnosti,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo –
za področje rudarstva,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo –
za področje energetike,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – za področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko –
za področje obrambe.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Javno podjetje-azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper,
– Javno podjetje – azienda publica Rižanski vodovod
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 13, Koper,
– Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., distribucijska enota Koper, Ulica 15. maja 15,
Koper,
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Drugi udeleženci pri pripravi OPN Občine Ankaran so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje.
(4) Občina Ankaran lahko v postopek vključi tudi druge
nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave OPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-4/2016(2)
Ankaran, dne 20. junija 2016
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07 e modifiche) e
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dell’articolo 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta
ufficiale RS, n.17/15), il Sindaco del Comune di Ancarano il
20/6/2016 ha approvato la

DELIBERAZIONE
sull’avvio del procedimento per la stesura
del Piano regolatore comunale
del Comune di Ancarano
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
(1) Con la presente delibera viene avviato il procedimento
per la stesura del Piano regolatore comunale del Comune di
Ancarano (nel prosieguo: PRC del Comune di Ancarano).
(2) Il comprensorio interessato dalla pianificazione del
PRC del Comune di Ancarano comprende l’intera area del
Comune di Ancarano.
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE
E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO
REGOLATORE COMUNALE
Articolo 2
Valutazione della situazione attuale
(1) Ai sensi dell’articolo 143 dello Statuto del Comune di
Ancarano hanno validità nel Comune di Ancarano (Gazzetta
ufficiale RS, n. 17/15) e vengono applicati i seguenti atti territoriali del Comune città di Capodistria che erano validi alla
data di costituzione degli organi del Comune di Ancarano il
22/10/2014:
– le componenti territoriali del Piano a lungo termine del
Comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 25/86, 10/88,
9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– le componenti territoriali del Piano sociale del Comune
di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 36/86, 11/92, 4/93,
7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi
territoriali del piano a medio e lungo termine del Comune città di
Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 16/99, 33/01 e Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/04, 97/04) e
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel comune di Capodistria Pubblicazioni ufficiali, n. 19/1988, 7/2001,
24/2001 e Gazzetta ufficiale, n. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
(2) Gli atti territoriali di cui al paragrafo precedente del
presente articolo si basano su soluzioni tecniche e modalità
obsolete, non sono conformi alla nuova normativa e ai principi
moderni di pianificazione del territorio e tutela della natura. A
causa di premesse obsolete pianificano le costruzioni in modo
inadeguato consentendole sulla fascia costiera, ammettono
l’ampliamento delle zone caratterizzate da costruzioni e insediamenti sparsi e consentono la contrazione dei terreni agricoli
e forestali.
(3) A causa della pianificazione territoriale basata sugli atti
di cui al primo paragrafo del presente articolo, il 79,4 % della
costa del Comune città di Capodistria, di cui faceva parte il
Comune di Ancarano, nonché della zona in cui vengono tuttora
applicati tali atti, rientra in una zona di terreni edificabili, la cui
destinazione d’uso consente di costruire un’ampia gamma di
strutture sulla fascia costiera. A causa della pianificazione territoriale inadeguata e del mancato rispetto della specificità della
costa, sono così già stati costruiti singoli villaggi turistici sulla
fascia costiera del Comune di Ancarano ed è stato permesso
di costruire proprio vicino alla linea di costa.
(4) A causa della pianificazione territoriale basata sugli atti
di cui al primo paragrafo del presente articolo, sono state inoltre
progettate e costruite sul territorio del Comune di Ancarano
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determinate strutture e villaggi turistici al di fuori dell’area del
nucleo abitato ed in tal modo è stata permessa in modo inaccettabile l’espansione delle zone caratterizzate da costruzioni
e insediamenti sparsi che non comportano la conservazione
delle caratteristiche riconoscibili del territorio.
(5) Tramite strumenti urbanistici nazionali lo Stato ha
messo a punto e costruito una gran parte dell’area del Comune di Ancarano (1/3 dell’area) e precisamente per le finalità di
sviluppo del porto commerciale internazionale e delle strutture difensive dello Stato, e ha così sottratto alla gestione
della comunità locale una parte considerevole dell’area di
quest’ultima.
(6) Sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi, la sistemazione territoriale in vigore ha così prodotto la
situazione attuale sul territorio del Comune di Ancarano che
non soddisfa i principi moderni di pianificazione del territorio
e tutela della natura, non è a beneficio di un’ampia opinione
pubblica e provoca enormi costi di gestione dell’infrastruttura
pubblica, limita l’accesso del pubblico alla costa, estende gli
interventi nell’area della fascia costiera, riduce i terreni agricoli
e forestali, subordina il territorio agli interessi privati anziché
pubblici e amplia l’area degli insediamenti sparsi.
Articolo 3
Motivazioni per la stesura del PRC
(1) Le motivazioni per la stesura del PRC del Comune di
Ancarano sono:
– la costituzione del Comune di Ancarano di cui uno dei
diritti fondamentali e dei doveri è la pianificazione del territorio;
– l’applicazione da parte del Comune di Ancarano degli
atti territoriali validi del Comune città di Capodistria, da cui il
Comune di Ancarano si è separato, e quindi la necessità di
quest’ultimo di approvare i propri atti territoriali;
– l’adozione dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) che tratta anche la pianificazione e
la tutela per il mare, la natura e l’ambiente;
– la modifica del sistema di pianificazione del territorio
ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta
ufficiale RS, n. 33/07 con modifiche; di seguito ZPNačrt), che
impone ai comuni di adottare nuovi atti territoriali e vieta, ovvero limita, determinate disposizioni che sono ancora valide negli
attuali atti territoriali (insediamenti sparsi ...);
– la ratifica del Protocollo per la gestione integrata delle
zone costiere nel Mediterraneo, con l’adozione della Legge
sulla ratifica del Protocollo per la gestione integrata delle zone
costiere nel Mediterraneo (Gazzetta ufficiale RS, n. 84/09) (nel
prosieguo Protocollo ICZM) che prevede una maggiore protezione della fascia costiera e una limitazione delle costruzioni
su tale area;
– l’Analisi effettuata della prassi ICZM in Slovenia (maggio
2012) che trasmette la situazione attuale delle sistemazioni
inadeguate e delle costruzioni sulla fascia costiera in Slovenia;
– il programma Armonizzazione dei regimi nei 100 m
di fascia costiera della parte slovena del mare Adriatico e i
requisiti dell’articolo 8 del Protocollo ICZM – progetto SHAPE,
che stabiliscono le linee guida e i principi per la pianificazione
territoriale nella fascia costiera e la tutela di quest’ultima con la
limitazione delle costruzioni;
– l’Iniziativa dell’Ente per la tutela della natura della RS,
Unità regionale di Pirano, per aumentare il comprensorio soggetto a tutela del promontorio di Punta Grossa;
– l’attuale pianificazione territoriale inadeguata nel Comune di Ancarano sulla base degli atti di cui al primo capoverso
dell’articolo 2, che conduce al degrado della costa e del mare,
a interventi sulla fascia costiera e litoranea, ad una riduzione
dei terreni agricoli e forestali, all’ampliamento dell’area degli
insediamenti sparsi ed a costruzioni inadeguate in base alle
caratteristiche del territorio e alle esigenze della comunità
locale e per le finalità di quest’ultima;
– l’attuale pianificazione territoriale inadeguata nel Comune di Ancarano sulla base degli atti di cui al primo capover-
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so dell’articolo 2, che non garantiscono lo sviluppo territoriale
auspicato nel Comune di Ancarano e non sono coerenti con
le attuali linee guida per lo sviluppo e la pianificazione territoriale;
– una maggiore attenzione alla tutela della fascia costiera
(almeno 100 m), dei beni naturali e delle aree circoscritte dei
terreni agricoli e forestali;
– la necessità di uno sviluppo più appropriato e funzionale
del centro comunale e di altre aree urbane;
– la necessità di una ridefinizione della destinazione d’uso
del territorio al fine di tutelare le risorse naturali;
– l’assicurazione di una resa adeguata delle relative superfici edificabili esistenti e delle loro opere d’urbanizzazione
primaria;
– la definizione per tutti i terreni edificabili delle norme
tecniche di attuazione per la costruzione;
– la tutela dell’interesse pubblico rispetto al privato secondo il principio della predominanza dell’interesse pubblico, il
che non viene perseguito dall’attuale disposizione territoriale.
(2) Per le ragioni indicate nel precedente capoverso e per
la necessità di elaborare i nuovi atti territoriali del Comune di
Ancarano, a partire dalla sua costituzione, sono state elaborate le soluzioni tecniche in cui è stato delineato lo sviluppo
desiderato del comune, e che servono come presupposti per
la stesura del PRC del Comune di Ancarano:
– Documento progettuale: elaborazione della bozza di
massima del PRC del Comune di Ancarano, Comitato della
Comunità locale di Ancarano per l’ambiente e il territorio, novembre 2012,
– Laboratorio sociologico – territoriale Ancarano, Facoltà
di architettura e Facoltà di Scienze politiche, Università di Lubiana, maggio 2013,
– Laboratorio economico Ancarano, Facoltà di Economia,
Università di Lubiana, novembre 2013,
– Strategie e progetti per uno sviluppo sostenibile di
Ancarano, Università di Scienze applicate di Zurigo, Winterthur, Svizzera in collaborazione con la Facoltà di Architettura,
Università di Lubiana, febbraio–ottobre 2014,
– Consultazione pubblica: linee guida per lo sviluppo del
Comune di Ancarano, Comune di Ancarano, maggio 2015.
Articolo 4
(1) Il PRC del Comune di Ancarano deve essere preparato in modo che, tenendo conto delle moderne linee guida e
dei principi di pianificazione territoriale, del Protocollo per la
gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (con le
soluzioni tecniche, l’Analisi della prassi ICZM in Slovenia (maggio 2012) e l’Armonizzazione dei regimi nei 100 m di fascia
costiera della parte slovena del mare Adriatico con i requisiti
dell’articolo 8 del Protocollo ICZM – progetto SHAPE), della Legge sulla pianificazione territoriale, dello Statuto del Comune di
Ancarano, dell’Iniziativa per proteggere Punta Grossa, nonché
delle soluzioni tecniche e delle linee guida di cui al secondo
capoverso dell’articolo 3:
– consenta uno sviluppo sostenibile del territorio e un uso
efficiente ed economico dei terreni;
– crei le condizioni per un ambiente di qualità e un utilizzo tale del territorio che, considerando la protezione a lungo
termine dell’ambiente, la conservazione della natura, l’uso
sostenibile delle risorse naturali e delle altre fonti, nonché la
conservazione integrata del patrimonio culturale, consenta di
soddisfare le esigenze della generazione attuale e non metta a
rischio il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future;
– tenga in considerazione i valori e la visibilità delle
strutture naturali esistenti, di quelle costruite e create in altro
modo che, grazie alle particolari condizioni geografiche, storico-culturali, amministrative, socio-economiche e di altro tipo,
contribuiscono a creare l’identità del territorio e determinano
le sue caratteristiche;
– orienti e progetti gli abitati (l’ampliamento di quest’ultimo)
nelle aree aperte, degradate e utilizzate in modo insufficiente
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all’interno degli abitati esistenti, al riguardo la ristrutturazione
deve avere la priorità rispetto alle costruzioni nuove;
– fornisca protezione, ovvero un regime speciale di protezione della fascia costiera per una larghezza di almeno 100 m
in cui non dovrebbe essere consentita la costruzione, ovvero
questa dovrebbe essere eccezionalmente limitata alle costruzioni di interesse pubblico e al mantenimento delle strutture
esistenti nell’area;
– si basi su moderne linee guida per lo sviluppo e la pianificazione territoriale;
– ridefinisca la destinazione d’uso del territorio al fine di
tutelare le risorse naturali;
– consenta la protezione delle risorse e dei beni naturali,
soprattutto la tutela di Punta Grossa, delle superfici verdi e
boschive al di fuori dell’agglomerato urbano in modo da non
consentirvi interventi edilizi, ovvero di limitarli eccezionalmente
alle costruzioni di interesse pubblico e alla manutenzione delle
strutture esistenti nell’area;
– consenta la tutela delle aree circoscritte dei terreni
agricoli e boschivi;
– consenta uno sviluppo più appropriato e funzionale del
centro comunale e di altre aree urbane nel Comune di Ancarano e la costruzione in quest’ultime dell’infrastruttura pubblica
mancante, di strutture pubbliche e parchi;
– assicuri una resa adeguata delle relative superfici edificabili esistenti e delle loro opere d’urbanizzazione primaria.
(2) Il PRC del Comune di Ancarano deve abrogare parzialmente o completamente gli atti territoriali più dettagliati che
saranno in contrasto con le disposizioni del PRC del Comune
di Ancarano o sono già stati completati.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI
TECNICI
Articolo 5
(1) Per la stesura del PRC del Comune di Ancarano si
tengono in considerazione le soluzioni tecniche del secondo
capoverso dell’articolo 3 in cui è delineato lo sviluppo auspicato
del Comune di Ancarano.
(2) Per le esigenze di elaborazione dei nuovi atti territoriali
del Comune città di Capodistria sono state individuate prima
del 2011 le soluzioni tecniche che hanno compreso anche
l’area del Comune di Ancarano. Nella stesura del PRC del
Comune di Ancarano si tiene logicamente conto di tali soluzioni
tecniche, considerando gli orientamenti delle soluzioni tecniche
citate nel secondo capoverso dell’articolo 3 e del primo capoverso dell’articolo 4.
(3) Il relatore acquisirà ulteriori verifiche e soluzioni tecniche se nella procedura di stesura del PRC del Comune di Ancarano dovesse risultare che determinati settori o aree tematiche
devono essere esaminati in modo più dettagliato.
(4) Eventuali ed ulteriori verifiche e soluzioni tecniche
saranno acquisite in conformità con le disposizioni di legge.
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PER LA STESURA DEL
PRC E DELLE SUE SINGOLE FASI
Articolo 6
FAZA/ FASE
pubblicazione della
deliberazione di avvio della
stesura del PRC
redazione della bozza
del PRC

ROK/TERMINE
giugno 2016

90 giorni dalla firma
del contratto
con il programmatore
territoriale per l'esecuzione
del PRC
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Acquisizione dei primi pareri
dei RPT e della decisione
del MAT sulla necessità
riguardo l'esecuzione
della completa valutazione
riguardante l'impatto
ambientale.
realizzazione della bozza
integrata del PRC
stesura della relazione
ambientale
acquisizione del parere del
MAT riguardo l'adeguatezza
del rapporto ambientale
pubblica esposizione e
dibattito del PRC
pubblicazione delle
posizioni nei confronti delle
osservazioni e proposte
espresse nell’esposizione
pubblica e durante il dibattito
stesura della proposta
del PRC
acquisizione di altri pareri
da parte dei RPT
e acquisizione della
decisione del MAT relativa
all’ammissibilità degli impatti
del PRC sull’ambiente
stesura della proposta
armonizzata del PRC

approvazione del PRC
pubblicazione del PRC nella
Gazzetta ufficiale
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30 giorni dall'appello del CA

90 giorni dalla ricezione dei
primi pareri dei RPT ossia
dall'accordo fatto con RPT
60 giorni dalla consegna
della bozza integrata del
PRC
30 giorni dalla ricevuta della
domanda del CA
30 giorni
40 giorni dopo la scadenza
del termine
per la presentazione
di osservazioni e proposte
30 giorni dalla presa
di posizione riguardo
osservazioni e proposte
40 giorni dalla stesura della
proposta del PRC

40 giorni dall’acquisizione
degli altri pareri positivi dei
RPT e dall’ acquisizione della
decisione del MAT relativa
all’ammissibilità degli impatti
del PRC sull’ambiente
prima seduta ordinaria
del Consiglio Comunale
prima pubblicazione possibile

RESPONSABILI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Articolo 7
(1) Gli enti statali preposti alla sistemazione del territorio
secondo l’elenco del Ministero per l’ambiente e il territorio del
21/1/2015 sono:
– Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per il
territorio, le costruzioni e gli appartamenti – per il settore di
sviluppo abitativo,
– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Direzione per l'agricoltura – per il settore dell'agricoltura,
– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Direzione per le politiche forestali, caccia e pesca ed Ente
forestale sloveno, Unità distaccata di Sežana – per le politiche
forestali, caccia e pesca,
– Ministero per l'ambiente e il territorio, Agenzia della
Repubblica di Slovenia per l'ambiente – per il settore di utilizzo
e gestione delle acque,
– Istituto della Repubblica di Slovenia per la tutela della
natura, Unità distaccata di Pirano – per il settore di conservazione della natura,
– Ministero della cultura, Direzione per il patrimonio culturale – per il settore di tutela del patrimonio culturale,
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– Ministero per le infrastrutture, Direzione per le infrastrutture – per il settore del traffico stradale con traffico marittimo,
ferroviario e aereo),
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per il traffico –
per il settore della mobilità sostenibile,
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per l’energia –
per il settore dell’industria mineraria,
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per l’energia –
per il settore energetico,
– Ministero della difesa, Amministrazione della RS per la
sicurezza e il salvataggio – per il settore della sicurezza e del
salvataggio,
– Ministero della difesa, Direzione per la logistica – per il
settore della difesa.
(2) Gli enti locali preposti alla sistemazione del territorio
sono:
– Javno podjetje-Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o.- s.r.l., via 15 maggio 4, Capodistria,
– Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod
Koper/Acquedotto del Risano d.o.o. – s.r.l., via 15 maggio 13,
Capodistria,
– Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Distribuzione Capodistria, via 15 maggio 15,
Capodistria,
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Altri partecipanti alla stesura del PRC del Comune di
Ancarano sono il Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, Settore per la valutazione integrata degli
impatti sull’ambiente.
(4) Il Comune di Ancarano può coinvolgere nella procedura anche altri responsabili per la pianificazione territoriale se nel
corso della procedura di stesura del PRC dovesse risultare che
le pianificazioni afferiscono il loro ambito lavorativo.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 8
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione.
N. 350-4/2016(2)
Ancarano, addì 20 giugno 2016
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
sotto l’autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p.

BREŽICE
1934.

Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim
zavodom na področju osnovnošolskega
izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene
šole

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10) ter 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,
2/15 – odl. US in 47/15) je Občinski svet Občine Brežice
na 12. redni seji dne 13. 6. 2016 sprejel
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PRAVILNIK
o zagotavljanju sredstev javnim zavodom
na področju osnovnošolskega izobraževanja,
predšolske vzgoje in glasbene šole
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Pravilnik določa način določitve fiksnih materialnih stroškov za šole, način razdelitve fiksnih materialnih stroškov med
vrtcem in šolo, kolikor v sklopu zavoda delujeta osnovna šola
in vrtec, način določitve sredstev za tekoče vzdrževanje in
obnovo opreme ter stavbe, način zagotavljanja sredstev za
varstvo vozačev ter obseg nadstandardno zaposlenih delavcev
in določitve višine sredstev za opravljanje prevozov s šolskimi
vozili. Pravilnik določa tudi obveznosti zavodov in ustanovitelja,
ki niso podrobneje opredeljena v zakonskih in podzakonskih
aktih.
SREDSTVA ZA FIKSNE MATERIALNE STROŠKE
IN TEKOČE VZDRŽEVANJE
2. člen
(1) K fiksnim materialnim stroškom se prištevajo stroški
za plačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in
ogrevanje šolskega prostora.
(2) K stroškom za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški
čistil, beljenja ter manjših vzdrževalnih del skupaj z nabavo
materiala in popravila.
3. člen
Šole, ki imajo v svoji sestavi oddelke vrtca, vsako šolsko
leto razmejijo stroške iz prvega odstavka, 2. člena, ki nastanejo
v šoli in vrtcu po naslednjem ključu:
– stroški elektrike se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški vode se razdelijo po številu otrok,
– stroški komunale se razdelijo po številu otrok,
– stroški ogrevanja se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški tekočega vzdrževanja se razdelijo po številu
oddelkov.
4. člen
(1) Za izračun višine sredstev za fiksne materialne stroške
posamezne osnovne šole in Glasbene šole v proračunskem
letu se vzamejo povprečja porabe električne energije (KWh),
kuriva (l olja, plina), vode (m3) ter prispevka za komunalne
storitve zadnjih treh let za vsako šolo. Iz tega se določi višina
potrebnih sredstev za posamezno šolo, le-ta pa se razdeli med
osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo po ključu,
določenem v 3. členu.
(2) Za tekoče vzdrževanje se planirajo sredstva v višini
100 točk na oddelek osnovne šole, Glasbene šole in vrtca,
višina točke pa se določi na podlagi letnih planov zavodov ter
razpoložljivih proračunskih sredstev ustanovitelja.
5. člen
(1) Sredstva, dobljena po 3. in 4. členu tega pravilnika, so
izhodišče za planiranje potrebnih sredstev za posamezno šolo.
Delež sredstev za fiksne materialne stroške, izračunanih po
določilih 3. člena za osnovnošolsko izobraževanje in Glasbeno
šolo, se v celoti zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, delež
sredstev, izračunanih za predšolsko vzgojo, pa se vkalkulira v
ekonomsko ceno vrtca.
(2) Sredstva za tekoče vzdrževanje, določena glede na
število oddelkov osnovne šole, se zagotovijo iz proračuna za
izobraževanje, sredstva za tekoče vzdrževanje, določena gleda na število oddelkov vrtca, pa se vkalkulirajo v ekonomsko
ceno vrtca.
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SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA
IN ZAMENJAVO OPREME
6. člen
(1) Sredstva za vzdrževanje šolskega prostora in zamenjavo opreme za osnovne šole in Glasbeno šolo Brežice
se vsako proračunsko leto razporedijo na podlagi predlogov
posameznih zavodov, ki ga le-ti ustanovitelju posredujejo s
predlogom finančnega načrta za posamezno poslovno leto.
(2) Občina dodeli sredstva posameznim zavodom ali izvede vzdrževalna dela oziroma nabave glede na nujnost posameznih del in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
NADSTANDARDNO ZAPOSLENI V OSNOVNOŠOLSKEM
IZOBRAŽEVANJU
7. člen
(1) Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva za izvajanje
varstva vozačev na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga osnovna šola odda do 10. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 1,
ki je priloga tega pravilnika.
(2) Ura varstva vozačev traja 60 minut.
(3) Višino obračuna ure varstva vozačev na začetku vsakega leta določi ustanovitelj v dogovoru z zavodi glede na
razpoložljiva proračunska sredstva.
8. člen
Šolam se zagotovijo sredstva za plačo hišnikov, če jih MIZS
ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas. Kolikor opravlja
šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza
v in iz šole, s šolskimi vozili, opravlja hišnik tudi naloge šoferja.
Od deleža delovnega časa hišnika (hišnika – šoferja) se odšteje
delež časa, ki ga opravlja hišnik za potrebe vrtca. Sredstva za
plačilo deleža delovnega časa, ki ga hišnik opravi za potrebe
vrtca, se vkalkulirajo v ekonomsko ceno vrtca.
9. člen
(1) Šolam se zagotovijo sredstva za plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic, ki za otroke v osnovnošolskem izobraževanju kuhajo kosila. Na 100 otrok, ki imajo naročeno kosilo,
se priznajo šoli sredstva za plačo in druge osebne prejemke
ene kuharice oziroma kuharske pomočnice.
(2) Šolam se prizna ustrezen delež delovnega časa kuharic
oziroma kuharskih pomočnic iz prvega odstavka tega člena z
ustreznim deležem sredstev za druge osebne prejemke v primeru,
da je na kosilo naročenih manj ali več kot 100 šoloobveznih otrok.
10. člen
Šolam se sredstva za nadstandardno zaposlene izplačajo na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih šole oddajo do 10.
v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 2, ki je priloga tega
pravilnika. V začetku šolskega leta šole sporočijo podatke za
nadstandardno zaposlene na obrazcu 3, ki je priloga tega pravilnika. Iz obrazca 3 mora biti razvidno, koliko učencev osnovne
šole je naročenih na kosilo. Za delavce, ki so financirani iz
sredstev MIZS, občinskih sredstev za izobraževanje in sredstev
otroškega varstva, se v stolpcu 8 posebej označi delež zaposlitve, ki se financira iz posameznega vira.
PREVOZI S ŠOLSKIMI PREVOZI
11. člen
(1) Šolam, ki opravljajo prevoze učencev, ki so upravičeni
do brezplačnega prevoza, s šolskimi vozili, občina zagotavlja
sredstva za pokrivanje stroškov prevozov.
(2) Cena za kilometer prevoza se izračuna kot količnik
skupnih letnih stroškov vozila (strošek goriva, strošek tehničnega pregleda, strošek registracije, stroški vzdrževanja vozila)
ter prevoženega števila kilometrov na leto. Plačilo za hišnika
– šoferja zagotavlja občina po določilih 8. člena.
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12. člen
Občina zagotavlja vsaki šoli tudi sredstva za prevoz na šolska tekmovanja. Cena za kilometer prevoza na šolska tekmovanja
je enaka ceni izračunani za prevoz učencev iz 11. člena.
NAJEMNINE
13. člen
Šole, ki dajejo v najem športne objekte, zaračunavajo najemnikom, ki izvajajo programe, ki so v javnem interesu v višini, ki
jo v letnem programu športa določi občina.
14. člen
Za najem kombija zaračunava šola uporabnikom, ki izvajajo
programe v javnem interesu (šport, kultura, delo z mladimi) po
določilih 11. člena. V ceno najema poleg kilometrine vkalkulira tudi
plačilo šoferja, kolikor ga je potrebno posebej plačati.
NAČIN NAKAZIL
15. člen
(1) Izračunano višino sredstev občina nakazuje praviloma:
– za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (3. člen) v
dvanajstih enakih mesečnih nakazil do 20. v mesecu za pretekli
mesec,
– za plačilo varstva vozačev (7. člen) mesečno, razen za julij
in avgust, na podlagi zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– za plače hišnikov oziroma hišnikov šoferjev ter plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic (8., 9. člen) mesečno, na podlagi
zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– za prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega
prevoza (11. člen) mesečno, razen za julij in avgust, v roku 10 dni
od prejema zahtevka,
– za prevoze učencev na občinska tekmovanja v začetku julija na podlagi zahtevka za obdobje januar–junij in konec meseca
decembra na podlagi zahtevka za obdobje september–december,
– za druge osebne prejemke (prevoz na delo, stroški prehrane med delom) za nadstandardno zaposlene delavce, ki so financirani iz občinskega proračuna in vse zaposlene v Glasbeni šoli
mesečno, na podlagi zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– razlika med plačilom staršev in ceno programov v vrtcu
na podlagi mesečnega zahtevka 30. dan po prejemu e-računa.
(2) V primeru finančnih težav se izplačajo sredstva iz prejšnjega odstavka v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna.
16. člen
(1) Šola zahtevane podatke za izračun višine fiksnih materialnih stroškov posreduje občini ob pripravi proračuna za naslednje leto. Enako velja tudi za podatke v zvezi s plačilom varstva
vozačev, plačo in drugimi osebnimi prejemki za nadstandardno
zaposlene, podatke v zvezi s prevozi učencev, ki so upravičeni
do brezplačnih prevozov in se vozijo s šolskimi vozili ter podatke
za prevoze na šolska tekmovanja.
(2) Šole zagotavljajo namensko porabo pridobljenih sredstev
po tem pravilniku, kar je razvidno iz realizacije finančnega poslovanja za posamezno šolo za proračunsko leto.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7-6/2016
Brežice, dne 13. junija 2016
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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6570 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

Uradni list Republike Slovenije

OBRAZEC 1
ZAHTEVEK - VARSTVO VOZAČEV
JAVNI ZAVOD:
MESEC OBRAČUNA:

Vrednost ure 2016
Ime in priimek
delavca
1

SKUPAJ

Datum:
Izpolnil:

6,93 EUR
Število ur
za izpl.
2

Bruto

Skupaj

(3*4)

Prispevki
16,10%
(od 4)

4

5

6

(4+5)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ravnatelj/ica:

OBRAZEC 2
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OBRAZEC 3

Stran
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US
in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. seji
dne 13. 6. 2016 sprejel

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

175.225

704 Domači davki na blago in storitve

121.250

706 Drugi davki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

1.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1069/5 k.o. 1305
– Globočice, na parcelni številki 1580/9 k.o. 1307 – Cerina, na
parcelni številki 1062/16 k.o. 1305 – Globočice, na parcelni
številki 3681/2 k.o. 1302 – Cerklje in na parcelni številki 705/2
k.o. 1261 – Sromlje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

23.500

714 Drugi nedavčni prihodki
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

DOLENJSKE TOPLICE

409 Rezerve

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2016 I.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl.
US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in
42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni
seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2016 I.
1. člen
V Odloku o spremembi proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15), se spremeni drugi
odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.900
22.700

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Skupina/podskupina kontov/OPIS

479.081

164.150
405.000
5.000
400.000
2.500
2.500
2.311.618
413.127

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
1.898.491

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1936.

100
691.331

712 Globe in druge denarne kazni

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Brežice, dne 13. junija 2016

2.020.089

703 Davki na premoženje

71 NEDAVČNI PRIHODKI

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

2.316.664

Leto 2016
(v EUR)
5.727.113
3.007.995

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.955.185
1.041.291
306.668
46.987
662.707
24.929
1.086.392
63.108
720.450
99.422
203.412
3.744.367
3.744.367
83.135

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

42.000

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

41.135

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–228.072

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

0

Uradni list Republike Slovenije
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-XI.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Št.

0
0
0
–228.072
0
228.072
1.095.350
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2016
Dolenjske Toplice, dne 22. junija 2016

GROSUPLJE
1937.

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popravek in 101/13) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. redni seji dne 8. 6. 2016 sprejel

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni
račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi
realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2015 in Bilanca
stanja na dan 31. 12. 2015 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Trimestni konto
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

v EUR
Realizacija
2015
21.255.349
14.901.725
12.390.629
9.905.561
2.177.817

65

1.448.429
13.245
57.726

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

168.188

714 Drugi nedavčni prihodki

823.509

KAPITALSKI PRIHODKI

331.949

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

3.222
328.727

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

TRANSFERNI PRIHODKI

6.021.675

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.157.121

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

4.864.552

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

20.548.118

40

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

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2015.

307.186

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

6575

2.511.097

712 Denarne kazni

72

Stran

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

73

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

3.500.530
843.000
127.083
2.391.682
130.365
8.400
6.034.066
200.404
3.940.753
679.262
1.213.647

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.599.135

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.599.135

INVESICIJSKI TRANSFERI

414.387

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

172.097

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

242.290

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

707.231

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Stran
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
= – (III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
0

1939.

0
0
0
1.500.000
1.500.000
1.500.000
4.220.520
4.220.520
4.220.520
–2.013.288
–2.720.520
–707.232
3.540.522

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2014
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17,
986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara vas
1.
Na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17, 986/18 in
986/19, vse k.o. 1782-Stara vas, se ukine status grajenega
javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2013 in 478-0070/2013
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1938.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/16,
k.o. 1789-Ponova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2191/16,
k.o. 1789-Ponova vas
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2191/16, k.o. 1789-Ponova
vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0163/2012
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 20/7,
986/17, 986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara
vas

1940.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 683/2,
k.o. 1783-Grosuplje – naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 683/2,
k.o. 1783-Grosuplje – naselje
1.
Na nepremičnini parcelna št. 683/2, k.o. 1783-Grosuplje
– naselje, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0016/2015
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
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1941.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelni št. 1473/1
in 1473/2, obe k.o. 1782-Stara vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2,
obe k.o. 1782-Stara vas
1.
Na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2, obe k.o.
1782-Stara vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0097/2015
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1942.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2029/14,
k.o. 1785-Sela

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2029/14,
k.o. 1785-Sela
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2029/14, k.o. 1785-Sela, se
ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0038/2016
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
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ILIRSKA BISTRICA
1943.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uporabi dvoran in drugih
prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. in 84. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Primorskih novic, št. 4/2008), 100., 101., 102., 103. in 107. člena
Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/99 – prečiščeno besedilo,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2001) je Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica na 13. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti
Občine Ilirska Bistrica
1. člen
V Pravilniku o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v
glasilu Bistriški odmevi št. 4 z dne 1. 6. 2012) se prvi odstavek
1. člena pravilnika spremeni in dopolni tako, da se na koncu
doda nova alineja, ki se glasi:
»– Večnamenski vadbeni prostor Doma na Vidmu.«
2. člen
V sedmem členu pravilnika se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Za večkratni mesečni najem Večnamenskega vadbenega prostora se strošek čiščenja z obratovalnimi stroški in
dežurstvo uslužbenca obračuna enkrat mesečno.«
3. člen
Cenik – priloga iz 1. člena pravilnika se nadomesti z
novim cenikom, ki je priloga tega pravilnika in velja do preklica
oziroma objave novega v občinskem glasilu in na spletni strani
občine.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. maja 2016
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

1944.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega
načrta Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave Snežnika, št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne
20. 6. 2016 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 1 Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16) (v nadaljnjem besedilu:
sdOPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
OPN)
(1) V Občini Ilirska Bistrica je v veljavi Občinski prostorski
načrt Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se
pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.
(3) Razvojna potreba, ki narekuje sdOPN, je dopustitev
gradnje proizvodnih objektov in dovolitev proizvodne dejavnosti
v delu območja EUP IB06.
(4) Z uveljavitvijo sdOPN bodo omogočeni želeni posegi
v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V sdOPN se bo spremenila vsebina besedilnega in
grafičnega dela.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo del območja
EUP IB06. Vključene so parcele in deli parcel št. 971, 973/2,
975/2, 990/1, 995/4, 996/1, 1039/1, 1957/1, 3374 in 3375, vse
k.o. 2524 Trnovo.
(2) Priprava sdOPN se izvede po navadnem postopku,
kot ga določa zakon.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Predlog za sdOPN se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom,
obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami
v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne
podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen
(roki za pripravo sdOPN in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo
od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– priprava osnutka OPN,
– pridobitev posebnih smernic,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– priprava končnega predloga OPN,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok priprave je sedem mesecev.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku
priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in
vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na
prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, za področje poselitve,
– Zavod RS za varstvo narave, za področje ohranjanja
narave.
– Ministrstvo za infrastrukturo, za področje prometa,
– Ministrstvo za obrambo, za področje obrambe.
7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 3500-1/2016
Ilirska Bistrica, dne 20. junija 2016
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

KAMNIK
1945.

Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Kamnik

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13 in 56/15), 17. in 68. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) je Občinski
svet Občine Kamnik na 15. seji dne 15. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih
odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Kamnik (v
nadaljevanju: občina), tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
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– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot
ga določajo zakoni in podzakonski prepisi, ki urejajo javno
službo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javna služba se zagotavlja v obliki direktno podeljene
koncesije s horizontalnim sodelovanjem občin, ki se na območju Občine Kamnik izvaja v obsegu in pod pogoji, določenimi s
tem odlokom. Izvajalec javne službe je SNAGA Javno podjetje
d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
4. člen
Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za
obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto do konca decembra za naslednje
leto in z njim seznani občino.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih
odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst
komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
katerih ostanki se po obdelavi odložijo na odlagališču nenevarnih odpadkov,
2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov na
odlagališče.
6. člen
Prevzem komunalnih odpadkov z območja občine, obdelava in njihovo odlaganje, se zagotavlja v objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture Regijskega centra za
ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: RCERO
Ljubljana).
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN – STORITEV
7. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
– odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
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8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
– zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti,
napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževati odlagališče,
– izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in
drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi
odpadki, v vseh fazah od prevzema za obdelavo, samo obdelavo, ravnati z obdelanimi komunalnimi odpadki in ravnati z
ostanki obdelanih komunalnih odpadkov,
– odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v telo odlagališča,
– zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in
tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje,
– zajemati odlagališčni plin in ga predelovati,
– prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko
tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter razplinjevanje,
– tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih
odpadkov,
– meriti vpliv odlagališča na okolje,
– izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev
ostankov komunalnih odpadkov,
– izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča,
– zagotavljati obratovalni monitoring,
– izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov,
– pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov
na okolje,
– pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča,
– voditi evidence in
– izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter
drugih predpisov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE
SLUŽBE
9. člen
Uporabniki javne službe so vsi, pri katerih nastajajo odpadki, ki so predmet tega odloka, in se zbirajo v okviru javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov.
10. člen
Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje storitev javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
11. člen
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Obračunsko obdobje znaša dve leti.
Izvajalec pripravi elaborat v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračun-
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skega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene, začne
postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno
in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska potrjene
cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje dvoletno obračunsko obdobje.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Kamnik št. 1
1. PREDMET SKLEPA

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so
objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi
odpadki, in odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne
službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi
odpadki in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, se bosta pričeli izvajati po sklenitvi koncesijske pogodbe med izvajalcem in Občino Kamnik.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09 in 36/10), ki se nanašajo na
javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-97/2007
Kamnik, dne 15. junija 2016
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1946.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Kamnik št. 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15) sprejemam

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik
št. 1 – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: SD OPN Kamnik
št. 1), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15; v nadaljnjem besedilu: OPN Kamnik).
SD OPN Kamnik št. 1 obsegajo:
1. spremembe in dopolnitve vsebin OPN Kamnik zaradi
občinskih razvojnih potreb,
2. tematske spremembe in dopolnitve OPN Kamnik, ki
se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz
strokovnih podlag,
3. odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN Kamnik ter odpravo neskladij v posameznih
delih besedilnega in grafičnega dela OPN Kamnik in med njimi,
4. spremembe in dopolnitve OPN Kamnik zaradi izraženih
razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN
Kamnik zaradi spremenjenih predpisov in režimov,
5. izdelavo okoljskega poročila in izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), če bo Ministrstvo za
okolje in prostor, odločilo, da bo postopek CPVO treba izvesti.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine odloka o OPN Kamnik, njegovih prilog in grafičnega dela.
SD OPN Kamnik št. 1 se pripravijo v okviru strateških
usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik –
strateški del, kateri se ne spreminja.
SD OPN Kamnik št. 1 se ne nanašajo na spremembe
nestavbnih v stavbna zemljišča.
SD OPN Kamnik št. 1 se pripravijo na podlagi internih
ugotovitev in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini
Kamnik, do objave tega sklepa.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV SD OPN KAMNIK ŠT. 1
V obdobju po sprejetju OPN Kamnik in njegovi uveljavitvi
novembra 2015 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine
Kamnik, Upravne enote Kamnik, nosilcev urejanja prostora,
upravnih organov v postopku izdaje soglasij k projektni dokumentaciji, projektantov, investitorjev in drugih uporabnikov
OPN Kamnik ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti
in nova dejstva, ki ob pripravi OPN Kamnik še niso mogla biti
upoštevana, ter podani predlogi in pobude za dopolnitve vsebin
OPN Kamnik za posamezna območja ali tematska področja.
S sprejetjem SD OPN Kamnik št. 1 bodo odpravljene
neusklajenosti:
– med posameznimi členi odloka,
– med določili odloka in njegovih prilog,
– med določili odloka in kartografskimi prikazi in
– med posameznimi kartografskimi prikazi.
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo dopolnjeni
tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna
območja in tematska področja.
3. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
SD OPN KAMNIK ŠT. 1
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Občine Kamnik, posamezne spremembe namenske rabe in prostorskih izvedbenih
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pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote
urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4. VRSTA POSTOPKA IZVEDBE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV SD OPN KAMNIK ŠT. 1
Postopek SD OPN Kamnik št. 1 se izvede na enak način
kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta, skladno z določili 46. do 52. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju.
5. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi
strokovnih preveritev vključeni v osnutek SD OPN Kamnik št. 1.
Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne
preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na
podlagi javnega naročila.
6. OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV SD OPN KAMNIK ŠT. 1
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev SD OPN Kamnik št. 1 so:
– priprava osnutka – največ 2 meseca po sprejemu tega
sklepa,
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 2 meseca po
pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 2 meseca po zaključku javne
razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ 2 meseca po
pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.

Št.

Stran
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V skladu z zakonom se osnutek prostorskega akta pošlje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za
načrtovano prostorsko ureditev treba izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje.
Občina Kamnik lahko v postopek vključi tudi druge nosilce
urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
8. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE
SD OPN KAMNIK ŠT. 1
Sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo
in vodenje postopka prostorskega akta bo v celoti zagotovila
Občina Kamnik.
9. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Kamnik.
Št. 3505-4/2016-5/1
Kamnik, dne 21. junija 2016
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1947.

Sklep o opustitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 UPB1, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12,
101/13, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik
na 15. seji dne 15. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o opustitvi javnega dobra

7. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev, so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana; zakonska podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana; zakonska podlaga: Zakon o kmetijskih
zemljiščih.
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana; zakonska podlaga: Zakon o gozdovih.
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana; zakonska podlaga: Zakon o gozdovih.
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo
za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c,
1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o vodah 2.
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj; zakonska podlaga: Zakon o ohranjanju narave.
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10,
1000 Ljubljana; zakonska podlaga: Zakon o varstvu kulturne
dediščine.
Če se v postopku priprave SD OPN Kamnik št. 1 ugotovi,
da je treba pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

44 / 24. 6. 2016 /

1. člen
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču:
– parc. št. 1056/9, v izmeri 27 m2, k.o. 1914 – Znojile in
– parc. št. 402/1, v izmeri 62 m2, k.o. 1897 – Nevlje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0050/2015-2/10
Kamnik, dne 15. junija 2016
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI
1948.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Kostanjevica na Krki v obdobju
julij–september 2016

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan
Občine Kostanjevica na Krki dne 21. 6. 2016 sprejel

Stran
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica
na Krki v obdobju julij–september 2016

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

426.431

40

TEKOČI ODHODKI

150.481

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

402 Izdatki za blago in storitve

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2016 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

409 Rezerve

4.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu
občine v obdobju julij–september 2015. Obseg prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto
2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

107.946
2.205

410 Subvencije

(podlaga za začasno financiranje)

4.860

403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI

2. člen

31.470

204.750
12.000
133.375
4.600

413 Drugi tekoči domači transferi

54.775

INVESTICIJSKI ODHODKI

70.200

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

70.200

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.000

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

1.000

3. člen

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

IV.

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

0

A.

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov

I.
70

Proračun julij–
september 2016

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

657.385

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

503.175

DAVČNI PRIHODKI

448.093

700 Davki na dohodek in dobiček

367.068

703 Davki na premoženje

66.870

704 Domači davki na blago in storitve

14.055

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

73
74

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

900
10

714 Drugi nedavčni prihodki

46.921

KAPITALSKI PRIHODKI

55.000
55.000

PREJETE DONACIJE

200

730 Prejete donacije iz domačih virov

200

TRANSFERNI PRIHODKI

99.010

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

99.010

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

6.451

712 Globe in druge denarne kazni

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

440 Dana posojila

55.082

800

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

750 Prejeta vračila danih posojil

100

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

v EUR

230.954

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

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

20.724

55

ODPLAČILA DOLGA

20.724

550 Odplačila domačega dolga

20.724
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Št.
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KRANJSKA GORA

IX.

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

210.230

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–20.724

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–230.954

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
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45.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in
programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v
primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku),
43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos
neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za
te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske
postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

1949.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2016

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12
in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2016 (Uradni list RS, št. 101/15) in v Odloku o 1. rebalansu
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 24/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

8.249.687

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.420.275

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.187.465

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.177.060

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5.141.535

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

777.010
0
2.278.740
1.887.030
4.000
34.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

195.000

6. člen

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

158.710

(obseg zadolževanja občine)

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

180.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži,
vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2016 dalje.
Št. 410-15/2015-53
Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2016
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

0

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

180.000
16.450
16.450
0
632.962
568.774

64.188
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

II.

0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.451.350

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

2.721.487

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

393.228

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

3.261.457

410 SUBVENCIJE

155.750

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

1.119.114

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

546.464

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

3.608.895

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

859.512

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZ. OSEBAM

681.071

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

178.441
–2.201.663

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

2.201.663

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA –
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
let.«

2.366.663

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-8
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

3.608.895

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–2.366.663

1.440.129

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

93.738

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

409 REZERVE

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

2.175.411

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

59.110

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

165.000
0
165.000

–165.000

1950.

Odlok o spremembah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini
Kranjska Gora

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3.
in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 36/12) se črta besedilo petega odstavka 10. člena odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-2
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1951.

Odlok o spremembah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini
Kranjska Gora

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD,
66/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15,
30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US in 32/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 42/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora
na 12. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 28/2012), se besedilo prvega odstavka 7. člena spremeni
tako, da glasi:
»Javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda se na celotnem območju občine izvaja v
javnem podjetju.«
Črta se besedilo drugega in tretjega odstavka 7. člena.
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-2
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

1952.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Športno
prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A
108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C, 43/10, ZPNacrt-B 57/12,
ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014, 7/2015) je župan Občine Kranjska
Gora sprejel
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka
o ureditvenem načrtu Športno prireditveni
center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori
0. Uvod
Sklep o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center
(ŠPC) Bezje v Kranjski Gori, ki je bil objavljen v UrGSO,
št. 53/2014, dne 28. 11. 2014, se v celoti črta in nadomesti
s sledečim besedilom:
1. Splošno
S tem sklepom se spremeni in dopolni določbe za
pripravo četrtih (4.) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v
Kranjski Gori (v nadaljevanju: UN ŠPC Bezje) po postopku
in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju
ter programu pripravljavca.
2. Vsebina
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe sklepa
ter sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje,
– območje UN ŠPC Bezje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki in posamezne faze za pripravo sprememb in
dopolnitev UN ŠPC Bezje,
– navedba nosilcev urejanja prostora,
– finančna sredstva,
– končne določbe.
3. Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe
sklepa ter sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje
Občina Kranjska Gora še nima sprejetega Občinskega
prostorskega načrta (OPN), tako se na »strateškem nivoju«
prostor ureja z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od
leta 1986 do 2000 (UVG, št. 20/86, 2/88 in 2/90). Območje
urejanja UN ŠPC Bezje je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 99/01 in 98/02) (v
nadaljevanju: Pplan) opredeljeno kot območje Kranjska Gora
– Porentov dom, z oznako KG R4. Namenska raba predmetnega območja v Pplanu ni določena, saj so bili planski
akti občine izdelani v času, ko še ni obstajala zakonodaja,
na podlagi katere je območjem urejanja potrebno določati
namensko rabo ali podrobno namensko rabo. V »osnovnem«
Pplanu (UVG št. 8/88), je bilo v poglavju VI. urejanje prostora
in varstvo okolja, tč. 3 Naloge v zvezi z urejanjem prostora
in varstvom okolja, peti odstavek navedeno: cit. “Glede na
pretežno namembnost ... pomenijo oznake pretežnih namembnosti posameznih ureditvenih območij: ... R – površine
za turizem, šport in rekreacijo, ...” S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 58/98) je bil zgoraj naveden opis namembnosti
površin spremenjen (5. člen) v naslednji opis: “R – območje
za rekreacijo”, ki pa še vedno pomeni usmeritev pretežne
namembnosti, ne določa pa dejavnosti, ki je v območju dopustna oziroma dovoljena. Zato se dejavnost določa, tako
kot doslej, v sklopu priprave UN in njegovih vsakokratnih
sprememb in dopolnitev, ki izhaja iz programa pripravljavca,
tj. Občine Kranjska Gora.
Na območju je bil v letih 2001 in začetku 2002 izdelan in sprejet Odlok o UN ŠPC Bezje (Uradni list RS,
št. 17/02), v letu 2004 so bile izdelane in sprejete spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (UVG, št. 1/2005), konec
leta 2005 in v začetku leta 2006 so bile izdelane in sprejete
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druge (2.) spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (UVG,
št. 17/2007), v letu 2007 pa so bile izdelane in sprejete tretje
(3.) spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (Uradni list RS,
št. 88/07).
Na območju UN ŠPC Bezje se je doslej izvedlo vadbišče za golf (poseg št. 10) in dom za ostarele (poseg št. 5).
V sklopu gradnje doma starostnikov se je zgradil oziroma
dogradil tudi sistem vodooskrbe območja Bezij in Čičar,
kar zajema tudi pripravo tovrstne infrastrukture za program
UN ŠPC Bezje. Enaki športno rekreacijski objekti, kot so
(bili) predvideni v okviru UN ŠPC Bezje, so se zgradili na
200 m oddaljenem območju Športnega parka Rutč, zato so
se lastniki zemljišča odločili, da na prostih površinah zgornje
terase območja UN spremenijo program za gradnjo stanovanjskih stavb. S tem namembnost te površine poenotijo z
namembnostjo doma za starejše (ki je, glede na pretežno
namembnost stanovanjska stavba), ki leži na vzhodni strani
območja. Stavbe z enako namembnostjo so sicer zgrajene
tudi neposredno ob območju UN, in sicer na severni in zahodni strani. Program južnega dela območja UN se ohranja
oziroma se prilagodi prostorski umestitvi predvidenih stanovanjskih stavb (velja predvsem za večnamensko igrišče
(poseg št. 2) in povezovalne poti znotraj UN).
4. Območje UN ŠPC Bezje
Meja območja UN ŠPC Bezje se ne spreminja. Območje obdelave predmetnih sprememb in dopolnitev UN ŠPC
Bezje, pa zajema SZ del le-tega, kar pomeni, da zajema
zemljišče s parcelnimi št. 407/6, 407/5 (del), 407/7, 407/8,
407/9, 397/15, 397/13 (del), 860/8 (del), 860/7, 401/1 (del),
399 (del) in 398, vse k.o. Kranjska Gora. To obsega območje
v velikosti okoli 11.000 m2.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev
UN ŠPC Bezje se izdelajo na podlagi Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in bodo temeljile na
programu pripravljavca, upoštevajoč veljavni UN ŠPC Bezje
ter smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Izdela jih izdelovalec UN ŠPC Bezje.
6. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb in
dopolnitev UN ŠPC Bezje
Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN ŠPC
Bezje bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju, in sicer:
– priprava sklepa župana o začetku priprave
delnega OPPN
2 dni
– izdelava idejnih rešitev osnutka delnega
OPPN
30 dni
– izdelava osnutka delnega OPPN
(na podlagi potrjenih idejnih rešitev)
15 dni
– priprava vloge in pridobitev smernic
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja
35 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka delnega
OPPN, vključno s strokovnimi podlagami
za izvedbo komunalne in energetske
infrastrukture obravnavanega območja
20 dni
– priprava gradiva dopolnjenega osnutka
delnega OPPN za JR in JO
10 dni
– izvedba javne razgrnitve (JR) in javne
obravnave (JO)
30 dni
– priprava predloga stališča do pripomb
in predlogov iz JR in JO
15 dni
– izdelava predloga delnega OPPN
20 dni
– priprava vloge in pridobitev mnenj nosilcev
urejanja k predlogu delnega OPPN
35 dni
– izdelava usklajenega predloga delnega
OPPN
20 dni
– predstavitev usklajenega predloga delnega
OPPN na občinskem svetu
1 dan

Uradni list Republike Slovenije
– izdelava in dostava končnega elaborata
delnega OPPN (po sprejetju na OS)
SKUPAJ

15 dni
218 dni

V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje ter se izvajajo skladno
z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave
in sprejema sprememb in dopolnitev UN.
7. Navedba nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje je
Občina Kranjska Gora. Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija
RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava za zaščito
in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za
obrambne zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj
– Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
– Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana
– Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a,
4280 Kranjska Gora (za ceste in javno razsvetljavo)
– Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50,
4282 Gozd Martuljek (za vodovod, in odpadke)
– WTE Projektna družba Kranjska Gora, d.o.o., Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora (za odpadne vode)
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat
za okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za izdajo
mnenja o potrebnosti okoljskega poročila).
8. Finančna sredstva
Izdelava sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje se
financira iz občinskega proračuna Občine Kranjska Gora.
9. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in
na svetovnem spletu na strani www.obcina.kranjska-gora.si
ter prične veljati z dnem objave.
Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje
in prostor.
Kranjska Gora, dne 8. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

LENDAVA
1953.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Lendava

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 75/10 – UPB, 48/11, 55/11, 56/12, 112/13 in 74/15) je
Občinski svet Občine Lendava na 5. korespondenčni seji dne
20. 6. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratna denarna
pomoč) z območja Občine Lendava, določa upravičence
in višino denarne pomoči ter postopek dodelitve enkratne
denarne pomoči.
2. člen
(uporaba izrazov)
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(opredelitev denarne pomoči)
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev proračuna Občine
Lendava in s katero se staršem oziroma zakonitemu zastopniku novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva
za pokrivanje osnovnih stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.
II. UPRAVIČENEC
4. člen
(določitev upravičenca)
Upravičenec po tem pravilniku je upravičenec po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah
pomoči ob rojstvu otroka in katerega kot upravičenca vodi
Center za socialno delo Lendava ter ga ob njegovi privolitvi
uvrsti na seznam, ki ga za ta namen posreduje občini.
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družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka,
ki ga Center za socialno delo Lendava ob privolitvi oseb
kvartalno posreduje občini, razen v primeru iz 10. člena tega
pravilnika.
Občina upravičencu posreduje čestitko in obvestilo
glede izplačila enkratne denarne pomoči po tem pravilniku
ter ga zaprosi, da v roku 5 dni posreduje številko bančnega
računa kamor bo občina nakazala enkratno denarno pomoč.
Občina po prejemu številke bančnega računa izda ugotovitveno odločbo, s katero prizna pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ter jo posreduje upravičencu.
Denarna pomoč se upravičencu izplača na njegov bančni račun po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu
občine, in sicer v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Občini Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava.
Na podlagi pisne izjave se prejemnik lahko odpove
pravici do pritožbe.
V primeru, da upravičenec tudi v roku 15 dni po pozivu
občine za posredovanje številke bančnega računa le-tega
občini ne posreduje, se šteje, da upravičenec enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ne želi prejeti.
7. člen
(neprenosljivost denarne pomoči)
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na
drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v
humanitarne ali druge namene.
8. člen
(sodelovanje med Občino Lendava in Centrom za socialno
delo Lendava)
Z namenom sodelovanja in skrajšanja ugotovitvenega
postopka pri dodelitvi enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava
skleneta dogovor, v katerem določita sodelovanje iz tega
naslova.
V. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

9. člen

5. člen

(predhodne in končne določbe)

(višina enkratne denarne pomoči)

Prvi seznam upravičencev po tem pravilniku Center za
socialno delo Lendava občini posreduje za obdobje od 1. 1.
do 30. 6. 2016, nadalje kvartalno.
Izplačilo denarnih pomoči se v IV. kvartalu zaključi s
15. 12. tekočega leta, otroci rojeni po 15. 12. pa se obravnavajo v I. kvartalu naslednjega leta.
Stroški izvedbe določil tega pravilnika ne smejo presegati 1 % razpoložljivih sredstev.

Višina enkratne denarne pomoči se določi po formuli:
VP – S
PŠN
pri čemer je:
VS – višina sredstev v proračunu za ta namen
S – stroški postopka in izvedbe
PŠN – predvideno število novorojencev v proračunskem letu
Višino enkratne denarne pomoči za vsako proračunsko
leto določi župan občine z sklepom.
IV. POSTOPEK
6. člen
(vsebina postopka)
Enkratna denarna pomoč se izplača na podlagi seznama upravičencev po Zakonu o starševskem varstvu in

10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse
otroke rojene od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 03503-0003/2016-2
Lendava, dne 20. junija 2016
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
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1954.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok
(krajše: SD OPN Loški Potok 1)

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A) (108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15/ZUUJFO) ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok
(krajše: SD OPN Loški Potok 1)
1.0 UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok)
(1) S tem Odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (v
nadaljevanju: OPN), ki v celoti nadomesti besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrte Občine Loški Potok (Uradni list RS,
št. 86/10).
(2) OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena, ter določi
pogoje umeščanja objektov v prostor. OPN vsebuje uvodne določbe, strateški in izvedbeni del ter končne določbe.
(3) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev
določa:
− izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
− usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
− območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezani, in območja razpršene poselitve.
(4) OPN v izvedbenem delu določa:
− območja namenske rabe prostora,
− prostorske izvedbene pogoje in
− območja, za katere se bodo pripravili občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).
(5) Ta odlok velja za območje celotne občine.
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) Prostorski načrt vsebuje besedilo odloka in grafične priloge. OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPN sestavljajo naslednja poglavja in podpoglavja:
− 1. Uvodne določbe,
− 2. Strateški del,
− 2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
− 2.2 Stanje, značilnosti, in težnje dosedanjega razvoja v občini,
− 2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine,
− 2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra,
− 2.5.1 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
− 2.5.2 Usmeritve za razvoj v krajini,
− 2.6 Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire,
− 2.7 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih,
− 2.8 Usmeritve za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
− 2.9 Urbanistični načrt občinskega središča,
− 2.10 Lokalni energetski koncept,
− 3.0 Izvedbeni del,
− 3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
− 3.1.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
− 3.1.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
− 3.1.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo
− 3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
− 3.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
− 3.3.1 Ohranjanje narave,
− 3.3.2 Ohranjanje kulturne dediščine
− 3.3.4 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
− 3.3.5 Varovanje zdravja
− 3.3.6 Pogoji na območjih razpršene gradnje,
− 3.4. Podrobnejša merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe
− 3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja
− 3.6 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov
− 4.0 Prehodne in končne določbe.
(3) Besedilni del vsebuje prilogi:
– Priloga 1: Posebni prostorsko-izvedbeni pogoji (po EUP),
– Priloga 2: Vrste dopustnih gradenj pomožnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe.
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(4) Grafične priloge OPN vsebujejo:
Grafični prikaz strateškega dela:
1. Zasnova prostorskega razvoja občine (merilo 1:40.000),
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (merilo 1:40.000),
3. Prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve (merilo
1:40.000),
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo (merilo 1:40.000),
5. Usmeritve za razvoj v krajini (merilo 1:40.000),
6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (merilo 1:40.000).
Grafični prikaz izvedbenega dela:
1. Pregledna karta Občine Loški Potok (merilo 1:50.000),
2. Pregledna karta Občine Loški Potok s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI (merilo 1:50.000),
3. Prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora (merilo 1:5.000),
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in GJI (merilo 1:5.000).
(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiško katastrskem prikazu iz sept. 2014, v merilu 1:5.000, pregledne karte pa na državni
topografski karti v merilu 1:40.000.
(5) Prostorski izvedbeni pogoji določajo urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor na območju, ki ga
obravnava ta odlok, ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja, zlasti pa:
− pogoje za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez,
− pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
− pogoje za varstvo in urejanje voda,
− pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine,
− pogoje za varstvo, ohranjanje in izboljšanje človekovega okolja.
(6) Pogoji so določeni za celotno Občino Loški Potok ter za posamezne enote urejanja. Za enote urejanja so določena tudi
območja varstva pred hrupom. Skupni pogoji za posege v prostor veljajo za vse enote urejanja, razen kadar v pogojih za posamezno enoto ni določeno drugače (priloga 1).
3. člen
(1) Obvezne sestavine OPN so:
− Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
− Prikaz stanja prostora,
− Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
− Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
− Obrazložitev in utemeljitev OPN,
− Povzetek za javnost,
− Okoljsko poročilo.
(2) Obvezne sestavine OPN so sestavina analogne oblike OPN in jih hrani Občina Loški Potok.
2.0 STRATEŠKI DEL
4. člen
(vsebina strateškega dela)
Strategija prostorskega razvoja občine je temeljni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru Občine Loški Potok in določa
zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo na celotnem območju občine. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja
družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja in je temeljni okvir za koordinacijo razvojnih in varstvenih
potreb občine ter podlaga za usmerjanje zasebnih pobud in interesov v smeri uresničevanja sprejetih ciljev in zasnov. Strateški
del je tudi podlaga za pripravo izvedbenega dela OPN ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
5. člen
(izhodišča)
(1) Občinska razvojna vizija in njena uresničitev temelji na usmerjanju dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in
bivalnega okolja.
(2) Strateški del OPN dopolnjuje in konkretizira temeljne cilje na področju urejanja prostora:
1 Razvoj, ki ohranjanja poselitev območja,
2 Spodbujanje razvoja zaposlitvenih možnosti, funkcijske in infrastrukturne povezanosti naselij,
3 Dvigovanje kvalitete prostora za bivanje in zaposlitev,
4 Razpoznavnost in povezovanje v regionalnem okolju.
(3) Prostorski razvoj Občine Loški Potok bo sledil načelom trajnostnega razvoja.
2.2. Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega
razvoja v občini
6. člen
(1) Območje Občine Loški Potok se nahaja na jugu Slovenije, v osrednjem delu slovenskega Dinarskega krasa. Meri 135 km2
in ima 1883 prebivalcev (druga polovica decembra 2014). V občini je 17 naselij: Črni Potok pri Dragi, Draga, Glažuta, Hrib - Loški
Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas - Loški Potok, Stari
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Kot, Šegova vas, Trava Travnik. Občina Loški Potok meji na občine Loška dolina, Bloke, Sodražica, Ribnica in Kočevje. Del
meje občine je državna meja z Republiko Hrvaško. Razen Glažute so vsa druga naselja občine uvrščena v maloobmejno
območje.
(2) Prebivalstvo v občini številčno upada in se stara hitreje kot na ravni regije in države. Gostota naseljenosti je izjemno
nizka in je 14,5 prebivalca na km2. Število starejših bo v prihodnosti hitro naraščalo, s čimer se bodo povečale zahteve po
zagotavljanju zdravstvenega in socialnega varstva ter potrebe po institucionalni oskrbi tega dela prebivalstva.
(3) Osrednje poselitveno območje, ki ga tvorijo naselja Hrib - Loški Potok, Srednja vas, Šegova vas in Travnik, se je
razvilo v dolini, ki sta jo izoblikovala Mežnarjev potok in Loški potok. Poselitev, v kateri prevladuje individualna stanovanjska
gradnja, je zgoščena na območju z naselji, kot so Hrib - Loški Potok, Šegova vas, Srednja vas - Loški Potok, Travnik, Retje
in Mali Log. Največje in najbolje opremljeno naselje in hkrati občinsko središče je Hrib - Loški Potok. Druga naselja nimajo
razvitih oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Naselja Lazec, Podpreska, Draga in Srednja vas pri Dragi so se razvila v Dragarski
dolini, ki se nahaja med Goteniško in Travljansko goro v osrednjem delu občine proti jugu. Na povsem južnem in obmejnem
delu občine je še območje redke poselitve z manjšimi naselji Trava, Pungert, Črni Potok ter Podplanina. Na jugozahodnem
delu občine so naselja Stari Kot in Novi Kot ter Hrib. V teh naseljih prevladuje avtohtoni vzorec razpršene poselitve. Naselja
vzdolž meje s Hrvaško so izrazito demografsko ogrožena. Na vzhodnem delu občine je sredi obsežnih gozdov ob meji z
Občino Kočevje izpraznjeno naselje Glažuta, ki je danes le še opustela nekdanja turistična točka.
(4) Po stavbni dediščini sodi območje občine pretežno v kočevsko-ribniško arhitekturno regijo. Glede na regionalno
razdelitev krajinskih tipov Slovenije in ugotovitev iz strokovnih podlag so območja Občine Loški Potok razdeljena na naslednje
podrobnejše krajinske enote:
– doline in uvale v dinarski smeri (dolina Loškega Potoka, Retijska uvala, Sodol, Poden pri Lazcu, Dragarska dolina),
– razgiban kraški planotast svet (prehodno območje z Bloške planote na območja Goteniške gore, Velike gore in Račne
gore, Travljanska gora s Kotarskim podoljem),
– visoke dinarske planote (Goteniška gora, Velika gora).
(5) Naravni prostor občine sodi v krajinsko makroregijo – kraško krajino notranje Slovenije. Območje Loškega Potoka je
v SPRS opredeljeno kot nacionalno pomemben prepoznaven in reprezentativen del slovenske krajine. Posebej pomembna
območja z naravovarstvenega vidika v občini so: posebna varstvena območja (območja Natura 2000), krajinski park Snežnik
in območje predloga za krajinski park Kočevsko – Kolpa. Med območja z visoko naravno ohranjenostjo v občini sodijo: Retijska
uvala, kraško polje Loški Potok s ponikalnico, Velika bela stena, Žurgarska stena in Čabranka.
(6) Komunalna opremljenost naselij zaostaja za potrebami. Glavna prometna os poteka skozi Travniško in Dragarsko
dolino do meje s Hrvaško. Med gospodarskimi panogami sta vodilni lesna in kovinskopredelovalna industrija. V občini med
kmetijskimi površinami prevladujejo travniki in pašniki. Glavna dejavnost v kmetijstvu je reja govedi in drobnice. Zaradi
neugodnih naravnih in ekonomskih pogojev za kmetovanje se to opušča, posledično se zaraščajo večje površine slabših
kmetijskih zemljišč.
7. člen
(1) Potrebe in težnje v razvoju
Za zagotovitev boljših bivalnih razmer in pogojev za gospodarski in socialni razvoj občine je potrebno izboljšati prometno,
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo z rekonstrukcijo državne ceste 1363 in 1373, obnovo primarnega
vodovodnega omrežja in izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolini Loškega Potoka, ureditvijo sistema daljinskega ogrevanja
z obnovljivimi viri na Hribu - Loški Potok ter s priključitvijo območja občine na omrežje širokopasovnih povezav.
(2) Možnosti prostorskega razvoja občine
Poselitvene možnosti se izkazujejo pretežno v naseljih v dolini Loškega Potoka predvsem z izrabo notranjih prostorskih
rezerv ter deloma s širitvijo na območjih Malega Loga, Hriba, Travnika in Retij. V naseljih Dragarske doline ter na območju
razpršene poselitve demografsko izpraznjenega obmejnega prostora so za poselitev razpoložljive možnosti v obstoječih
naseljih in enotah razpršene poselitve. Posamezne enote razpršene poselitve so aktivne domačije, ki potrebujejo širitve ter
dodatna funkcionalna zemljišča.
(3) Gospodarski razvoj v občini bo v prihodnosti usmerjan na območje obstoječih industrijskih proizvodnih zmogljivosti
(Mali Log, Travnik, Podpreska), kjer bo mogoče zagotoviti racionalno in kakovostno komunalno opremljenost. V njej bodo
lahko svoje gospodarske zmogljivosti umestili obrtniki in podjetniki iz Občine Loški Potok.
(4) Gozdnatost območja občine daje možnosti za zaposlovanje v gozdarstvu in predelavi lesa. Območje Občine Loški
Potok je z neokrnjenim naravnim prostorom turistično povsem neizrabljen razvojni potencial. Prednosti občine so v ohranjeni
naravi, čistem okolju in bogatih gozdovih, s katerimi je pokrita občina. Kar 85 % občine je v območju posebnega varstvenega
območja (območja Natura 2000). Za občino je zaradi odmaknjenosti od glavnih prometnih državnih in regionalnih osi značilna
slaba prometna povezanost in dostopnost.
(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji
Območje občine je vključeno v statistično regijo Jugovzhodna Slovenija in je del Kočevsko-Ribniške subregije. Osrednja
povezava občine z drugimi območji poteka preko Sodražice in nato proti vzhodu, kjer se preko Žlebiča vključuje na glavno
cestno povezavo 3. a razvojne osi Ljubljana–Ribnica–Kočevje–mejni prehod Petrina. Proti zahodu se preko Unca navezuje
na Notranjsko regijo. Glavni migracijski tokovi so usmerjeni proti osrednji Sloveniji. Občina se pri skupnih razvojnih projektih
gospodarstva in infrastrukture povezuje s sosednjimi občinami in v širši regiji pri razvoju območja regijskega parka Kočevsko
– Kolpa, pri načrtu upravljanja s porečjem Krke in pri obnovi in širitvi omrežja oskrbe s pitno vodo. Preko mejnega prehoda
Podplanina se ohranjajo vezi z obmejnim območjem sosednje Hrvaške.
(6) Izhodišča varovanja
Pri načrtovanju rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev za posege v prostor in graditev objektov se upoštevajo
smernice nosilcev urejanja prostora. Njihove smernice se upoštevajo z vidika ohranjanja naravnih značilnosti prostora in
življenjskega okolja rastlin in živali – zlasti na posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in ekološko pomembnih
območjih; varovanja naravnih virov (vode, kmetijska zemljišča, gozdovi, mineralne surovine, energetski potenciali), varstva
okolja in zdravja ljudi (varovanje pred hrupom, varstvo zraka, varstvo tal in voda pred onesnaženjem) ter obrambe in zaščite
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Smernice nosilcev urejanja prostora se upoštevajo tudi na področju varovanja kulturne
dediščine in razvoja omrežij objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture na državni, regionalni in lokalni ravni.
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8. člen
(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)
(1) Občina Loški Potok želi z OPN doseči naslednje cilje prostorskega razvoja:
– v prostoru omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov,
– zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru,
– omogočiti rabo prostora in razvoj dejavnosti v prostoru ob upoštevanju načel prostorskega razvoja demografsko ogroženih območij,
– ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij,
– zagotoviti prostorske pogoje za kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju družbenih dejavnosti,
– omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim omrežjem ter povezave s sosednjimi
območji občin in regij,
– izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje v
Hribu - Loškem Potoku,
– regulirati oziroma uravnati gostote v območjih,
– zagotavljanje enakomerne dostopnosti do centralnih funkcij,
– ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje in kulturno dediščino,
– vzbuditi prenovo obstoječega stavbnega fonda,
– vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi (kolesarski in peš promet) in omogočiti neoviran dostop do
javnih objektov ter površin funkcionalno oviranim osebam,
– zagotoviti je treba varstvo ljudi, živali in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določiti prostorsko izvedbena merila in pogoje za urejanje prostora in posege v prostor,
– zagotoviti ustrezno podlago za pripravo in sprejem podrobnejših prostorskih načrtov.
(2) Na podlagi regionalnega razvojnega programa JV Slovenije Občina Loški Potok opredeljuje naslednje prioritetne cilje
prostorskega razvoja:
– izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo sistemov za ravnanje z odpadki in z izpopolnitvijo energetske
infrastrukture;
– vzpostavitev omrežja naselij v regiji z lokalnim središčem visoke stopnje centralnosti;
– zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za stanovanja in za gospodarske dejavnosti in turizem v središčnih in podeželskih naseljih, še posebej zaradi velike demografske ogroženosti vseh naselij v občini;
– ohranitev kulturne krajine in naravne vrednosti kot potenciala za razvoj turizma, povezanega s sonaravnim kmetijstvom;
– navezava občine preko regije na AC omrežje in vzpostavitev oziroma posodobitev regionalnih povezav in cest ter izpopolnjevanje informacijske infrastrukture.
(3) Osnovni cilj načrtnega urejanja prostora je ustvarjati zdravo okolje z vzpostavitvijo ravnotežja med naravnim okoljem,
gospodarskim razvojem in izrabo prostora na drugi strani.
2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
9. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
V Občini Loški Potok se bo poselitev razvijala v obstoječih naseljih. Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo predvidoma
oblikovale nekatere nove soseske, v drugih pa le manjše zapolnitve vrzeli ter zaokrožitve obstoječe poselitve. Z aktiviranjem
gospodarskih dejavnosti in nekaterih domačij, ki so leta stagnirala, so potrebne razvojne zaokrožitve. Na preostalem prostoru
zunaj enot poselitve se ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in gozdov v obstoječem medsebojnem ravnovesju ter
razmerju med urbanim in naravnim prostorom in posameznimi tipi kulturne krajine.
10. člen
(prednostna območja za razvoj dejavnosti)
(1) Območja za bivanje
Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja in mešanih območjih, ki so namenjena izvajanju centralnih
dejavnosti v urbanem okolju, prvenstveno v središčnem prostoru naselja. Večje poselitvene možnosti in prepoznavno ter privlačno okolje za priseljevanje je potrebno zagotoviti v osrednjem poselitvenem prostoru občine, zlasti v naseljih Retje, Hrib
- Loški Potok, Travnik in Mali Log. V občini je prisotna demografska ogroženost zaradi dekoncentrirane poseljenosti in slabe
povezanosti z regionalnimi središči, vzporedno tudi zaradi nezadostnih gospodarskih dejavnosti. Treba je usmeriti pozornost v
naselja z elementi lokalnega središča kot so Podpreska, Draga in Trava, ki stagnirajo. V vseh naseljih se ob bivanju omogoča
tudi razvoj vseh oblik gospodarske aktivnosti prebivalstva v merilu in obsegu, skladnem z zmogljivostjo prostora na mikro-ravni.
(2) Območja za gospodarski razvoj
Razvoj proizvodnih dejavnosti je omejen na obstoječa območja, namenjenih proizvodnji, kjer so že razpoložljivi objekti in
površine. Območje za razvoj proizvodnih dejavnosti se zagotavlja v naseljih Mali Log,Travnik in Podpreska. Območje centralnih,
to je oskrbnih, storitvenih, družbenih in upravnih dejavnosti, je opredeljeno v naselju Hrib - Loški Potok, ki je občinsko in lokalno
središče. Krepitev centralnih dejavnosti z vidika programske obogatitve osrednjega poselitvenega prostora v občini se omogoči
tudi v naselju Retje, Mali Log in v naselju Podpreska. V drugih naseljih se omogoči zagotavljanje javnih programov v središčnih
prostorih naselij, kjer to omogoča razpoložljivi stavbni fond. Dejavnost športa in rekreacije v povezavi s turizmom se razvija v
Retjah in Malem Logu. Razvoju turizma je namenjeno območje izpraznjenih zaselkov Glažuta in Medvedjek.
Pospešujejo naj se vse vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predvsem v povezavi z zaledjem odprtega prostora.
Kmetijska dejavnost se ohranja tudi na območju, namenjenem bivanju v izvornih delih naselij.
Na območjih razpršene poselitve se kmetijska dejavnost ohranja s ciljem ohranitve poseljenosti in vzdrževanja kulturne
krajine.
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11. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij)

(1) Omrežje naselij v Občini Loški Potok sestavlja 17 naselij. Večja naselja v občini z več kot 300 prebivalci so Retje, Hrib Loški Potok in Travnik. Navedena naselja skupaj z Malim Logom, Šegovo vasjo, Srednjo vasjo - Loškim Potokom so najgosteje
poseljen severni del občine, kjer živi tri četrtine prebivalstva občine. V osrednjem delu občine v Dragarski dolini sta večji naselji
Podpreska in Draga. Ostala naselja v občini so: Črni potok, Glažuta, Lazec, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Stari Kot,
Srednja vas pri Dragi, Trava in Medvedjek.
(2) Razvoj poselitve je usmerjen v ustvarjanje pogojev za krepitev centralne funkcije Hriba - Loškega Potoka kot pomembnega
lokalnega in občinskega središča. Nova poselitvena območja, namenjena stanovanjski gradnji, se zagotavljajo v naseljih Travnik,
Hrib - Loški Potok, Retje in Mali Log. Naselja s posameznimi elementi lokalnega središča so Mali Log, Retje, Travnik in Podpreska ter deloma Draga in Trava. Razvoj Hriba - Loškega Potoka in z njim povezanih naselij Srednja vas, Šegova vas in Travnik se
načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.
12. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij)
(1) Osnovo prometnega omrežja, na katerega se navezujejo občinske ceste, zagotavlja državna cesta R III-653/1363 in /1364
Sodražica–Loški Potok–Draga–Podplanina (do meje s Hrvaško).
(2) V naselju Hrib - Loški Potok se odcepi regionalna cesta R3 746/2407 do Loža (Občina Loška dolina). V naselju Draga pa
se na glavno regionalno cesto Hrib–Podplanina odcepi regionalna cesta RT 916/3653 Draga–Medvedjek.
(3) V sistem povezovalnih cest se vključujejo lokalne ceste:
– LC 229051 Hrib–Nova vas (Občina Bloke),
– LC 231074 Hrib–Retje
– LC 231961 Lazec–Kurja vas (mejni prehod Novi Kot).
13. člen
(druga pomembna območja)
(1) Na južnem delu se meja občine stika z mejo s Hrvaško. Obmejno območje v južnem delu občine z naselji Novi Kot, Stari
Kot, Podplanina, Pungert in Črni Potok ter naselji v Dragarski dolini je pomembno za ohranjanje poseljenosti in vzdrževanja kulturne krajine ob »zeleni meji«.
(2) V občini so pomembna območja ustvarjenih kvalitet prostora, kjer so vsi objekti in območja kulturne dediščine varovani po
predpisih o varstvu kulturne dediščine. V občini je po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije varovanih skupaj
69 enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine, in 5 enot, predlaganih za vpis v register. Območje
kulturne krajine Loški Potok sodi med nacionalno pomembna območja krajine z vidika njene kulturne in simbolne prepoznavnosti.
2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
14. člen
(zasnova gospodarske javne infrastrukture)
(1) Območja gospodarske javne infrastrukture
Za razvoj komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture se prednostno namenja obstoječe že uporabljene koridorje.
V pretežni meri se tovrstna infrastruktura umešča v obstoječi javni svet, ki ga tvori sedanja mreža lokalnih in državnih cest.
(2) Omrežja prometne infrastrukture
Cestno omrežje je zasnovano na obstoječi prometni mreži in hierarhiji državnih in lokalnih cest. Najpomembnejša je državna
cesta 1363 in 1364 Sodražica–Loški Potok–Draga–Podplanina (do meje s Hrvaško) s potekom po pobočjih doline Loškega potoka
in Dragarske doline vse do obmejnega območja s Hrvaško. Skozi gosto naselje Travnik poteka državna cesta, zato se načrtuje
nov prometnih koridor obvozne ceste nad naseljem Travnik. Prometno povezavo sekundarne ravni zagotavlja državna cesta 3653
Medvedjek–Draga. Območje »zelene meje« bo povezano z izgradnjo in rekonstrukcijo 33 km državnih in občinskih cest: 231061:
Lazec–Stari Kot–Novi Kot, navezave na državno cesto 1364 – občinske cesta 7371781: Podplanina, 731801: Pungert in 731841:
Črni Potok.
(3) Omrežja elektronskih komunikacij
Oskrbo s storitvami elektronskih komunikacij se zagotavlja preko klasičnega telefonskega omrežja in optičnih kablov, ki jih
zgradijo ponudniki telekomunikacijskih storitev. Za vzpostavitev dobrih pogojev za mobilno telefonijo je potrebno zagotoviti zadovoljivo pokritost vseh naselij s signalom postaj v sistemu omrežja mobilne telefonije. Za potrebe razvoja elektronskih komunikacij in
širokopasovnih povezav se v občini zgradi omrežje optičnega kabla. Na področju telekomunikacij se načrtuje povečanje kapacitet
telefonskih central, prestavitev naročniških linij, ki še segajo na hrvaško ozemlje, na slovensko stran, ojačitev radijskih signalov za
slabo pokrite predele občine ter gradnja KTV Loški Potok–Draga.
(4) Omrežja in objekti oskrbe z energijo
Generalna zasnova oskrbe z električno energijo v največji meri izkorišča obstoječe stanje. Oskrba z električno energijo poteka
prek distribucijskega elektroenergetskega omrežja, ki je v upravljanju Elektro Ljubljana, DE Kočevje. Ta poteka preko DV 1x110
Grosuplje–Kočevje.
Na območju Občine Loški Potok je predvidena pomembnejša energetska povezava za prenos električne energije DV 2x110
Stari trg–Ribnica (vzankanje). Distribucijski sistem bo posodobljen s prenovo 20 kV daljnovodov in TP, ki so zastarele in amortizirane. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso se načrtuje za osrednji del poselitve v naselju Hrib - Loški Potok.
(5) Ogrevanje in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
V Občini Loški Potok je dopustno pridobivanje toplote, proizvodnja električne energije in raba vseh vrst obnovljivih virov energije. Pri nadaljnjem razvoju energetske oskrbe se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije z upoštevanjem učinkovitosti
sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa je to energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
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Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja načrtuje le uporabo obnovljivih
virov energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Po sprejetju lokalnega energetskega koncepta v Občini Loški Potok pa je načrtovana uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in električne energije
z visokim izkoristkom prednostna.
Na območjih z redko poselitvijo se v prihodnje načrtuje predvsem individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje
uporabo obnovljivih virov energije.
V Občini Loški Potok je zaradi gozdnatosti območja še zlasti primerna uporaba lesne biomase. V naselju Hrib - Loški Potok
se načrtuje uvedba daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
(6) Učinkovita raba energije
Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju novogradenj, prenov in sanacij objektov v
občini, da bi tako zmanjšali rabo energije in hkrati zagotovili enako ali višjo kakovost bivanja in gospodarjenja. V občini se načrtuje prenovo naselij, gradnjo stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb tako, da bo zagotovljena smotrna
uporaba materialov in učinkovitejša ter varčnejša raba energije.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno
rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izbor lokacije, orientacija objektov, z ustreznimi odmiki zagotovi ustrezno osončenje,
– ustrezna toplotna zaščita stavb,
– gradnja skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostna uporaba obnovljivih virov energije,
– z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjša izgube energije pri prenosu in distribuciji,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.
Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetljavo z vgrajevanjem
energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih
teles, postavljenih zunaj strnjene poselitve. Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati
določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07), ki se nanašajo na porabo električne
energije.
Podpira se izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. Solarni in vetrni sistemi
za pridobivanje električne energije in ogrevanje se lahko umeščajo v območje poselitve in v neposredno bližino infrastrukturnih
objektov in koridorjev tudi izven območja poselitve.
Dovoljena je gradnja vetrnih elektrarn oziroma posameznih vetrnic. Pred umestitvijo vetrnic v prostor je potrebno opredeliti
območje s primerno količino in močjo vetra.
Pri načrtovanju je potrebno obvezno upoštevati usmeritve za posege v krajino kot je:
– ohranjanje naravnih vrednot in značilnih krajinskih vzorcev,
– ohranjanje ugodnega stanja in drugih sestavin prostora.
V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo ukrepi varovanja pred prekomernim hrupom v območju poselitve in onesnaženosti podtalja.
(7) Omrežja in objekti komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
Oskrba z vodo temelji na 11 vodnih zajetjih: Srednja vas (VLP-1 in VLP-2), Srednja vas 1, Podpreska 1, Podpreska 2,
Draga 1, Draga 2, Podplanina (1 in 2), Hrib, Pungert in Črni Potok. Za nemoteno oskrbo s pitno vodo je potrebna postopna obnova vodovodnega omrežja v občini s prioritetami glede na dotrajanost cevovodov, dimenzioniranost in tehnološko zastarelost
materialov. Zanesljivost in ekonomičnost oskrbe z vodo se bo zagotavljala s povezovanjem manjših vodovodnih sistemov z
večjimi. Novogradnje vodovoda se načrtuje na območjih, kjer je predviden razvoj poselitve in v sklopu reševanja problematike
vaških vodovodov, ki jih ni mogoče sanirati drugače kot z novogradnjo omrežja. Pri obnovi dotrajanih omrežij se obnavlja in
dopolnjuje tudi hidrantna mreža.
Za izboljšanje oskrbe s pitno vodo se upošteva izdelana dokumentacija »Celovita ureditev oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Loški Potok«.
(8) V vseh naseljih v občini se bo izvajala postopna gradnja načrtovanega kanalizacijskega omrežja. Pri načrtovanju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda je iz okoljskih, tehnično tehnoloških in ekonomskih razlogov bila izbrana rešitev, kjer se
za osrednji poselitveni prostor gradita dva kanalizacijskega sistema, in sicer severni del sistema, ki se konča s ČN 350 PE pri
Malem Logu (na zemljišču v k.o. Retje). Južni del se priklopni na ČN 1500 ob regionalni cesti južno od naselja Travnik. Ker je
območje v vodovarstvenem območju, se očiščena odpadna voda vodi v kanalu ob cesti južno v izpust s ponikovalnim poljem
izven vodovarstvenega območja. Za ostala območja poselitve v južnem delu občine (Lazec, Podpreska, Draga, Srednja vas
pri Dragi, Trava, Stari in Novi Kot) ter obmejnega predela (Podplanina, Pungert in Črni Potok) se izvaja čiščenje odpadnih vod
preko individualnih čistilnih naprav. Blato iz individualnih naprav se odvaža na ČN v Travnik.
(9) Ravnanje z odpadki
Sistem ravnanja z odpadki v Občini Loški Potok razvija Komunala Ribnica d.o.o. tako, da je zagotovljeno zbiranje in odvoz
odpadkov v vseh naseljih v občini. Razvoj sistema temelji na zmanjševanju količin in ločenem zbiranju odpadkov na mestih
izvora, uvajanju ekoloških otokov. V občine deluje zbirni center v Malem Logu.
Odlaganje odpadkov se začasno izvaja na podlagi pogodb z upravljavcem na javnih odlagališčih, ki obratujejo v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi na območju osrednjeslovenske regije oziroma jugovzhodne Slovenije. Trajno odlaganje odpadkov
se po predhodni predelavi zagotavlja v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana po izgradnji objektov za predelavo odpadkov.
(10) Pokopališča
Pokopališka dejavnost se bo še naprej zagotavljala na obstoječih pokopališčih, ki zagotavljajo prostorske pogoje tudi za
zahteve glede načrtovanja prostorskih potreb v primeru izrednih razmer in naravnih nesreč. Potrebna je posodobitev objektov
in naprav ter zagotovitev možnosti parkiranja. Glede na potrebe se širi pokopališče Na Hribu - Loški Potok, pokopališče v Dragi
ne potrebuje širitev.
(11) Poplavno ogrožena območja
Občina na zemljišča in obrežna zemljišča v varovalnem pasu vododtokov ne bo usmejala dejavnosti, ki bi imele ob morebitnih izjemnih poplavah škodljiv vliv na vode ali vodna in priobalna zemljišča, in bi povečevale poplavno ogroženost teh območij.
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(12) Podzemne vode
Cilji varstva podzemnih voda (vodno telo podzemne vode Dolenjski kras) so doseženi, če se stanje podzemnih voda ne
poslabšuje. Usmeritve za varstvo podzemnih voda:
– ima vodno telo podzemne vode dobro kemijsko stanje,
– ima vodno telo podzemne vode dobro količinsko stanje,
– preprečiti kakršnokoli človekovo dejvnost, ki ogroža kakovost vodnih ali kopenskih ekosistemov, zdravje ljudi ali dejansko
ali mogočo dopustno rabo vodnega okolja,
– preprečevati vnos nevarnih onesnaževal in omejen vnos drugih onesnaževal v podzemno vodo, ki pomenijo obstoječe ali
mogoče tveganje za podzemno vodo.
(13) Erozijska območja
Erozijska območja in plazljiva območja v strmejših predelih, občina ne bo usmerjala novih dejavnosti, ki bi procese lahko
pospešile ali poslabšale obstoječe stanje. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti bo prepuščala dimaniki naravnih
procesov. Občina bo usmerjala poselitev izven teh območij. Pri dopustni gradnji infrastrukture so potrebe predhone geološke
raziskave.
2.5.1 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
15. člen
(okvirna območja naselij)
Okvirna območja naselij (ON)
Na območju Občine Loški Potok je 17 naselij po RPE. Dve naselji po RPE nimata določenih okvirnih območij naselij (ON):
Črni Potok pri Dragi in Novi kot.
Na območju Občine Loški Potok se določijo naslednja okvirna ON:
– na območju naselja Draga – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Hrib - Loški Potok – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Lazec – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Mali Log – po RPE:
2 ON
– na območju naselja Podplanina – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Podpreska – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Pungert – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Retje – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Srednja vas pri Dragi – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Srednja vas – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Stari Kot – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Šegova vas – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Trava – po RPE:
1 ON
– na območju naselja Travnik – po RPE:
2 ON
16. člen
(naselja, vključno z območji razpršene gradnje)
Naselje, ki vključuje območje razpršene gradnje in se jo sanira, je Mali Log.
Za vsa območja razpršene gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.
2.5.2 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
17. člen
(splošne določbe za notranji razvoj poselitve, prenovo in širitev naselij)
(1) Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih, družbenih in varstvenih vidikov
razvoja ob upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja na varovanih območjih z ohranjanjem narave, varstvom kulturne dediščine
ter trajnostno uporabo naravnih virov.
(2) Naselja se bodo razvijala v skladu s svojo vlogo in pomenom v omrežju naselij občine, ob upoštevanju obstoječih kakovosti
pozidanih in nepozidanih struktur naselja ter reliefnih in drugih omejitev v prostoru.
(3) Pri usmerjanju razvoja naselij se širitev naselja zagotavlja na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča, razen v primeru, ko je takšno načrtovanje posegov utemeljeno v ukrepih za revitalizacijo naselij in zajezitev negativnega
trenda demografskih gibanj. Manjše širitve naselij se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli ter zajed kmetijskih zemljišč
v poselitveno strukturo. Večje širitve se načrtujejo le v vitalnejših naseljih, da omogočijo organizirano stanovanjsko gradnjo, ki bo s
ponudbo opremljenih zemljišč in stanovanj izboljšala privlačnost Občine Loški Potok za priselitev v ta naselja. Večje širitve naselij
se načrtuje na podlagi OPPN.
(4) V skladu s cilji za zaustavitev trenda upadanja števila prebivalcev in praznjenja stavb se razvoj poselitve prednostno
usmerja v obstoječo stavbno strukturo naselja z njegovo prenovo in širitve kot dopolnitev domačij.
18. člen
(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)
(1) Razvoj naselja je v prvi vrsti usmerjen v izrabo notranjih prostorskih in stavbnih rezerv znotraj naselbinskega telesa in
meja naselij. Prioritetna je prenova jedra naselja, v katerega se umeščajo predvsem javne in centralne dejavnosti, in v katerem se
poleg prenove stavbnega fonda prenavlja tudi programska namembnost. V zgoščenih delih ob cestah se izvajajo rekonstrukcije
delov naselij z novimi prometnimi rešitvami. Sočasno z njimi se morajo ohranjati, razvijati in vzpostavljati nove kakovosti javnega
prostora (ulični prostor, peščeve površine, dostopi, javne tlakovane površine z zelenimi ureditvami, urbana oprema). Porušena
razmerja med javnim in zasebnim prostorom se na novo vzpostavijo v kvaliteti in pogojih sodobne rabe.
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(2) Celovita prenova
Celovita prenova je potrebna posebej za območje naselij, kjer se poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsta drugih spremljajočih razvojnih problemov, kot so zlasti dotrajana ali oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder, neustrezen, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo.
Prenova starega stavbnega fonda in gradnja znotraj neizrabljenih notranjih prostorskih rezerv mora upoštevati potrebno
obnovo dotrajane ali izgradnjo manjkajoče komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture. Pri tem se morajo tovrstni
posegi za gradnjo javne gospodarske infrastrukture predhodno uskladiti, da se lahko skladno z materialnimi možnostmi izvajajo
koordinirano, ekonomično in po možnosti sočasno.
Pomembno je, da se ohranja izvorni princip formiranja stavbne strukture naselja. Ta se ohranja tudi z ohranjanjem najpomembnejših dejavnosti v stavbi, ki je običajno locirana v obcestnem nizu. Pomožni objekti se razvijajo na zaledni strani osnovnega objekta. Celovita prenova se načrtuje za naselja Lazec, Podpreska, Draga zaradi ohranjanja kakovostnih naselbinskih
jeder in vpliva naselbinskih teles na oblikovanje kulturne krajine ter na območjih varovane naselbinske dediščine v naseljih
Retje, Hrib - Loški Potok, Šegova vas in Trava.
(3) Notranji razvoj
Notranji razvoj naselij se zagotavlja s prednostno izrabo razpoložljivih prostorskih rezerv stavbnih zemljišč. Pri tem je
temeljno vodilo ekonomičnost izrabe zgrajene in načrtovane komunalne opreme. Obstoječe prostorske rezerve se upošteva pri
načrtovanju regulacije javnega prostora in razvoju dejavnosti in funkcij posameznega naselja. Sanacijo degradiranih izvornih
jeder ter slabo izkoriščenega prostora na osrednjem poselitvenem območju se opredeli na podlagi konceptualnega dela UN in
praviloma z OPPN. Naselja z možnostmi in potrebo po notranjem razvoju so zlasti naselja Retje, Hrib - Loški Potok, Šegova
vas in Travnik.
(4) Širitev naselij
Pri usmerjanju razvoja naselij se širitev naselja zagotavlja na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča, razen kadar je takšno načrtovanje posegov utemeljeno v ukrepih za revitalizacijo naselij in zajezitev negativnega trenda
demografskih gibanj.
Potenciali za širitev naselja, ki se aktivirajo, so v Malem Logu, Travniku in Hrib - Loški Potok.
(5) Zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških pogojev ali drage izgradnje komunalne opreme v daljšem obdobju ni bilo mogoče aktivirati, je potrebno evidentirati in ob spremembi občinskega prostorskega načrta izločiti z območja stavbnih zemljišč in
območja naselja. Lahko se opredelijo kot zelene površine naselja.
19. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)
(1) Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se določi območje sanacije in način urejanja degradiranega prostora.
Pri tem se z vključevanjem in upoštevanjem širšega vplivnega območja degradiranega prostora smiselno zaokroži območje
sanacije. Območje sanacije tako upošteva celovitost notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. Območja sanacije razpršene
gradnje se vključuje v obstoječa naselja.
(2) Območje razpršene gradnje v Malem Logu se sanira z vključitvijo v naselje.
20. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
(1) V severnem delu občine ne prevladuje vzorec razpršene poselitve. Naselja s pojavom samotnih kmetij oziroma zaselkov
in drugih oblik razpršene poselitve so: Travnik z zaselki Bela vode in Dednik. Matveljek je zaselek ob Šegovi vasi. Samotne
kmetije so ob naselju Hrib. Nad naseljem Retje na krajinskem robu je več manjših samotnih gradenj.
(2) Mešanje in preplet posameznih tipov naselij in poselitve z razpršenim, razloženim in gručastim delom naselij, zaselki in
samotnimi kmetijami, je značilnost na celotnem okvirnem območju razpršene poselitve v južnem delu občine. Okvirno območje
razpršene poselitve je v prostoru občine prepoznavno v južnem delu občine južno od naselja Lazec.
(3) Zaselka Glažuta in Medvedjek sta brez stalnih prebivalcev.
(4) Na območju razpršene poselitve, ki je ob tem demografsko izpraznjen, se ne le ohranja temveč spodbuja razvoj izvornega poselitvenega vzorca razpršene poselitve. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer to omogočajo geomorfologija tal, razmerja
v kulturni krajini, prometna dostopnost in interes prebivalstva zlasti za aktiviranje dopolnilnih dejavnosti. Poselitev se ohranja
prvenstveno s prenovo obstoječega stanovanjskega fonda, urejanjem komunalne opremljenosti in izboljšanjem dostopnosti
izvornih lokacij vseh oblik razpršene poselitve. Pri tem je potrebno zagotoviti visoko stopnjo varovanja okolja.
(5) Posebej pomembna je ohranitev in razvoj razpršene poselitve na poselitvenem območju »zelene meje« – obmejnega
pasu s Hrvaško.
(6) Razpršena poselitev z omejeno rabo se pojavlja na območju varovanja kulturne krajine Retje v Loškem Potoku (Retijska uvala), kjer se evidentirana gradnja dovoli pod kulturno-varstvenimi pogoji. Novi posegi na tem območju niso dovoljeni.
21. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah naj se spodbuja umeščanje in razvoj javnih
funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene vzdolž
glavne strukturne osi. Zaradi opuščanja kmetijstva je mogoče nekdanja gospodarska poslopja prenoviti za stanovanjsko ali
drugo funkcijo, kjer to omogoča velikost zemljišča oziroma objekta.
(2) Zaradi ambientalnih kvalitet in odmaknjenosti od urbanega življenja je smiselno spodbujati specifične in sonaravne
oblike turizma, čemur naj bo podrejena tudi prenova, širitev naselij tudi območij razpršene poselitve. Proizvodne, obrtne in
servisne dejavnosti se prvenstveno razvijajo v Malem Logu, Travniku in Podpreski.
(3) Centralne dejavnosti se prvenstveno razvijajo v središčnem prostoru Hriba - Loškega Potoka in v Retjah. Možnosti
razvoja turizma v povezavi z neokrnjenim naravnim okoljem in življenjem na podeželju se lahko razvija v vseh naseljih, posebej
primerna pa je Glažuta in Medvedjek. V podporo razvoju turizma so namenjena tudi območja za šport in rekreacijo v Retjah in
v Malem Logu.
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22. člen

(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega in geometrija stavb ter principi
povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča, vaški prostor – linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo in njun medsebojni funkcionalni odnos. Stavbe naj bodo oblikovane in umeščene tako, da vzpostavljajo dialog z javnim
prostorom ter kontinuiteto v identiteti naselja.
(2) Kriteriji, ki sooblikujejo podobo naselja, so mreža stavbne strukture in središčni prostor, meje ter dominante naselja.
Sočasno se upoštevajo kriteriji krajine, kot so meje ambientov in meje geomorfološke strukture ter njena funkcija. Kriteriji
za urbanistično oblikovanje naselij se torej izoblikujejo za vsako naselje posebej iz danih razvojnih, ustvarjenih in naravnih
posebnosti v prostoru.
(3) Naselbinska struktura naselij Hrib - Loški Potok, Travnik, Srednja vas, Šegova vas in Retje temelji na kakovostnih
izvornih naselbinskih jedrih v geomorfološki dinamični krajini in se ohranja. V zadnjih treh desetletjih je tu potekal močan
proces zlivanja navedenih naselij z nekvalitetno razpršeno poselitvijo.
(4) Kvalitetni naravni elementi (drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna samostojna drevesa) v javnem
vaškem prostoru naj se ohranjajo. V naseljih, vključenih v UN, se zagotavlja načrtovan razvoj urejenih zasebnih in javnih
zelenih površin. Parkovne in druge ureditve zelenih površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo in izvajajo na primernih
površinah javnega prostora, zlasti v jedrih naselij, na območjih kulturne dediščine in pokopališč. V okviru zelenih površin se
zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in oddih na odprtih površinah ter rekreacijo v naravnem prostoru.
2.5.2 Usmeritve za razvoj v krajini
23. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:
– prepreči naj se propadanje kulturne krajine,
– ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine,
– doline vodotokov naj se ohranjajo v obstoječem stanju; pozornost naj bo posvečena predvsem ohranjanju kvalitete
vode,
– ohranja naj se tipična kraška pokrajina.
(2) Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podobo kulturne krajine razvrednoti, se s prostorskimi izvedbenimi pogoji zagotovi ukrepe za omilitev in sanacijo negativnih vplivov.
(3) Na erozijsko ogroženih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
V občini se zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja praviloma ne načrtuje dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki
bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter materialne dobrine in naravo.
(4) Pri načrtovanju posegov v prostor na varovanih območjih, kot so razvidna iz prikaza stanja prostora, se upoštevajo
izhodišča, usmeritve in predpisi s področja posameznih vrst varovanj ter pogoji soglasodajalcev, pristojnih za posamezno
področje.
2.6 Razvojna območja za dejavnosti, vezane
na naravne vire
24. člen
(usmeritve za razvoj kmetijstva)
(1) Razvoj kmetijskih dejavnosti se na območjih z omejitvenimi dejavniki (hribovita območja, ozke doline, strma pobočja, nadmorska višina) ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Ohranja se obstoječa struktura prepleta njivskih, travniških
in pašniških površin z značilno trakasto parcelacijo njiv. Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Obstoječim
vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj.
(2) Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja
njihov ekološki pomen ter strukture kultur. Večina zemljišč leži nad 600 m nadmorske višine.
(3) Z ohranjanjem kmetovanja in urejanjem kmetijskih površin se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih
struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter
habitatov ogroženih vrst. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo omejki, živice, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob
vodnih telesih. S kmetovanjem in urejanjem kmetijskih površin se ohranja tudi dediščinska kulturna krajina in druga dediščina,
ki predstavlja prepoznavne elemente krajine.
25. člen
(usmeritve za razvoj gozdarstva)
(1) Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z
upoštevanjem vseh njegovih funkcij. Lesna proizvodna, lovska in gospodarska funkcija je usklajena z ekološkim in socialnim
pomenom gozda v lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z naravnim zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč le s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s kriteriji varovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer je
treba upoštevati hidrološko, biotopsko, kulturno krajinsko in ekonomsko vlogo prostora, ki se iz kmetijskega spreminja v gozd.
(2) Krčenje gozda z namenom, da bi ga spremenili v pašnik, ter postavljanje obore za rejo divjadi, je možno le ob
predhodni uskladitvi s kriteriji varovanja narave in z ekonomsko utemeljitvijo. Večji sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo,
gradnja objektov v njih ni dopustna – razen manjših objektov za potrebe gozdarstva ali lovstva. Gradnja gozdnih prometnic
in omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati ekološke in biotopske funkcije gozda.
(3) V varovalnih gozdovih, ki so razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov, skalnatih in erodiranih tal,
posegi niso dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za izboljšanje protierozijske zaščite in ob predhodni presoji vplivov na okolje.
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26. člen
(usmeritve za upravljanje voda)
(1) Zaradi kraškega in izrazito suhega sveta, obsegajo območja površinskih voda v občini neznaten delež površin.
(2) Površinska vodna mreža je slabo razvita, saj večinoma poteka v podzemlju. V obliki ponikalnic so ohranjeni redki vodotoki,
večja sta Loški potok in Mežnarjev studenec. Drugi vodotoki so manjši, na nekaterih mestih le kot studenci. Posebno privlačni
so izvir Čabranke in manjši potoki, ki se zlivajo vanjo (Črni potok). Ob močnejših deževjih je značilna oživitev nekaterih izvirov in
poplavljanje. Loški Potok postane občasno poplavno jezero, ki hitro presahne. Ponekod na dnu suhih dolin se pojavljajo manjša
mokrišča.
(3) Celotna občina leži na območju vodnega telesa podzemne vode Dolenjski kras. Zaradi varovanja virov pitne vode pred
onesnaženjem, se pri načrtovanju gradenj in posegov v prostor upoštevajo določila državnih in občinskih predpisov. V ožjem in širšem vodovarstvenem pasu je obvezno graditi, izvajati in sanirati obstoječe stanje skladno veljavno zakonodajo in tehničnimi prepisi.
(4) Dovoljeni so posegi in dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja upravljanja z vodami na način, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja
vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanij po predpisih o ohranjanju narave.
(5) V ožjem varstvenem pasu je poleg obstoječih dejavnosti dovoljeno izvajati dejavnost, namenjeno oskrbi s pitno vodo, in
športno rekreacijski dejavnosti. Z izvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov je v ožjem vodovarstvenem pasu dovoljeno graditi:
– rekonstrukcije, nadzidave in dozidave obstoječih objektov,
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega varstvenega pasu,
– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo prebivalstva,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itn.),
– skladišča za biomaso,
– športno-rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti,
– prometnice in infrastrukturni objekti.
V širšem vodovarstvem pasu je obvezno upošetvati vse prepisane ukrepe za varstvo pitne vode.
(6) Poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita in druga podobna območja so območja varovanj. Za ta območja so omejitve določene z veljavnimi področnimi predpisi ter so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih
področnih predpisov.
Pogoj za poseganje na zemljišča, na katerih veljajo določeni režimi, je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in
upravljanje ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima.
27. člen
(območja mineralnih surovin)
(1) Na območju Občine Loški Potok leži več potencialnih nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo. Glede na zaloge
mineralne surovine so kot perspektivne ocenjene lokacije Mrtoloz – križišče cest, Mošnevec, Sušjak, Lazec in Podpreska, Pod
Strmico in Šenik. Druge lokacije so ocenjene kot neperspektivne.
(2) Na območju nelegalnega kopa ob cesti pod naseljem Trava se pobočje prepusti samo-sanaciji (brez možnosti nadaljnjega
izkoriščanja mineralnih surovin). Ploščad ob cesti pa se koristi za druge prometne površine (PO).
(3) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin bo občina pretehtala, če je smotrno določeno območje
z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa kot površino
nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora). Za namen izkoriščanja mineralnih
surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
(4) V občini se nahajajo tudi nelegalni kopi, ki se prepuščajo samo-sanaciji (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih
surovin), oziroma se z zaraščanjem še niso v celoti samo-sanirali.
2.7 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
28. člen
(usmeritve za razvoj na posebnih območjih in ohranjanje prepoznavnosti)
(1) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti je treba ohranjati krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora,
s katero bodo ohranjene najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti.
(2) Občina bo ohranjanje prepoznavnosti krajine oziroma prostora zagotavljala na celotnem območju odprtega prostora. Za
prepoznavnost prostora so bistvenega pomena poselitveni vzorec, objekti kulturne dediščine in njihov arhitekturni stil ter postavitev
objektov v območjih samotnih kmetij.
(3) Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin je treba vključiti v prostorske in razvojne programe za zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine in druge kulturne dediščine.
(4) Med nacionalno pomembna območja dediščinske kulturne krajine z vidika kulturne in simbolne prepoznavnosti krajine, ki
jo označuje medsebojna povezanost kulturne dediščine in teritorialna zaključenost etnografskega prostora, ohranjenost prostora
in prostorska identiteta, simbolni pomen naravnih prvin, visoka doživljajska vrednost in reprezentativnost območja sodi območje
kulturne krajine Loški Potok.
29. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno
uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega
prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik in prostorski potencial. Dediščino se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana,
stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, vrtno arhitekturna, dediščinska kulturna krajina in zgodovinska) in glede na status
(kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena in kulturna dediščina).
(2) Z zornega kota prepoznavnosti kulturnega in simbolnega pomena kulturne krajine nacionalnega pomena se ohranja
ustvarjena podoba doline Loškega Potoka. Pri načrtovanju prenove objektov in delov naselij se ohranjajo kakovosti naselbinskih
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jeder na območjih naselbinske dediščine Retij v Loškem Potoku, Šegove vasi in Trave ter tudi druga kakovostna jedra zlasti naselij Lazec, Podpreska in Draga. Na območju Občine Loški Potok so evidentirane naslednje enote dediščinske kulturne krajine:
– EŠD 8128
Retje v Loškem Potoku – kulturna krajina,
– EŠD 12745
Retje v Loškem Potoku – vplivno območje cerkve sv. Florjana – KS,
– EŠD 24551
Travnik – kulturna krajina Dolge njive,
– EŠD 18480
Sodol – kulturna krajina,
– EŠD 20857
Draga – kulturna krajina Resne njive.
(3) Dediščinska kulturna krajina Retje v Loškem Potoku (EŠD 8128) je izjemnega pomena in kot taka prepoznan del območja nacionalne prepoznavnosti. Območja ohranjanja kulturne dediščine so prikazana v grafičnem delu strateškega dela akta in v
prikazu stanja prostora.
(4) Na območjih dediščine kulturne krajine se varuje:
– krajinsko zgradbo – narave (doline, robovi, strmine, morfologija) in kulturne prvine (središčna lega naselja in poti, dominante, znamenja),
– ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (prost pretok vode, poplavnost – razpoložljiva območja za
razliv),
– tipologijo krajinskih prvin (krajinski vzorec, ki ga tvorijo trakasta parcelna struktura, izmenjava kmetijskih kultur, omejki, ostrvi),
– način povezave enot naselbinske dediščine z odprtim prostorom – robovi naselij s sadovnjaki in seniki,
– kvalitetne poglede na prostorske dominante.
30. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti je treba zagotavljati na celotnem območju občine, predvsem pa na območjih ohranjanja
narave.
(2) Ohraniti in varovati je treba posebna varstvena območja (območja Natura 2000), zavarovana in ekološko pomembna
območja, naravne vrednote, habitatne tipe ter prvine biotske raznovrstnosti, saj poleg drugih danosti predstavljajo temelj za dolgoročno usmeritev občine v turizem.
2.8 Usmeritve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
31. člen
(območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja)
(1) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah, potresno ogrožena
območja, območja požarne ogroženosti, območja s tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem za industrijske
nesreče.
(2) Na poplavnih, hudourniških, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na teh območjih je treba zagotoviti varne
življenjske razmere s sanacijo žarišč nevarnosti in z omejitvami razvoja glede na ogroženost življenja ljudi in materialnih dobrin.
(3) Na vodo-deficitarnih območjih občine se ne načrtuje dejavnosti s povečanimi potrebami po vodi, prioritetno pa se zagotavlja urejeno oskrbo s pitno vodo prebivalcev teh območij.
(4) Celotno območje občine je pomembno z vidika varstva vodnih virov v širšem zaledju, iz katerih se oskrbujejo poleg Loškega Potoka še občine Sodražica, Ribnica, Kočevje, Osilnica in Kostel. Aktivni in potencialni vodni viri za lokalno oskrbo, ki so
zavarovani z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 48/99), so: zajetji z vrtinama
VLP-1 in VLP-2 za vodovod Loški Potok, zajetje za Travo in Srednjo vas 1, zajetji za Travo in Srednjo vas 2, zajetje za Podpresko
1, zajetje za Podpresko 2, zajetje za Drago 1, zajetje za Drago 2, zajetje za vrtino SK-2/98 za Stari Kot in Novi Kot, zajetje za
Podplanino, zajetje za Hrib, zajetje za Pungert, zajetje za Črni Potok.
(5) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij stalne ali občasne prisotnosti voda
in z ustreznim odmikom od meje teh površin. Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno le izjemoma
pod pogoji nadomestitve teh površin. Pri načrtovanju premostitev vodotokov je potrebno zagotavljati poplavno varnost in ohranjati
stanje voda in vodni režim.
(6) V sistemu oskrbe z vodo v občini je potrebno načrtovati ustrezno razmestitev omrežja, zmanjšati njegovo ranljivost in
zagotoviti zadostne količine pitne vode za oskrbo v izrednih razmerah ter za potrebe gašenja ob požarih.
(7) Nevarnost nastanka naravnih požarov v občini je zaradi naravnih značilnosti prostora majhna. Večja nevarnost razlitja
nevarnih snovi pri transportu v primeru prometne nesreče obstaja le na regionalni cesti Hrib - Loški Potok–Sodražica, kjer je z ureditvijo tehničnih elementov ceste potrebno zagotoviti povečano varnost v prometu in hitro ter učinkovito ukrepanje v primeru nesreče.
(8) Glede na stopnjo ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni. Prav tako se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo predpisi s področja protipožarne varnosti.
(9) Na južnem delu občine so opredeljena območja varovalnih gozdov na izpostavljenih strmih legah ter plazovita območja,
kjer obstaja potencialna nevarnost plazenja. Razen ukrepov za izboljšanje varnosti posegi v tem okolju niso dovoljeni. Na območju
občine poteka geološka tektonska idrijska prelomnica.
(10) Lokacije odprtih kopov (opuščeni in aktivni kamnolomi in peskokopi) so lahko prepuščene naravni sukcesiji naravnih
procesov (samo-sanaciji), vendar le, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.
(11) Prostor za evakuacijo prebivalstva in premičnih materialnih dobrin v primeru naravnih in drugih nesreč se v naseljih zagotavlja na dvoriščih in drugih odprtih površinah v naselju. V občinskem središču Hrib - Loški Potok pa se v ta namen zagotavlja
tudi proste javne površine naselja in funkcionalne površine ob javnih objektih. Občina zagotavlja prostor za deponijo ruševin, ki je
praviloma začasnega značaja. Ruševine se sortirajo in drobijo ter uporabljajo za zasipe. Površine za pokop živali ni možno zagotavljati na območju občine zaradi varstva vodovarstvenih pasov. Pokop živali se zagotavlja na regijskem nivoju.
32. člen
(območja za obrambne potrebe)
V Občini Loški Potok območja za obrambne potrebe niso določena.
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2.9 Urbanistični načrt občinskega središča
33. člen
(usmeritve urbanističnega načrta območja središča Občine Loški Potok)
(1) Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega naselja Hrib - Loški Potok, Srednja vas, Šegova vas, Travnik je
izdelan urbanistični načrt Loški Potok kot osnova za pripravo strateškega in izvedbenega dela akta in se upošteva pri načrtovanju
posamičnih ali celovitih posegov v prostor.
(2) Navedena naselja so se v zgodovinskem razvoju med seboj funkcionalno, prometno in infrastrukturno tesno povezala,
povezuje jih tudi skupna podoba v ambientu kulturne krajine.
(3) Na osrednji prometnici – državni cesti skozi poselitveno območje – je potrebno izboljšanje notranjih cestnih povezav in
posameznih priključkov in izgradnjo obvoznice Travnik po pobočju severno od maksimalne meje razvoja naselja. Mreža notranjih
cest – ulic se s postopno rekonstrukcijo posodobi tako, da zagotavlja varnost pešcev in kolesarjev, ustrezne profile vozišč in uveljavitev vloge in pomena notranjega javnega prostora. Območje urejanja je vključeno v medkrajevni javni potniški promet v smeri
Ljubljane in Ribnice z osrednjim avtobusnim postajališčem na Hribu - Loškem Potoku.
(4) Središčni del Hriba - Loškega Potoka je namenjen razvoju upravnih, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti z bivanjem. V prostoru med križiščema za Retje in Šegovo vas se razvija osrednja urbano trška struktura z večjim večnamenskim
središčnim prostorom, sestavljenim iz več trgov. Poleg centralnih dejavnosti se v proizvodnem kompleksu v Travniku ohranja
možnosti za proizvodnjo, ki je kompatibilna s poselitvijo, razvijajo pa se vsebine oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
(5) Pobočje severno od jedra Hriba je ruralno, prav tako tudi območje na severni strani proti Retjam. Ruralni značaj ima tudi
Šegova vas, stisnjena v rob doline, Srednja vas je gručasto razvita na ambientalnem prevoju. Na jugu območja UN se je razvilo
obcestno naselje Travnik z izvornim delom na pobočju nad ravnico.
(6) Ugodni pogoji za bivanje in povečanje privlačnosti za priselitev se zagotovijo z gradnjo nove stanovanjske soseske za
organizirano individualno stanovanjsko gradnjo na Hribu - Loškem Potoku in v južnem delu Travnika. V Srednji vasi, Šegovi vasi
in Travniku je na območju izvornih vaških jeder potrebna sanacija kakovostne stavbne strukture in zagotovitev notranjega razvoja
naselij. Površine za dolgoročni razvoj poselitve se zagotavljajo pretežno v Travniku med obstoječo mejo poselitve in traso obvoznice na severovzhodni strani naselja.
(7) Varovano območje pobočja hriba pod pokopališčem s cerkvijo naj ostane zelena parkovna površina z možnostjo razvoja
športno rekreacijskih vsebin v zunanjem prostoru na skrajno spodnjih robovih kot oblike stika z naselbinsko strukturo.
2.10 Lokalni energetski koncept
34. člen
(1) Poudarek lokalnega energetskega koncepta je smotrna raba energije.
(2) V naselju Hrib - Loški Potok ni predvidena gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja. Zato se pri načrtovanju gradnje
novih in rekonstrukcij obstoječih objektov za način ogrevanja načrtuje le uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom. V naselju Hrib - Loški Potok se bo razvijal daljinski sistemi ogrevanja na biomaso. V prvi
fazi se na sistem ogrevanja priključijo večji porabniki energije v centru naselja Hrib - Loški Potok, v drugi fazi še ostali predvideni
porabniki, individualni porabniki v strnjenem naselju in manjše število porabnikov ob glavnih prometnih oseh.
(3) V gospodarskih conah – IG, kjer so dane potencialne možnosti, se načrtujejo sistemi ogrevanja z obnovljivimi viri, soproizvodnjo in daljinsko ogrevanje.
(4) Javno razsvetljavo cest in javnih površin se prenovi in dogradi z vgradnjo energetsko varčnih sijalk z zasenčenim osvetljevanjem v nebo, stikal za reguliranje polnočnega delovanja. Letna poraba elektrike vseh svetilk mora zagotavljati mejne vrednosti,
določene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07). Zunaj strnjene poselitve območja
UN se postavijo le svetila za zagotovitev prometne varnosti pešcev. Svetila naj imajo vgrajen senzor za samodejno prižiganje in
izklop. Reklamna in okrasna osvetlitev Hriba - Loškega Potoka naj se časovno omeji.
3.0 IZVEDBENI DEL
35. člen
(splošne določbe)
(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše
namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.
(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta prav tako določa dopustno rabo za posamezna območja namenske rabe
in za posamezne enote urejanja prostora.
(3) S prostorskimi izvedbenimi pogoji se ne urejajo območja še veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov in območja, za katera
so predvideni novi prostorsko izvedbeni načrti.
36. člen
(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši načrt).
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem umeščanju
in gradnji pomožnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo
drugi predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v
prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja
teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem prostorskem načrtu.
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37. člen
(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: enota urejanja) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in
digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in so prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne potekajo po
parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, kolikor meja urejanja sovpada
s parcelno mejo. Kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna
od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih ortofoto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju
obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz 1. člena tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje prikazane v tem aktu
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali
drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in
stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna
interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki
izvedenskega mnenja.
38. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako enote urejanja prostora in zaporedno številko znotraj enote
urejanja prostora. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora.
(3) Primer zapisa oznake enote urejanja:
Hr1
Hr – oznaka enote urejanja prostora,
1 – zaporedna številka enote znotraj enote urejanja prostora.
3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
39. člen
(enote urejanja prostora)
Enote urejanja se za potrebe označevanja združujejo v enote urejanja prostora z določeno podrobno namensko rabo.
Preglednica 1: Enote urejanja prostora (EUP)
OZNAKA EUP
Op
Čr
Dr
Gl
Hr
La
Ma
No
Pd
Po
Pu
Re
Sr
St
Sv
Še
Ta
Tr
Me

na:

IME EUP
Občina Loški Potok
Črni Potok
Draga
Glažuta
Hrib Loški Potok
Lazec
Mali Log
Novi Kot
Podpreska
Podplanina
Pungert
Retje
Srednja vas
Stari Kot
Srednja vas
Šegova vas
Travnik
Trava
Medvedjek

NASELJA PO REGISTRU PROSTORSKIH ENOT
Odprti prostor
Črni potok pri Dragi
Draga
Glažuta
Hrib - Loški Potok
Lazec
Mali Log
Novi kot, Kurja vas
Podpreska
Podplanina
Pungert
Retje
Srednja vas - Loški Potok
Stari Kot, Preska
Srednja vas pri Dragi
Šegova vas, Matevljek
Travnik, Dednik, Bela Voda
Trava
Medvedjek

40. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)
(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni

– splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 3 poglavju,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 4 poglavju,
– posebne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1 in
– prostorske usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, določene v 114. členu.
(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja, razen če je s podrobnimi ali posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače.
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(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih
vrstah namenske rabe. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo posebni pogoji.
(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega
načrta določeni tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma posebne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali posebnih, veljajo podrobni pogoji.
(5) Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki
so opredeljeni v Prilogi 1.
3.1.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
41. člen
(splošna določila o namenski rabi prostora)
(1) Vsaka enota urejanja prostora ima s tem odlokom predpisane vrste namenske rabe.
(2) Namenska raba prostora je prikazana na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(3) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč, kamor uvrščamo območja mineralnih surovin in
– območja zunaj naselij za potrebe obrambe.
(4) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe. Za območja stanovanj in
centralnih dejavnosti (trgovina, gostinstvo, storitve, šolstvo, zdravstvo, znanost, šport, kultura, uprava, sodstvo) je še podrobneje
prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje.
(5) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so predstavljene v Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju 3.4 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji.
(6) Javne površine oziroma javno dobro so tiste površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so območja z namensko
rabo: prometne površine (oznake PC in PO), trgi, parki, pokopališča (ZP, ZK), športni parki in igrišča (oznaka ZS) in druge urejene
zelene površine (oznaka ZD).
Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora
I. Območja stavbnih zemljišč
Podrobna namenska raba
Oznaka Opis
S
območja stanovanj
C

območja centralnih dejavnosti

I
B

območja proizvodnih dejavnosti
posebna območja

Z

območja zelenih površin

P

območja prometnih površin

T
E
O
A

območja komunikacijske infrastrukture
območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve
razpršena gradnja
II. Območja kmetijskih zemljišč
K1
najboljša kmetijska zemljišča
K2
druga kmetijska zemljišča
III. Območja gozdnih zemljišč
G
gozdna zemljišča

IV. Območja voda
V
površinske vode
V. Območja drugih zemljišč
OO
ostala območja, ogrožena območja

Oznaka
SS
SK
CU
CD
IG
BT
BC
ZS
ZP
ZK
PC
PO

Opis
stanovanjske površine
površine podeželskega naselja
osrednja območja centralnih dejavnosti
druga območja centralnih dejavnosti – brez stanovanj
gospodarske cone
površine za turizem
športni centri
površine za oddih, rekreacijo in šport
parki
pokopališča
površine cest
druge prometne površine

A
Ao

G
Gv
Gp

večnamenski gozdovi
varovalni gozd
gozd s posebnim namenom

VC

celinske vode
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42. člen
(vrste dopustnih gradenj)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine v zvezi z dopustnimi objekti in ureditvami
dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu,
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem odstavku 62. člena tega odloka.
Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na zakonito
zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev
objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.
(3) Dozidave in nadzidave se dovolijo v obsegu do dovoljenega faktorja izrabe (FI) in zazidanosti (FZ) parcele namenjene
gradnji.
43. člen
(dopustne vrste objektov)
(1) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.
(2) Dopustni pomožni objekti (nezahtevni in enostavni objekti) po posamezni namenski rabi EUP so določeni v Prilogi 2.
44. člen
(spremembe namembnosti objektov)
Spremembe namembnosti objektov so dovoljene, če so v EUP (Enote urejanja prostora) po podrobni namenski rabi dovoljeni
taki objekti.
45. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)
(1) Vsi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih
parcel najmanj 2,0 m.
(2) Obstoječi legalno zgrajeni objekti, ki so grajeni bližje kot 2,0 m od meje sosednjih parcel za rekonstrukcijo, rušitev in
novogradnjo ne potrebujejo soglasja sosedov.
(3) Za območja določena s posebnimi PIP v Prilogi 2 tega odloka so lahko pomožni objekti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj 0,5 m, če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih
objektov določeno drugače.
46. člen
(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
– faktorjem izrabe parcele namenjene gradnji objekta (FI),
– faktorjem zazidanosti parcele namenjene gradnji objekta (FZ),
– faktorjem gradbene prostornine (FP),
– faktorjem zelenih površin (DZP) na funkcionalni parceli objekta,
– višino objektov (V),
– površina parcele namenjene gradnje (GP).
(2) Kadar je obstoječa zazidanost ali izraba parcele namenjene gradnji objekta večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe
parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je
tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(3) V delež stavbišča pri izračunu faktorjev se šteje vse zahtevne, manj zahtevne in pomožne (nezahtevni in enostavni)
objekte na parceli namenjeni gradnji.
3.1.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
47. člen
(tipi objektov)
(1) Ta odlok določa naslednje tipe objektov:
Oznaka tipa Tip objekta
objekta
NP
Nizka prostostoječa
stavba
NN
Stavba v nizu
VP

Opis tipa objektov

Oblikovanje objektov: strehe, tlorisne
zasnove
Stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s
Dovoljene strehe so:
sosednjimi stavbami
dvokapnica,
sestavljene strehe iz dvokapnice in
Stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo z eno
stranico ali z njenim delom: vrstna hiša, verižna enokapnice, zelene strehe, terase ali
nepohodne ravne strehe z naklonom
hiša, dvojčki, sestavljeni objekti
do 15° ali 30°–45°.
Visoka prostostoječa Stolpnice, stolpiči, bloki, stavbe v terasah
stavba
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Opis tipa objektov

Oblikovanje objektov: strehe, tlorisne
zasnove
Prostostoječa stavba podolgovatega tlorisa z
Dovoljene strehe so:
dvokapno streho
dvokapnica z naklonom
Objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, 30°–45°.
Tlorisna oblika objektov mora biti
kmetijskih pridelkov in objekti za rejo živali
(hlevi, svinjaki, seniki, skednji, kašče, hrami in podolgovata v razmerju stranic minimalno
1:1,2.
drugi podobni objekti)
Lahko je lomljena v obliki črke L.

Objekt velikega
merila

Pritličen ali večnadstropni objekt velikih
Dovoljene strehe so:
razponov, kot so proizvodne in športne hale,
dvokapnica, sestavljena streha iz
nakupovalna središča, sejmišča (dvorane, hale) dvokapnice in enokapnice, zelena streha,
terasa ali ravna streha.
U
Svojstvena stavba
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo
(cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno
raziskovalno delo in zdravstvo, vile)
T
Tehnološki objekt
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni
objekti in podobni objekti
(2) Dovoljeni so čopi (delni ali celi čopi – od kapi do slemena) in frčade. Čopi in frčade imajo enak naklon kot streha. Frčade
so lahko izvedene »na firtah«.
(3) Ena od oblik sestavljenih streh se uporabi pri sestavljenih gabaritih, gradnji v nizu in prizidkih.
(4) Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
(5) Dovoljena je namestitev strešnih oken, sončnih kolektorjev, sončnih celic in svetlobnikov, razen na enotah kulturne dediščine. Izjemoma so dovoljena strešna okna na podlagi predhodno izdanih kulturnovarstvenih pogojev.
48. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Zasnova in postavitev objekta v delu naselja s poudarjeno gradbeno črto sledi gradbeni črti ali ulici.
(2) Tloris je lahko lomljen ali sestavljen. V višino objekta se ne štejejo deli objekta, ki so v celoti vkopani.
(3) Strehe morajo biti krite s kritino opečnih, temnejših rjavih, sivih do antracitnih barv poljubne obdelave.
(4) Fasade so ometane, lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Na fasadah objektov v območjih CU, CD, BT
in IG je dovoljena uporaba fasadnih plošč. Fasade v območjih stanovanj in območjih centralnih dejavnosti so v beli barvi, v
zemeljskih barvnih tonih ali v pastelnih tonih, dopustne so tudi neizrazite barve ter barve s primešano hladno belo. Fasadne
obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali opeke iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklenimi opekami
niso dovoljene.
(5) Oblikovanje stavbne mase objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, ki so
prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.
(6) Za oblikovanje objektov na enotah kulturne dediščine veljajo določila 74. člena.
49. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves izjemoma dopustne. V naselju, kjer
objekti tvorijo ožine oziroma značilne stavbne nize, je za te objekte določena gradbena črta, ki je obvezna pri vseh ureditvah in
posegih. Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe.
(3) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene
zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal, sušo in sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ni dopustna uporaba strupenih, poudarjeno alergenih rastlin,
nevarnih, krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce,
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija,
– uporaba neavtohtonih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih
objektih posebnega pomena.
(4) Na območjih kmetijskih zemljišč je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati. Na območju naselja se drevesna vegetacija
v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je treba nadomestiti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ali pa zasaditev izvajati skladno z zasaditvenim
načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
(5) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba
nadomestiti.
(6) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti na
območju zemljišča namenjenega gradnji novega objekta.
(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati obstoječo
kvalitetno vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni
gradbeni material ter urediti okolico.
Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih dreves:
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje
tal nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je ø 2,0 m,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m oziroma 4,0 m2 odprte površine.
(8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega gradnji.
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50. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Na vseh zemljiščih namenjenih gradnji je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, določenih v Preglednici 5.
Preglednica 5: Parkirni normativi
NAMEMBNOST OBJEKTOV

ŠTEVILO PM (navedene so bruto etažne površine objektov)

Stanovanjske stavbe
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe

– 1 PM/stanovanje manjše od 50 m2 neto površine
– 2 PM za stanovanja večja od 50 m2 neto površine
– najmanj 3 PM za dvostanovanjske hiše

11221 Neprofitna stanovanja

1,0 PM/stanovanje

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe

1,5 PM/stanovanje (zaokroženo navzgor)

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)

1 PM/stanovanje
dodatno 10 % vseh parkirnih mest za obiskovalce

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

1,0 PM/stan. ali 1 PM/6 postelj

Gostinske stavbe
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe

1 PM/2 postelji ali 1 PM/4 sedeže ali
1 PM/tm pulta

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1 PM/4 postelje

Poslovne in upravne stavbe
12201 Stavbe javne uprave

1 PM/40 m2

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni
prostori ter druge storitve)

1 PM/30 m2

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni
programi)

1 PM/30 m2

1220 Poslovne in upravne stavbe

1 PM/40 m2

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti:
– Živilske trgovine
– Neživilske trgovine
– Storitvene dejavnosti
– Nakupovalni center do 2500 m2

1 PM/30 m2 (za trgovine, lokale pod 500 m2)
1 PM/60 m2
1 PM/40 m2, ne manj kot 2 PM za obiskovalca na lokal
1 PM/40 m2 (od tega je najmanj 75 % parkirnih mest
namenjenih strankam)

12303 Bencinski servisi

1 PM/30 m2 prodajnih površin, ne manj kot 2 PM

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1 PM / 50 m2

Industrijske stavbe in skladišča
1251 Industrijske stavbe

0,5 / zaposlenega v najštevilčnejši oziroma edini izmeni,
vendar minimalno 5 PM

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča

0,5 / zaposlenega v najštevilčnejši oziroma edini izmeni,
vendar minimalno 3 PM

12510 Delavnice za servis motornih vozil

2 PM/ popravljalno mesto

Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– dvorane večje od 1000 m2

1 PM / 40 m2 ali 1 PM / 5 sedežev
dodatno 1 PM za avtobuse

1262 Muzeji in knjižnice

1 PM / 40 m2

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1 PM/ 40 m2
– šole
1 PM/ na učilnico + 0,5 PM na učilnico za kratkotrajno
parkiranje staršev
– vrtci
1,25 PM na igralnico + 0,5 PM na učilnico za kratkotrajno
parkiranje staršev
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo

1 PM / 30 m2, ne manj kot 3 PM

1265 Stavbe za šport
– dvorane večje od 1000 m2
– stavbe namenjene wellnesu, fizioterapiji, fitnesu ipd.

1 PM/ 40 m2
1 PM / 60 m2 + 2 PM za avtobuse
1 PM/ 25 m2

Druge nestanovanjske stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

1 PM/na posamezen objekt

1272 Obredne stavbe

1 PM/40 m2 ali 1 PM/ 10 sedežev

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

1 PM/40 m2 ali 1 PM /zaposlenega

Industrijski gradbeni kompleksi
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti

1 PM / 2 zaposlena v izmeni (ne manj kot 3 PM),
brez stalno zaposlenih najmanj 1 PM
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2411 Športna igrišča:
– igrišča do 1000 m2
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– igrišča za tenis
2412 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas
24204 Pokopališča
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ŠTEVILO PM (navedene so bruto etažne površine objektov)

1 PM/50 m2 površine igrišč
1 PM/150 m2
3 PM/na igrišče
1 PM/500 m2
1 PM/600 m2 ne manj kot 10 PM

(2) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
(3) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte splošnega družbenega pomena, za katere je potrebnih več kot
10 PM, treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred
vremenskimi vplivi.
(4) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z namensko rabo:
IG, SK in O.
(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(6) Parkirna mesta v mestnem jedru naselja Hrib - Loški Potok se lahko zagotovijo tudi na javnih površinah ob soglasju
upravljavca javnih površin.
(7) Parkirne površine in garažne stavbe ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje
obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
(8) Parkirne površine na nivoju terena CU in CD, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na
6 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču enakomerno razporejena.
(9) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča zatravitev in
zasaditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino; odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno
parkirišče, zelenica, trg ipd.
51. člen
(oblikovanje pomožnih in drugih objektov)
(1) Pomožni objekti (nezahtevni in enostavni objekti) morajo biti grajeni v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede
na namen. Vrste pomožnih objektov glede na namensko rabo so opredeljene v Prilogi 2. Kadar se v enoti urejanja prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto pomožnih objektov, ki je določena v Prilogi 2
glede na namensko rabo in tip objekta. Za oblikovanje pomožnih objektov na enotah kulturne dediščine veljajo določila 74. člena
(celotno ohranjanje kulturne dediščine).
(2) Pri oblikovanju pomožnih objektov je treba upoštevati naslednje prostorske izvedbene pogoje:
– strehe so ravne oziroma v priporočenem minimalnem naklonu (do 10 % naklon); dovoljene so tudi oblike in nakloni streh,
ki so predpisani za tip objekta v namenski rabi obravnavane EUP,
– fasade pomožnih objektov morajo biti prilagojene osnovnemu objektu,
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti so oblikovani kot objekti podeželskega tipa: NK in KG,
– ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno
neizpostavljena mesta.
(3) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z
opornimi zidovi do višine 1,5 m.
(4) Oporni in podporni zidovi so dovoljeni:
– kot enostavni objekti do višine 1,5 m,
– v odprtem prostoru, če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu višja od 1,6 m, mora biti oporni zid izveden v kaskadah (terasah),
– gradnja opornega zidu višjega od 1,5 m je dopustna v sklopu gradenj cest in cestnih priključkov in kadar obstaja nevarnost
rušenja terena ter prepreči polzenje terena. V obeh primerih z gradbenim dovoljenjem za manj zahtevnih ali zahtevnih objektov,
– višji oporni zid je možno postaviti v poselitvenih območjih kot podaljšek osnovne kletne etaže objekta z gradbenim dovoljenjem za manj zahtevnih ali zahtevnih objektov ali kot zunanja ureditev samega objekta.
(5) Ograje je mogoče postaviti sporazumno na parcelno mejo s soglasjem mejaša. Ograje je mogoče postaviti v oddaljenosti
0,5 m od parcelne meje brez soglasja.
(6) Gradnja kioskov za prodajo časopisov, do 20 m2, je dopustna na javnih površinah za pešce in na drugih zelenih površinah
z oznako ZS in ZP, ki so dostopne neposredno z javnih površin. Druge prodajne kioske je dopustno postaviti le za čas trajanja
prireditev. Kioske za prodajo sadja in zelenjave je dopustno namestiti na javnih površinah.
(7) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Ti objekti
ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe priključke. Začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine s soglasjem pristojne službe. Na
kmetijskih zemljiščih so dovoljeni začasni objekti v skladu s splošnimi smernicami s področja varstva kmetijskih zemljišč:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik).
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
(8) Spominski in sakralni objekti, obeležja in urbana oprema morajo biti postavljeni tako, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev
in varnosti objekta in preglednosti prometa. V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine je pred postavitvijo spominskih
obeležij potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino.
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(9) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroč zrak, odtok vode). Klimatskih naprav ni dovoljeno nameščati na fasade kulturnih spomenikov. Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno nameščati le s soglasjem ZVKDS.
(10) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako,
da so javno dostopne.
(11) Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu
s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m.
(12) Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati na javnih površinah, izjemoma pa kjer to ni izvedljivo,
na zasebnih površinah, v soglasju z lastnikom. Na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno oziroma le s soglasjem ZVKDS.
(13) Gostinske vrtove na javnih površinah, ki niso prometne površine, je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Občine
Loški Potok, pristojnega za urejanje javnih površin. Gostinski vrtovi na javnih površinah, ki niso povezani z obstoječim gostinskim
obratom, morajo zagotoviti dostop do sanitarij in dostop za strežbo.
(14) Gostinske vrtove na zasebnih površinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z določbami tega odloka.
Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo.
(15) Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki in markize. Dopustni so tudi nadstreški, izvedeni v rahlem naklonu, do
10 stopinj. Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. Iz nadstreškov mora biti urejen
odtok padavinske vode. Na območjih kulturne dediščine je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora.
52. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Gradnja vseh objektov za oglaševanje, razen objektov za oglaševanje iz 5. točke tega člena, je dovoljena na lokacijah v
skladu s Prilogo 2 in s soglasjem občine, upravljavca in lastnika zemljišča.
(2) Plakatne stebre in panoje za oglase je dopustno postavljati na javnih površinah.
(3) Začasni objekti za oglaševanje so dopustni:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev
in volilne kampanje.
(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se opravlja
dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave je treba za
oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
3.1.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
53. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem
je predviden objekt skupaj z ureditvami, ki služijo objektu.
(2) Parcela namenjena gradnji se uporablja pri prikazu dopustne izrabe (FZ, FI in DZP).
(3) V projektni dokumentaciji načrtovane gradnje je obvezno prikazati parcelo namenjeno gradnji in celotno zemljiško parcelo
z obstoječimi in načrtovanimi objekti do predpisanega faktorja zazidljivosti parcele (FZ) in faktorja izkoriščenosti zemljišča (FI).
(4) Na parceli namenjeni gradnji lahko stojijo pomožni objekti, skupaj do dovoljenega FZ.
(5) Parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč in mora imeti možnost priključevanja
na infrastrukturo ter možnost ustreznega dovoza.
(6) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji je 500 m2, če ni določeno drugače.
(7) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji v območju strnjene pozidave je 300 m2, opredeljeno v posebnih PIP (Priloga 1).
(8) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji za območja z namensko rabo SP (površine počitniških hiš) je 400 m2 za
posamezen objekt.
(9) Na območju razpršene gradnje je največja velikost parcele namenjene gradnji 500 m2. V primeru, da obstoječi objekt
presega 500 m2, obsega parcela namenjena gradnji zazidalno površino objekta.
(10) Za obstoječe večstanovanjske stavbe, katerim parcela namenjena gradnji objekta ni bila določena, razpoložljivo zemljišče
pa ne omogoča oblikovanja zemljišča k objektu v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove objekte, se določi zemljišče v okviru
dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površino ni dovoljeno zmanjševati.
(11) Določila o minimalni velikosti parcele namenjene gradnji objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele namenjene
gradnji objekta v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele predstavljajo parcele obstoječih objektov. V teh primerih ne veljajo
določila o faktorjih izrabe oziroma faktorjih zazidanosti.
(12) Parcelacija zemljišča na kateri že stoji objekt, ni dovoljena, kolikor bi bila s parcelacijo velikost obstoječega in novega
zemljišča manjša kot je določena za gradnjo novega objekta oziroma bi bili preseženi faktorji izrabe zemljišča za obstoječi objekt.
54. člen
(velikost zemljišča za izračun komunalnega prispevka)
Za obračun komunalnega prispevka se upošteva celoten del parcele do meje, ki je v kartografskem delu določen s podrobno
namensko rabo kot stavbno zemljišče.
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3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro
55. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske
javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
(2) Gradnja stavb je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se
sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi. V tem primeru zgrajene stavbe lahko pridobijo
uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge
gospodarske javne infrastrukture.
(4) Vsi objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna
infrastruktura, morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka.
(5) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo
objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima
negativnih vplivov na okolje.
(6) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se komunalna
oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
(7) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja,
na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne
infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter
določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
(8) Posamezen investitor lahko zagotovi minimalno komunalno oskrbo na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike. Za samooskrbne projekte se v projektni dokumentaciji (PGD) obdela alternativni način, ki izkazuje zadnje stanje tehnike.
56. člen
(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Obvezna gospodarska javna infrastruktura so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki
urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Stavbna zemljišča za gradnjo stavb so komunalno opremljena, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo
s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje
izvajalcu javne službe pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za osnovno stavbo. V posameznih stavbah specifične namenske
rabe se minimalna komunalna oskrba določi glede na njihov namen.
(3) Pri večjih območjih načrtovane gradnje se prednostno načrtuje skupne sisteme ogrevanja.
57. člen
(obveznost priključevanja na komunalno opremo)
(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo sledeča:
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena.
(2) Pri priključevanju na komunalno opremo je potrebno upoštevati določila sprejetega občinskega operativnega programa iz
drugega odstavka 52. (obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih) člena tega odloka.
58. člen
(priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:
– v javno kanalizacijo v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo.
(2) Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in za območja razpršene gradnje ter posamezne objekte v odprtem prostoru z občasno uporabo, se odvajanje
odpadnih vod ureja v skladu z veljavno zakonodajo in uredbo o varstvenih pasovih vodnih virov.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti se pogojno lahko priklopijo na javni vodovod šele po zagotovitvi odvajanja in čiščenja
odpadnih vod iz objekta.
59. člen
(priključevanje objektov na vodovodno omrežje)
(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve večjo od 5 prebivalcev s stalnim
prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev
s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako 5 prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na
območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem,
– da je letna povprečna zmogljivost posameznega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Priključevanje objektov na javno vodooskrbno omrežje se izvaja na podlagi veljavnega občinskega odloka ter tehničnega
pravilnika, ki urejata področje oskrbe s pitno vodo v občini.
60. člen
(priključevanje objektov na javne ceste)
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet.
(2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljišča namenjenega za gradnjo. Minimalna širina dovoza za posamezen individualni objekt je 3,5 m oziroma dovoz na dvorišče domačije s tremi objekti, do skupine objektov (tri in več
objektov) pa 5 m. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem občinskega organa, pristojnega za promet.
(3) Kolikor je obstoječa cesta, na katero se ureja nov cestni priključek ožja, se širino dovoza oziroma priključka izvede v enaki
širini, kot je širina ceste, na katero se priključuje.
(4) Urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov.
61. člen
(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega
odloka in drugih predpisov. V varovalnih koridorjih definira pogoje pristojni organ oziroma upravljavec tega omrežja v skladu s
predpisi.
(2) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem
prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.
(3) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrežij merjeno levo in desno od osi posameznega voda oziroma
od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 6: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja.
Preglednica 6: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja
INFRASTRUKTURNO OMREŽJE
Vodovod
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več
Kanalizacija
Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1400 mm in več
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:
400 kV, 220 kV – nadzemni potek
400 kV – podzemni potek
110 kV, 35 kV – nadzemni potek
110 kV in 35 kV – podzemni potek
do 10 kV – nadzemni potek
do 20 kV – podzemni potek
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti:
400 kV in 220 kV
20 kV

ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
3m
5 m – varovalni koridor
3m
5 m – varovalni koridor
3m
3m
40 m
10 m
15 m
3m
1,5 m
1m
40 m
2m
62. člen

(pogoji posegov v varovalne koridorje in varovalne pasove objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna gradnja objektov, v katerih je vnetljiv
material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(2) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna
gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(3) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno
vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(4) V območju varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij gradnja objektov namenjena bivanju ni dovoljena. Za ostale
objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti) ter za pomožne objekte, ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene
mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6609

(5) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca
vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.
(6) Pri trajni spremembi mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi
niveleti terena.
(7) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstruira ali opravlja druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred
začetkom del pri upravljavcu pridobiti podatke o trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje načrtovanih del, v katerem
so pogoji za posege na območju trase.
63. člen
(varovalni pasovi prometnih omrežij)
(1) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določbami tega odloka in drugih
predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca ceste. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo
ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.
(2) Če so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, širši od tistih, ki so navedeni v tem prostorskem načrtu, se
upošteva določila drugih predpisov.
(3) Širina varovalnih pasov cest, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici
8: Varovalni pasovi prometne infrastrukture.
(4) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge je potrebno predhodno v skladu z predpisom o varnosti v železniškem prometu in predpisom o pogojih za graditev gradbenih in drugih objektov, saditev drevja in postavitev naprav
v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru in predpisa o nivojskih prehodih ceste preko železniške
proge pridobiti projektne pogoje in soglasje h projektni dokumentaciji s strani upravljavca železniške infrastrukture.
Preglednica 8: Varovalni pasovi prometne infrastrukture
VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE
Glavna cesta
Regionalna cesta
Lokalna cesta
Javna pot
Železniška proga
Industrijski tir

ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
25 m
15 m
4m
2m
100 m
80 m
64. člen

(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da
omogočajo priključitev posameznih porabnikov in ob upoštevanju predpisanih horizontalnih in vertikalnih odmikov.
(2) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. Ob gradnji nove
komunalne opreme je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme, ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne
zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.
(3) Pri parcelaciji in gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter
njihove varovalne koridorje. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši
potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.
(4) Novozgrajena javna infrastruktura v novo načrtovanih naseljih mora potekati po javnih zemljiščih. V območjih stanovanj ter
v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske opreme
graditi v podzemni izvedbi, razen če gre za arheološko dediščino. V tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest.
(5) V območjih stanovanj ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske
opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi.
(6) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena dostopnost do objektov komunalne opreme.
(7) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo.
Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(8) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge
vodotoka.
(9) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem pa ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih, pri čemer je potrebno predhodno
soglasje lastnika zemljišča. Postavitve teh objektov v območjih varstva naravne in kulturne dediščine niso dopustne.
65. člen
(gradnja in urejanje javnih površin)
(1) Javne površine so zemljišča in objekti, ki so po določbah tega prostorskega načrta dostopni vsem pod enakimi pogoji.
(2) Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, površine za pešce in gozdovi
s posebnim namenom.
66. člen
(gradnja in urejanje cest ter gradnja v varovalnih pasovih cest)
(1) Gradnja novih cest, po kateri poteka promet, znaša širina cestišča minimalno 6,0 m, širina vozišča pa najmanj 5,0 m.
Širina vozišča za enosmerne ceste je najmanj 3,50 m. Obstoječe ceste so lahko ožje, kjer se ureja promet z ukrepi. Ob glavnih
prometnih cestah je treba zagotoviti ustrezen dostop za pešce, invalide in kolesarje. Pri novogradnji se v naseljih načrtuje gradnja
pločnikov v širini 1,60 m in kolesarskih stez 2 X 1,00 m.
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(2) V naseljih, kjer so notranje ceste ožje od zgoraj predpisanih, so dovoljene nove gradnje objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna
dela, postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov ter vse ostale ureditve, če so od osi obstoječe ceste oddaljene minimalno 4,5 m.
(3) Kolesarske steze je možno umeščati tudi ob drugih manj prometnih cestah, kjer je najmanjša skupna površine za pešce
in kolesarje 1,60 m. V delih naselja, kjer zaradi utesnjenosti ceste glede na obstoječo pozidavo, ni mogoče zagotoviti predpisanih
širin, je treba ob rekonstrukcijah zagotoviti enostranski hodnih za pešce širine vsaj 1,20 m.
(4) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako
da se dostopnost ne poslabša.
(5) Zagotoviti je treba dostope na kmetijska zemljišča za poti, ki bodo izgubljeni ob zazidavi. Ceste, na katere se priključujejo
transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako,
da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.
(6) Manipulacijske površine (površine, ki omogočajo dovoz in izvoz na posamezno parkirno mesto, oziroma površino, ki
omogoča obračanje vozil na parkirišču) ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje
vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.
(7) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih
dovozov ali sosednjih dvorišč.
(8) Na koncu ulic, kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da
se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne gospodarske službe odvoza odpadkov in zimske službe.
67. člen
(trajnostna mobilnost in javni potniški promet)
(1) Z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja je treba vključiti kot trajnostno mobilnost razvoj učinkovitega
sistema javnega potniškega prometa.
(2) Občina Loški Potok zagotavlja samo avtobusno povezavo z Ljubljano, in sicer iz naselja Trava preko Hriba - Loški Potok
in Sodražice v Ljubljano.
(3) Urejeni sta dve avtobusni postajališči v naselju Hrib - Loški Potok. Glede na prometni tok je načrtovana ureditev avtobusnih
postajališč v naseljih: Trava, Draga, Srednja vas pri Dragi, Podpreska, Lazec, Travnik in Mali Log.
(4) Poleg javnega potniškega prometa je občina povezana tudi z delavskimi progami, ki povezuje naselja Občine Loški Potok
z Blokami. Tudi na tej relaciji se načrtuje dodatna ureditev postajališč v zgornjem delu naselja Retje in na razpotju za Mali Log.
68. člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Pri načrtovanju, gradnji in upravljanju vodovodnega omrežja na območju Občine Loški Potok se mora upoštevati veljavne
uredbe, odloke in pravilnike, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo ter navodila upravljavca vodovoda.
(2) Kolikor obstoječe omrežje to dovoljuje, se mora poleg oskrbe s pitne vodo zagotoviti tudi požarno varnost objektov s
sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantom. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni. V primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov
ni mogoče, pa se vgradijo podzemni. Hidrante je treba umeščati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali
pohodnih površin.
(3) Do vseh objektov vodovodnega omrežja na območju občine mora biti zagotovljena dostopna pot po javnih površinah.
(4) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
69. člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se praviloma
odvaja v javno kanalizacijo, zaključeno z ustrezno čistilno napravo.
(2) Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za padavinsko odpadno vodo mora biti zgrajeno v ločenem sistemu. V območju vodovarstvenih pasov mora biti kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za padavinsko odpadno
vodo zgrajeno v vodotesni izvedbi, prav tako tudi male komunalne čistilne naprave ter nepretočne greznice.
(3) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba
zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.
(4) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. V primeru gradnje male komunalne čistilne
naprave je potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode po veljavnem predpisu o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda
iz komunalnih čistilnih naprav. V vodovarstvenih območjih za pitno vodo ali tekočo površinsko vodo mora biti zagotovljen odvod
očiščene vode v tla izven vodovarstvenega območja 1. in 2. varstvenega pasu. Ustrezno tehnično rešitev odvajanja očiščene vode
poda pristojen soglasodajalec v projektnih pogojih pri izdelavi PGD.
(5) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(6) Zadrževalni bazeni za zadrževanje viška padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni podzemno, pri čemer je treba
zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz
z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.
(7) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Na
območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega
organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali
na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo). V primeru, da se izkaže, da ponikanje padavinskih voda ni možno in da
ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih odpadnih voda ter da ni možno zagotoviti odvoda meteornih
voda na drug ustrezen tehnični način, gradnja objekta do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinskih
odpadnih voda ni dovoljena.
(8) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za
odvodnjavanje javnih površin, razen na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnost tal ni možno. V takih primerih se padavinska
voda odvaja v javno kanalizacijsko omrežje na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega omrežja.
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Pri tem je potrebno čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijski sistem začasno zadržati na lokaciji (posebne
ureditve na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo).
(9) V primeru, da se izkaže, da ponikanje padavinskih vod ni možno in da ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih voda ter ni možno zagotoviti odvoda meteorne vode na drug ustrezen tehničen način, gradnja objekta do izgradnje
javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinskih vod, ni dovoljena.
(10) Pri gradnji kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo in za padavinsko odpadno vodo ter pri gradnji malih
komunalnih čistilnih naprav ter nepretočnih greznic je potrebno upoštevati določila predpis o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Loški Potok.
70. člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Na območju Občine Loški Potok je treba upoštevati objekte elektroenergetske infrastrukture za razdeljevanje in prenos
električne energije ter distribucijsko omrežje.
(2) Obstoječe transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, se pred tem nadomesti z
objektom ustrezne zmogljivosti.
(3) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti vedno dostopne.
(4) Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji bo potrebna izgradnja dodatne elektroenergetske infrastrukture.
(5) Izven urbanih naselij se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi predvsem v nadzemni izvedbi ter kablovodi, ki so prosto položeni
v zemlji ali po potrebi v ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi izključno v kabelski izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski kanalizaciji.
(6) Preostali razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju Občine Loški Potok bo poleg predvidenih
sprememb v večji meri potekal v odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine.
(7) Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kabelski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše
moči, na betonskem ali lesenem drogu. Na območju Občine Loški Potok je predvidena izgradnja treh novih TP 20/0,4 kV v okviru
novogradenj na distribucijskem omrežju ter ene nadomestne TO 20/0,4 za potrebe predvidene poslovno stanovanjske cone Hrib.
Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj ureditvenega območja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno
soglasje lastnika in tistega, čigar interes je prizadet.
(8) Dopustna je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, pri čemer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo 110 kV ter 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični
predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(9) Pri novogradnjah ali rekonstrukcijah zračnih elektroenergetskih vodov je treba zagotoviti ukrepe za varstvo velikih prostoživečih vrst ptic (štorklje, sove, ujede), ki posedajo na drogove: izolatorji morajo biti obrnjeni navzdol (viseči) oziroma oblikovani
tako, da ne pride do kratkega stika ali posledičnega pogina ptic.
(10) Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje
upravljavca omrežja. Za novogradnje, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti objektov, namenjenih za stalno ali
občasno bivanje ter za pomožne objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov,
je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja, kot to
določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(11) Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov
in upoštevati varnostne razdalje skladno z določili s področja varstva pri delu.
71. člen
(gradnja in urejanje za potrebe oskrbe z energijo)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema
oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja energetsko učinkovito gradnjo.
Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire energije. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje.
(2) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje
sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z
energijo, ki se izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
– toplotne črpalke.
(4) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na distribucijsko električno omrežje. Električno energijo
se lahko zagotavlja iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir.
72. člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v
kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna le obnova obstoječih nadzemnih vodov. Komunikacijsko omrežje,
razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primeru,
da gre za poseg na območju registrirane arheološke dediščine.
(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca
omrežja k projektnim rešitvam. Vsa dela v zvezi z zaščito ali prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede upravljavec omrežja ogledi,
izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedbe del in dokumentiranje izvedenih del). V primeru kakršnih koli posegov v
prostor je potrebno v postopke vključiti upravljavec omrežja.
(3) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so
mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmerne. Poleg tega je
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potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic itd. Z odmikom
je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.
(4) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani
pooblaščene inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.
(5) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in
elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo CU, IG, K1, K2, G je dopustna gradnja objektov mobilne telefonije
kakor tudi gradnja prostostoječih antenskih stolpov,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.
(6) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete
prostora čim manjši. V območjih kulturne dediščine morajo biti antene bazne postaje postavljene na čim manj izpostavljenih mestih,
umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante.
(7) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji
ter naravnim danostim prostora. Okolico teh objektov je potrebno ozeleniti.
(8) Namestitev objektov mobilne telefonije na kulturne spomenike ni dovoljena. Namestitev na objekte kulturne dediščine je
možna le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.
73. člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma na zemljišču namenjenemu za gradnjo, h kateremu pripada. Pri kolektivnih
objektih pa mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke pri individualnih hišah mora biti urejeno v skladu s predpisi in dobro prometno
dostopno ter zunaj prometnih površin. Zbirno mesto za komunalne odpadke pri javnih objektu zlasti ob cesti mora biti zakrito in
nevpadljivo. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi naselja in krajini. Zbirno mesto mora biti dobro
prometno dostopno ter zunaj prometnih površin.
(3) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otok) so praviloma nadzemne in umeščene na utrjene javne površine. Ekološki otoki
so praviloma razporejeni tako, da zajemajo gravitacijsko območje največ 300 prebivalcev. V primeru, da ni alternativne rešitve, naj
bodo zakriti in nevpadljivi. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi naselja in krajini.
(4) Zbirni center za odpadke je zaradi dostopnosti umeščen ob regionalni cesti Hrib–Sodražica (št. 1363) v bližini naselja Mali
Log. Imeti mora najmanj vratarnico, nadstrešek in ograjo. Zbirni center je lahko izveden tudi kot zaprt objekt.
(5) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
(6) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim bolj
nevpadljiva. Zagotovljen mora biti reden in enoten način odvoza odpadkov.
(7) Odlaganje odpadkov mora biti povsod urejeno tako, da ne privablja medveda.
3.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
74. člen
(dovoljeni posegi)
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.
3.3.1 Ohranjanje narave
75. člen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)
(1) Območja naravnih vrednot, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, posebna območja varstva (območja Natura
2000) so prikazana v Prikazu stanja.
(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, ekološko
pomembnih območij, posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) in zavarovanih območij, navedenih v smernicah Zavoda
RS za varstvo narave, OE Ljubljana, ki se hranijo na sedežu občine.
(3) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem odlokom, in je gradnja predvidena na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali posebnem varstvenem območju (območju Natura 2000) je treba skladno s
105. in 105.a členom Zakona o ohranjanju narave pred začetkom izdelave projekta pridobiti naravovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam naravovarstveno soglasje
(4) Gradnja objektov s težko gradbeno mehanizacijo na območju Natura 2000 (posebnem območju varstva) SI5000013
Kočevsko naj se izvaja izven gnezditvene sezone ptic, ki traja od sredine aprila do sredine junija.
(5) Za preprečitev konfliktov z velikimi zvermi (človek-medved) naj bodo stanovanjski objekti odmaknjeni od gozdnega roba
vsaj 20 m (priporočamo 50 metrov in več). Med objektom in gozdnim robom naj bo redno košen travnik brez grmičevja.
(6 Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih območij varstva
(POV) in posebnih ohranitvenih območij (POO) naj se cest izven območij naselij ne osvetljuje. Kolikor je osvetljevanje nujno zaradi
varnosti, naj bo osvetlitev v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(7) Na varovanih območjih izvajanje agrooperacij (melioracije, komasacije) ni dopustna.
(8) Z OPN je predvideno tudi pospeševanje turističnega razvoja občine. Pri izvajanju dejavnosti, povezanih s turizmom (pohodništvo, kolesarjenje), naj se udeležence usmerja na poti in mesta, ki so za medveda manj moteča in zlasti primerno oddaljena
od pomembnih delov njegovega življenjskega prostora (brlog, mrhovišča).
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3.3.2 Ohranjanje kulturne dediščine
76. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo, rekonstrukcija objekta ali sprememba delov, zaradi katerih se
bistveno spremeni zunanji izgled objekta na območjih kulturne dediščine ni dovoljena, če so s tem prizadete varovane vrednote
objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni
pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v tem členu.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je
potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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Za registrirano vrtno arhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko
pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine
in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko
izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
(13) Za kulturni spomenik Retje v Loškem Potoku – Območje cerkve sv. Florjana, EŠD 12745 veljajo naslednji režimi:
– ohraniti je treba značilno kulturno krajino varovanega območja, to je vzdolžno parcelacijo prečno na relief,
– v varovalnem območju sta zaželeni kmetijska raba in sonaravno gospodarjenje z gozdom,
– gozdna zarast, ki napreduje navzdol, se s prebiralno sečnjo zadržuje do največ ene polovice poraslosti z gozdom,
– dovoljeno je čiščenje zarasti, posebno tiste, ki ne raste ob parcelnih mejah,
– v varovanem območju ni dovoljeno zasajati novih gozdnih površin,
– v varovanem območju ni dovoljeno postavljati začasnih in pomožnih objektov,
– v varovalnem območju ni dovoljeno graditi, delati izkope ali posegati v relief,
– pri vseh posegih v varovalnem območju je potrebno pridobiti pogoje, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
(14) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz,
strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa
vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
(15) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za
raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti
podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(16) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(17) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(18) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
3.3.3 Varstvo okolja
77. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je treba sanirati.
(2) Na celotnem območju občine so dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.
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(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne,
če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba v skladu s predpisom o vrstah posegov
v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(5) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo.
(6) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne
naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
(7) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju
nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.
(8) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.
(9) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v
skladu z veljavnimi predpisi.
(10) V času izvajanja OPN mora občina v skladu z okoljskim poročilom s stališča varovanja človekovega zdravja spremljati
naslednje kazalce okolja:
– število gospodinjstev priključenih na kanalizacijsko omrežje,
– količina zajete pitne vode,
– površina stanovanjskih površin izpostavljenih prekomernemu hrupu,
– število prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda.
78. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter
pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne
emisije.
(3) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja
emisije uskladiti v skladu s predpisi. Monitoring onesnaženosti in izvedba ustrezne zaščite oziroma sanacije mora lastnik oziroma
upravljavec vira onesnaženja izvajati v skladu s predpisi. Z rezultati merjenja mora seznaniti pristojni organ občine.
(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka in ga onesnažujejo, se lahko umeščajo samo v območja z namensko
rabo prostora – območja proizvodnih dejavnosti ali območja okoljske infrastrukture.
(5) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so podane v lokalnem energetskem konceptu, ki se ga obnavlja glede
na energetski predpis.
79. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča niso dovoljeni, razen za izjeme, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.
(2) Vsi vodotoki in stoječe vode na območju Občine Loški Potok imajo 5,0 m pas priobalnrga zemljišča. Obvodno vegetacijo
je dovoljeno odstranjevati s soglasjem pristojnega upravljavca vodotokov in Zavoda za varstvo narave.
(2) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za
vodotoke v ceveh.
(3) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi
na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom za
vodno gospodarstvo.
(4) Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje upravljavcu vodotoka.
(5) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede
samo na podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja. Skladno z Zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in vodno
dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažujejo vodo,
– z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,
– z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.
(6) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.
(7) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je dopustno le izjemoma, skladno s področnimi predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih
zaradi poplav ter ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(8) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda.
(9) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko
določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov.
(10) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(11) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib,
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se
ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov.
Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin.
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v
času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib.
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80. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Vse obstoječe vodne vire (zajetji z vrtinama VLP-1 in VLP-2 za vodovod Loški Potok, zajetje za Travo in Srednjo vas 1,
zajetji za Travo in Srednjo vas 2, zajetje za Podpresko 1, zajetje za Podpresko 2, zajetje za Drago 1, zajetje za Drago 2, zajetje
za vrtino SK-2/98 za Stari Kot in Novi Kot, zajetje za Podplanino, zajetje za Hrib, zajetje za Pungert, zajetje za Črni Potok) je treba
varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.
(2) Vodni viri imajo z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 48/99) določena
vodovarstvena območja: najožji varstveni pas (cona 1) z najstrožjim režimom varovanja (vodni viri v naselju Travnik); ožji varstveni
pas (cona 2) s strogim režimom varovanja (celotno naselje Travnik ter južni del naselja Hrib - Loški Potok), širši varstveni pas
(cona 3) z blagim režimom zavarovanja (severni del naselja Hrib - Loški Potok, Retje, Šegova vas, Bela voda, Mali Log ter cestne
povezave med omenjenimi naselji).
(3) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati državne in občinske predpise, ki
se nanašajo na ta območja.
(4) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določeni s predpisom, je treba v primeru neskladja tega prostorskega načrta
s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje slednjega.
(5) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(6) Na vodovarstvenih območjih je treba vse komunalne odpadne vode iz objektov priključiti na vodotesno kanalizacijo ali
malo čistilno napravo.
(7) Na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih območjih, je treba upoštevati veljavne predpise glede vnosa
hranljivih snovi v tla.
(8) Na vodovarstvenih območjih veljajo omejitve in pogoji gradnje skladno z naslednjimi predpisi:
– Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 48/99)
– Odlok o varstvu vodnih virov pitne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 20/00)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o o varstvu vodnih virov pitne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 102/00).
81. člen
(varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni
meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova
plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo biti izvedena dela na
način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
82. člen
(gozd)
(1) V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni rob ali bi kakor koli povečali labilnost terena.
(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti. Posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja
neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma onemogočeno. Potrebno
je zagotoviti, da se obstoječe dostope in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti. Posegi v varovalni gozd in gozd
s posebnimi nameni je dovoljeno le na podlagi veljavnih predpisih.
(3) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in gozdni
prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih površin.
(4) Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor (25 m pas od gozdnega roba) je treba pridobiti soglasje pristojne javne
gozdarske službe. Mnenje javne gozdarske službe se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o
vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
(5) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda za
gozdove Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom
(zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča,
ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča, na
katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljena kot varovalni gozd ali gozd s
posebnim namenom oziroma bi taka krčitev gozda bistveno ogrozila funkcije gozda.
(7) Od objektov za rejo živali se dopušča le gradnjo čebelnjakov. Čebelnjaki, ki se gradijo izven območja domačij so lahko
prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Postavitev je možna pod pogojem, da se vlogi za izdajo soglasja, predloži tudi pozitivno mnenje čebelarske organizacije, ki deluje na danem območju.
(8) Od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov je dovoljena le gradnja gozdnih prometnic in grajena obora (obora za divjad).
Grajena obora za divjad se lahko gradi le izven strnjenih kompleksov gozdov v območju stika gozda s kmetijskimi površinami,
oziroma v območju prepletanja kmetijskih in gozdnih površin.
3.3.4 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
83. člen
(obramba)
(1) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju
graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov
in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.
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(2) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče
izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za vse posege v območja možne izključne rabe
za potrebe obrambe je treba pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
(3) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00 m v ožjem vplivnem okolišu območij za
potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo.
Za ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij.
(4) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,00 m v širšem vplivnem okolišu (omejena in
nadzorovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje
organa pristojnega za obrambo. Za širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij.
(5) Določba prejšnje točke ne velja v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, ki
se nahajajo izven naselij na vzpetinah.
84. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Erozijska in plazljiva območja so prisotna v naseljih in okolici Podplanine, Hriba, Črnega Potoka pri Dragi in Čabra (vir:
ARSO, Atlas okolja; maj, 2016). Kartografsko so območja prikazana v Prikazu stanja prostora.
(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila
stabilnost zemljišča.
(3) Prepovedano je:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(4) Za vse posege v plazljivih območjih je treba pridobiti mnenje pristojne organizacije s področja geomehanike.
(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi,
ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in se tudi ne sme preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.
85. člen
(območja potresne ogroženosti)
Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Loški Potok znaša g = 0,150 (karta potresne nevarnosti Slovenije).
86. člen
(poplavna območja)
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti še niso del Prikaza stanja
prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del Prikaza stanja prostora Opozorilna karta
poplav (vir: ARSO, Atlas okolja) in podatki o Poplavnih dogodkih (vir: portal e-vode, podatki letnih poročil IzVRS). Na območju
Občine Loški Potok je poplavno območje (poplavni dogodek 6.–15. 11. 2014) ob Mežnarjevem in Loškem potoku, ki poplavljata
Retijško uvalo in Travniško polje.
(2) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in
vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na
vodni režim in stanje voda.
(3) Na poplavnih območjih so dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
87. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:
– zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– treba je zagotoviti neoviran in varen dovoz ter dostop do delovnih površin za intervencijska vozila,
– zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 3,5 m
širina ter osni pritisk do 10 t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
– zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
– upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.
(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni
objekti so določeni v predpisu o zasnovi požarne varnost.
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3.3.5 Varovanje zdravja
88. člen
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede
na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji
in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.
89. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene
za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.
II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS);
III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A, Ao),
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in parki (ZP);
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnih območjih: športni centri in območja za turizem (BC in BT),
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG),
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo
varstva pred hrupom.
(3) Na meji med I. in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. stopnjo varstva pred hrupom mora biti območje,
ki obkroža IV. stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom
za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov
načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, kolikor aktivne zaščite ni mogoče izvesti pa s pasivnimi protihrupnimi ukrepi (ustrezna
zaščita oken in konstrukcija fasade z namenom zaščite bivalnih in varovanih prostorov).
(5) Stopnje varstva pred hrupom so lahko v času javne prireditve, javnega shoda, v času gradnje ali drugega dogodka, na
katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, spremenjene, vendar morajo biti v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti
hrupa za čas javne prireditve. Za ta namen je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
(6) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne
obremenitve okolja s hrupom.
(7) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
90. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke sevanja, določa stopnje varstva pred sevanjem, ki so določene
glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za posamezne površine:
I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS),
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD),
– na posebnih območjih: športni centri in območja za turizem (BC in BT),
II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG),
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
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(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje
pristojne službe.
(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega
sevanja, ki obsega:
– za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od osi daljnovoda),
– za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,
– za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.
91. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s
področja svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu
ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov v območjih poselitve naj se uporabijo le taka svetila, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.
(4) Potrebno je vsa svetila, ki se uporabljajo na prostem in porabo električne energije namenjeno razsvetljavi na prostem
uskladiti z veljavnimi predpisi.
92. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)
Pri gradnji stanovanjskih stavb je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu s
predpisi in tem odlokom. Pri stanovanjskih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) je treba zagotoviti minimalno
zahtevano osončenje z direktno sončno svetlobo, skladno z veljavno zakonodajo.
3.3.6 Pogoji na območjih razpršene gradnje v odprtem prostoru
93. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih)
Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave in nadzidave do 20 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov.
3.4 Podrobna merila in pogoji za posamezne podrobne namenske rabe
94. člen
(klasifikacija objektov in rab glede na namen)
V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe iz 39. člena tega prostorskega načrta, določeni:
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in
dejavnosti),
– dopustne gradnje in druga dela,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo
za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe.
95. člen
(dopustni objekti)
Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji objektov,
pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena z Metodološkim pojasnilom in navodili za razvrščanje objektov,
– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste dopustni
le konkretno našteti objekti,
– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali
velikost objekta – BTP), to pomeni, da so dopustni le ti predhodno našteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.
96. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov

S – območja stanovanj
SS
Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1242 Garažne stavbe
2411 Športna igrišča
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2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
12112 Gostilne, restavracije, točilnice
1212 Gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (v sklopu stanovanjskih stavb do 50 % celotnega BTP)
12304 Druge storitvene dejavnosti (v sklopu stanovanjskih stavb do 50 % celotnega BTP)
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe (do 50 m2 BTP, do višine 8,0 m).
Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
TIP
FZ
FI
DZP
etažnost
NP, NN

največ 0,4

/

najmanj 10 %

K+P+1+M

97. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah podeželskega naselja)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »SK – površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše«
veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov

Izključujoče dejavnosti
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

S – območja stanovanj
SK
Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
1212 Gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12301 Trgovske stavbe
12304 Druge storitvene dejavnosti,
1242 Garažne stavbe
1251 Industrijske stavbe:delavnice do 350 m2
12630 Stavbe za izobraževanje
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
1272 Obredne stavbe
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – gasilski domovi
2302 Energetski objekti: kotlovnice v sklopu gospodarskih objektov ali v velikosti do 250 m2,
višine 11 m
2411 Športna igrišča
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov.
TIP
FZ
FI
DZP
etažnost
stanovanjske
K+P+1+M
NP, NK, KG, U
največ 0,4
/
najmanj 10 %
nestanovanjske
do višine 14,0 m
98. člen

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na osrednjih območjih centralnih dejavnosti)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba

Vrsta objektov

C – območja centralnih dejavnosti
CU
Osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena prepletanju trgovskih, oskrbnih,
storitvenih, upravnih, socialnih zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih kulturnih, verskih
dejavnosti ter bivanju.
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1122 Večstanovanjske stavbe
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1220 Poslovne in upravne stavbe
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12303 Bencinski servisi
1241 Postajna poslopja, terminali
1251 Industrijske stavbe: delavnice (do 300 m2 BTP, višina 11 m)
1252 Skladišča (do 300 m2, višina 11 m)
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 Muzeji in knjižnice
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
1265 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)
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1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe (do 300 m2 BTP, višina 11 m)
1274 Druge nestanovanjske stavbe ki niso uvrščene drugje (stavbe za nastanitev
policistov, gasilski domovi, nadstrešnice, javne sanitarije ...)
1272 Obredne stavbe
1242 Garažne stavbe
2302 Energetski objekti: kotlovnice (do 300 m2, višina 11 m)
2411 Športna igrišča
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Izključujoče dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti zemljišča
namenjenega gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NN
VP, T, U

/

največ 1,6

/

do višine
14,0 m

99. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih območjih centralnih dejavnosti)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »CD – trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt«
veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

C – območja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska
raba

CD
Območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo trgovske, oskrbne, poslovno- storitvene dejavnosti.

Vrsta objektov

1211 Hotelske in podobne gostinske storitve
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1220 Poslovne in upravne stavbe
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1242 Garažne stavbe
1251 Industrijske stavbe – delavnice (do 300 m2 BTP, višina do 11 m)
1252 Skladišča (do 300 m2 BTP, višina do 11 m)
126 Stavbe splošnega družbenega pomena do velikosti 200 m2
2302 Energetski objekti: kotlovnice (do 300 m2, višina 11 m)
2411 Športna igrišča
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – gasilski domovi, nadstrešnice in javne sanitarije.

Izključujoče dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP,
VP

/

največ 1,6

/

do višine 12,0 m

100. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

I – območja proizvodnje

Podrobna namenska
raba

IG – gospodarske cone
Površine namenjene trgovski, storitveni, proizvodni dejavnosti, prometu in skladiščenju.

Vrsta objektov

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe (za potrebe cone)
1220 Upravne in pisarniške stavbe
1230 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti
12303 Bencinski servis
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij
1242 Garažne stavbe (za potrebe cone)
125 Industrijske stavbe
12630 Stavbe za izobraževanje (tehnološki parki)
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – gasilski domovi, nadstrešnice in javne sanitarije.
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti:
– toplarne in kotlovnice,
– vetrne elektrarne, kot enostavne naprave z nazivno električno močjo do vključno 50 kW in višino
max. 12 m

Izključujoče dejavnosti

Stanovanjske površine in proizvodne dejavnosti iz kmetijstva in gozdarstva.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

VV, T

največ 0,9

/

/

do višine 20,0 m
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101. člen

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »BT – površine za turizem« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

B – posebna območja

Podrobna namenska
raba

BT – območja za turizem
Območja so namenjena hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo
in nastanitev.

Vrsta objektov

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1220 Poslovne in upravne stavbe do 100 m2
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti do 150 m2
1242 Garažne stavbe
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1263 Stavbe za izobraževanje
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo, do 150 m2
1265 Stavbe za šport
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije.
2302 Energetski objekti: kotlovnice v sklopu gospodarskih objektov ali v velikosti do 250 m2,
višine 11 m
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

Izključujoče dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NK, NN
VV, U

največ 0,8

/

najmanj 10 %

do višine 16,0 m

102. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za rekreacijo in šport« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
Namenska raba

Z – območja zelenih površin

Podrobna namenska
raba

ZS – površine za rekreacijo in šport
Območja so namenjena oddihu, rekreaciji in športom na prostem.

Vrsta objektov

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe do 100 m2
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti do 100 m2
1265 Stavbe za šport: – spremljajoče stavbe na športnih igriščih
2411 Športna igrišča
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

Izključujoče dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NN,
NK

največ 0,3

/

najmanj 20 %

P+M

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

Z – območja zelenih površin

Podrobna namenska raba

ZP – parki
Območja odprtega prostora v naseljih.

Vrsta objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 100 m2 tlorisne površine)
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo – botanični vrtovi
1265 Stavbe za šport: – spremljajoče stavbe na športnih igriščih
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije
2411 Športna igrišča
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

Izključujoče dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NN
NK

največ 0,3

/

najmanj 20 %

P+M
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(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

Z – območja zelenih površin

Podrobna namenska raba

ZK – pokopališča

Vrsta objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 100 m2
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti do 100 m2
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene – spomeniška,
umetniška in podobna obeležja
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije
24204 Pokopališča

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NK

največ 0,3

/

najmanj 20 %

P+M

103. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih prometnih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

P – območja prometnih površin

Podrobna namenska raba

PC – površine cest

Vrsta objektov

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije.
2111 Glavne in regionalne ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
2141 Mostovi in viadukti
2142 Predori in podhodi
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti – vetrne elektrarne, kot enostavne naprave z
nazivno električno močjo do vključno 50 kW in višino max. 12 m
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NK,
U, T

/

/

/

do višine
14,0 m

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PO – ostale prometne površine« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov

P – območja prometnih površin
PO – ostale prometne površine
12301 Pokrita tržnica
1242 Garažne stavbe
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice in javne sanitarije
2111 Glavne in regionalne ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti – vetrne elektrarne, kot enostavne naprave
z nazivno električno močjo do vključno 50 kW in višino max. 12 m
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP
NP, NK,
U, T

FZ

FI

DZP

etažnost

/

/

/

do višine 14,0 m

104. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih energetske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »T – območja telekomunikacijske infrastrukture« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Vrsta objektov

T – območja komunikacijske infrastrukture
T – površine so namenjena izvajanju dejavnosti in gradnji objektov s področja komunikacijske
infrastrukture.
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice
21302 Letalski radio – navigacijski objekti
22130 Daljinska hrbtenična komunikacijska omrežja,
Komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija,
Telekomunikacijski stolpi in radio komunikacije,
Telefonske centrale, vozlišča in stikala
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti – vetrne elektrarne, kot enostavne naprave z nazivno
električno močjo do vključno 50 kW in višino max. 12 m
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti
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FZ

FI

DZP

etažnost

največ 0,8

/

/

/

105. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih energetske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja energetske infrastrukture« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov

E – območja energetske infrastrukture
E – površine so namenjena izvajanju dejavnosti in gradnji objektov s področja energetske
infrastrukture.
1220 Poslovne in upravne stavbe,vezane na osnovno dejavnost EUP
1251 Industrijske stavbe vezane na osnovno dejavnost EUP
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča,
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice
2214 Daljinski prenosni elektroenergetski vodi
2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti – vetrne elektrarne, kot enostavne naprave
z nazivno električno močjo do vključno 50 kW in višino max. 12 m,
2302 Vetrne elektrarne, objekti s pripadajočo opremo in instalacijam iz zmogljivostjo
do 1000 KW
Potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb s področja kmetijstva, narave, kulture in energetike.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

2303 Objekti kemične industrije – plinarne
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti.
TIP
FZ
FI

DZP

etažnost

NP, NK, T

/

/

največ 0,8

/

106. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Vrsta objektov

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

O – območja okoljske infrastrukture
O – površine so namenjene izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenju
odpadnih voda ter ravnanju z odpadki.
1220 Upravne in pisarniške stavbe vezane na osnovno dejavnost EUP
1251 Industrijske stavbe vezane na osnovno dejavnost EUP
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice
2212 Daljinski prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti
2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti – vetrne elektrarne, kot enostavne naprave z nazivno
električno močjo do vključno 50 kW in višino max. 12 m
24203 Odlagališča odpadkov
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti.
TIP
FZ
FI
DZP
etažnost
NP, NK,
največ 0,8
/
/
do višine 14,0 m
U, T
107. člen

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah razpršene poselitve)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Vrsta objektov

A – območja razpršene poselitve
A
Površine so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev:
planinske, lovske koče, zavetišča,
1242 Garažne stavbe
1251 Industrijske stavbe – delavnice vezane na kmetijsko ali gozdarsko dejavnost do 250 m2,
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
1272 Obredne stavbe
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: zavetišča in hoteli za živali, pesjaki ...
2411 Športna igrišča
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Izključujoče dejavnosti Promet in trgovina na debelo.
Stopnja izkoriščenosti TIP
zemljišča
namenjenega gradnji
NP, NK,
KG, U

FZ

FI

največ 0,4

/

DZP

etažnost

najmanj 10 %

stanovanjske
K+P+1+M
nestanovanjske
do višine 14,0 m

(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »Ao – površine razpršene poselitve z omejeno rabo« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:
Namenska raba

Ao – območja razpršene gradnje z omejeno rabo

Podrobna namenska
raba

Ao Površine so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi obstoječih objektov.

Vrsta objektov

Dopustne so rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektih.
1110 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev:
planinske, lovske koče, zavetišča
1242 Garažne stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
1272 Obredne stavbe

Izključujoče dejavnosti

Proizvodne in skladiščne dejavnosti, ki niso vezane na kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, promet in
trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NK,
KG

največ 0,4

/

najmanj 10 %

Stanovanjske
K+P+1+M
Nestanovanjske
do višine 14,0 m

108. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša in K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:
Namenska raba

K – območja kmetijskih zemljišč

Podrobna namenska raba K1 in K2 – Površine najboljših in drugih kmetijskih zemljišč.
Vrsta objektov

2112

Rekonstrukcije: lokalnih cest, javnih poti, nekategoriziranih cest in gozdnih cest.
Možna je gradnja dovozov do obstoječih legalno zgrajenih objektov kot hišni priključek.

2153

Agrarne operacije in sistemi in vodni zadrževalniki za namakanje in osuševanje
kmetijskih zemljišč.

221
222

Gradbeno inženirski objekti:
Daljinski cevovodi, daljinska komunikacijska omrežja in daljinski elektroenergetski vodi,
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski in lokalna komunikacijska
omrežja.

22232

Čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode kot enostaven objekt z
zmogljivostjo do 50 PE.

24201

Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

24205

Drugi gradbeno inženirski objekti: ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti za
zadrževanje plazov.
Začasni objekti skladno splošnimi s smernicami s področja varovanja kmetijskih
zemljišč (vezano na sedmi odstavek 19. člena tega odloka).
Premični čebelnjak in pomožna kmetijska – gozdarska oprema skladno splošnimi s
smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč.

Izključujoče dejavnosti

Stanovanjske površine, centralne dejavnosti, promet in trgovina na debelo.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

TIP

FZ

FI

DZP

etažnost

NP, NK,
KG, T

največ 0,3

/

/

/

Za posege v enotah kulturne dediščine je potrebno upoštevati določila 74. člena (celotno
ohranjanje kulturne dediščine) in pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
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109. člen

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba

Izključujoče dejavnosti
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

G – gozdna zemljišča
G – večnamenski gozdovi
24201
Obrambni objekti
Gradbeno inženirski objekti:
221
Daljinski cevovodi, daljinska komunikacijska omrežja in daljinski elektroenergetski
vodi,
222
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski in lokalna
komunikacijska omrežja.
25205
Drugi gradbeno inženirski objekti: ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski
objekti za zadrževanje plazov,
Gozdne prometnice in gozdne vlake;
Dopustne so tudi gradnje in ureditve:
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov,
– gozdarske prostorske ureditvene operacije, skladno z Zakonom
o gozdovih
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega
izkoriščanja ali širitve.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega
organa oziroma javne gozdarske službe.
Stanovanjske površine, centralne dejavnosti, promet in trgovina na debelo.
TIP
FZ
FI
DZP
etaže
NP, NK, KG, T

največ 0,3

/

/

/

Za posege v enotah kulturne dediščine je potrebno upoštevati določila 74. člena (celotno
ohranjanje kulturne dediščine) in pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »VG – varovalni gozdovi« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov
Izključujoče dejavnosti

G – gozdna zemljišča
Gv – varovalni gozdovi
Gradnja objektov za potrebe gozdarstva.
25205 Drugi gradbeno inženirski objekti: ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski
objekti za zadrževanje plazov.
Vse dejavnosti razen gozdarstva.

(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »VG – varovalni gozdovi« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov
Izključujoče dejavnosti

G – gozdna zemljišča
Gp – gozd s posebnim namenom
Gradnja objektov za potrebe gozdarstva.
Vse dejavnosti razen gozdarstva.
110. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih voda)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske vode« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Vrsta objektov

Izključujoče dejavnosti
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
gradnji

V – Območje voda
VC Površine površinskih voda – celinske vode.
2141 Mostovi,
2151 Pristanišča in plovni kanali – zapornice, mostni kanali, kanalski predori
2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
2153 Sistemi za namakanje in osuševanje,
22122 Zajetja vode,
25205 Drugi gradbeno inženirski objekti: ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti
za zadrževanje plazov.
24201 Obrambni objekti.
Za vse posege v območja z oznako VC je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za urejanje
voda, varstva narave in kulturne dediščine, oziroma tudi vodno pravico za rabo vode.
Stanovanjske površine, centralne dejavnosti, skladiščenje, promet in trgovina na debelo.
TIP
FZ
FI
DZP
etažnost
NP, NK,
največ 0,3
/
/
/
KG, T
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111. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »OO – ogrožena območja, plazovita območja« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Vrsta objektov

Vrste dopustnih posegov
Merila in pogoji

OO – ostala območja
OO – ogrožena območja: naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča, plazovita
območja
Gradbeni inženirski objekti: posegi v smislu varovanja pred naravnimi nesrečami (plazovi, podori
ipd.) in gradnja komunalne infrastrukture so dopustni ob predhodni preveritvi z vidika vplivov
na okolje.
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti: ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti
za zadrževanje plazov.
Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, prenove objektov za zavarovanje pred naravnimi
nesrečami.
Veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še pri oblikovanju objektov in površin je obvezno:
− upoštevanje krajinskih značilnosti območja,
− oblikovna enotnost.

112. člen
(1) Gradnja gospodarske infrastrukture po naslednji klasifikaciji je dovoljena v vseh območjih EUP:
211 Ceste,
214 Mostovi, premostitveni objekti, brvi,
2212 Daljinski vodovodi,
2213 Daljinska komunikacijska omrežja,
2214 Daljinski prenosni elektroenergetski vodi,
2221 Lokalni plinovodi,
2222 Lokalni vodovodi,
2223 Cevovodi za odpadno vodo,
2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
(2) Kjer je dovoljena gradnja prenosnih in distribucijskih omrežjih, je skupaj z izgradnjo omrežij dovoljeno poleg samih
cevovodov ali vodov graditi tudi pripadajoče objekte in skladno s sektorskimi predpisi tudi postavitev varnostnih ograj ali drugih
pomožnih objekti in naprav varovanja.
3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora
113. člen
(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)
(1) Za posamezne enote urejanja poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi posebni prostorski
izvedbeni pogoji.
(2) Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 1.
3.6 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov
114. člen
(območja, za katere je predvidena izdelava podrobnih prostorskih načrtov)
(1) Podrobni prostorski načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:
– celovito oziroma delno prenovo naselja,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.
(2) Meja podrobnega načrta je določena s tem prostorskim načrtom.
115. člen
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnega prostorskega načrta)
(1) Na območjih, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, so do njegove
uveljavitve dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov,
– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne in prometne infrastrukture.
(2) Predhodna parcelacija pred sprejetjem podrobnega prostorskega načrta ni potrebna, ker podrobni prostorski načrt definira
tudi površine namenjene prometni, javni gospodarski infrastrukturi in javnim in skupnim površinam.
(3) Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor
ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor. V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne
dediščine, je za kakršnekoli posege potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne
dediščine.
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116. člen

(splošne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)
Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN, veljajo naslednji pogoji in usmeritve:
Naselje

Oznaka EUP

Namenska raba

1

Draga

Dr04

SS

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov. Umestitev objektov sledi prometni povezavi med notranjimi prometnicami.

2

Draga

Dr09

SK

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s
stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov ali
objektov za dopolnilne dejavnosti.

Hrib

Hr14

SS

Hrib

Hr16

CU

3

Usmeritve

Prometna in infrastrukturna zasnova mora biti skupno izdelana
za obe EUP (14 in 16).
V enoti Hr14 je predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih
objektov s spremljajočimi dejavnostmi.
V enoti Hr 16 se načrtuje gradnja objektov centralne dejavnosti
tudi gasilski dom in stanovanjsko poslovni objekti.
Obstoječi objekti se ohranjajo.

4

Lazec

La03

SK

Zahodni del naselja Lazec je redko poseljen ob regionalni cesti.
Za zgostitev naselja in pozidave tudi zalednega dela naselja
je potrebno izdelati OPPN, ki se lahko deli na manjše enote.
Posamezna manjša enota mora biti funkcionalna zaokrožena
celota, imeti urejene dovoze dostope in ne sme onemogočiti
širitev poselitve zalednega dela. Predvidena je gradnja eno- in
dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje
gospodarskih objektov.

5

Mali Log
(Žagarji)

Ma03

SS

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji. Lega v prostoru narekuje izdelavo OPPN načrta s
poudarkom na zasnovi prometnih ureditev in racionalno gradnjo
območja.

6

Mali Log –
zahod

Ma05

SK

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Polega
racionalne zasnove pozidave naj omogoči tudi razvoj dopolnilnih
dejavnosti na domačijah.

Novi Kot

No21

CD

Novi Kot

No22

CD

8

Novi Kot

No27

SS

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov. Zasnova umestitve objektov in tip pozidave se prilagodi podeželskemu
okolju.

9

Podpreska

Pd05

SS

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo oskrbnih dejavnosti. Poudarek je na prometni pretočnosti območja in povezavi na regionalno cesto.

SK

Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Racionalna zasnova območja temelji na ustrezni prometni navezavi
na obstoječ skelet.

SK

Enostavna zasnova pozidave sledi konfiguraciji ter cestnemu
napajanju celotnega območje. Predvidena je gradnja eno- in
dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi
gospodarskih objektov.

SK

Naselje Srednja vas pri Dragi je razloženo naselje ob razvejani
komunikaciji. Posamezne domačije preraščajo okvire in se zlivajo v gručasto obcestno naselje. Na severnem vstopu je zahodni
del poseljen, ki mu ob cestnem prevoju dodamo še vzhodni del
naselja.
Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Zaželene so spremljajoče dejavnosti na kmetiji.

7

10

11

12

Retje

Retje

Srednja vas pri
Dragi

Re08

Re10

Sv07

Območje se nahaja na mejnem prehodu z Republiko Hrvaško.
Predvideno območje je namenjeno turističnemu centru predvsem pohodnikom. Za območji No21 in No22 se predhodno
izdela skupna zasnove prostorske organizacije in razvojnih programov. Programska zasnova deli območje z lokalno cesto. V
nadaljevanju se območje lahko deli na manjše OPPN-je.
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Naselje

Oznaka EUP

Namenska raba

Usmeritve

13

Travnik

Ta05

IG

Predvidena je revitalizacija opuščene tovarne. Območje je namenjeno gospodarski coni: obrt, skladišča, prometne površine,
trgovska, poslovna in proizvodna dejavnost.

14

Travnik

Ta06

ZS

Z revitalizacijo območja opuščene tovarne Ta05 se zaledne površine uredijo kot zelene urbane površine za šport in rekreacijo.

15

Travnik

Ta12

SK

Območje se širi do načrtovane razbremenilne ceste. Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji
z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov in dopolnilno
dejavnostjo na domačijah.

16

Travnik

Ta14

SS

Območje predstavlja razvojno območje centralnega središče do
načrtovane razbremenilne ceste. Predvidena je gradnja eno- in
dvostanovanjskih objektov.
117. člen

(prostorski izvedbeni pogoji na območjih podrobnih prostorskih načrtov)
(1) Za enoto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III.3 tega prostorskega načrta,
– podrobni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III.4 tega prostorskega načrta.
Skupne usmeritve za izdelavo OPPN iz tega poglavja in morebitne dodatne podrobne usmeritve za izdelavo posameznih OPPN pa se upoštevajo kot izhodiščne usmeritve in se lahko na podlagi prostorskih podatkov in razvojnega programa
prilagodijo.
(2) Splošni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov se uporabljajo
v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, če ni s podrobnimi usmeritvami določeno
drugače.
(3) Če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je treba izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev
za celotno območje podrobnejšega načrta.
(4) Če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno
območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za javne programe kot so šola, vrtec, dom za ostarele ipd., in
skupne zelene površine, omrežje dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega
načrta.
(5) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se
v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanj, glede na namensko rabo. V izračunu se ne upoštevajo
obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.
(6) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ki se nahaja v območju kulturne
dediščine, pristojna služba pripravi smernice in mnenja s področja varstva kulturne dediščine.
118. člen
(variantne rešitve in urbanistično-arhitekturni natečaj)
(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši načrt se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev.
Variantne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna
primerjava. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči pristojni organ Občine Loški Potok.
(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši načrt se lahko pridobijo tudi z javnim natečajem.
119. člen
(prekoračitve FZ, DZP in FI in odstopanja)
(1) V podrobnejših načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča, faktorja zazidanosti zemljišča izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Faktor odprtih zelenih površin
se lahko zmanjša za največ 5 %. Prekoračitev je treba v podrobnejšem načrtu utemeljiti in dokazati, da so zagotovljene zelene
in parkirne površine v skladu z določili tega prostorskega načrta.
(2) Pri načrtovanju Občinskih podrobnih načrtov so dopustna odstopanja od usmeritev iz tega odloka, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, geomehanskih, hidroloških, prometnih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših
programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(3) V podrobnejšem načrtu ni dopustno spreminjati namenske rabe, ki je določena s tem prostorskim načrtom.
4.0 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
120. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Če se v postopku priprave dokumentacije za posamezen objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je po
mnenju pristojnih ministrstev, organov ali občine potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega
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oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, in z drugačno ureditvijo prispevati k ohranjanju narave in kulturne dediščine
oziroma naravnih dobrin, omogočiti ohranitev naravnega in kulturnega značaja krajine, zmanjšati pričakovano obremenitev
okolja in zmanjšati vplive na načrtovano krajinsko sliko območja in kakovost okolja, se takšna sprememba šteje kot dopustna.
(2) Pri posegih v območjih in na objektih kulturne dediščine se ne upoštevajo vsa določila tega odloka, ampak se primarno upoštevajo izhodišča in pravila, ki so veljala v času nastanka ureditev, gradenj oziroma obdobju, ki ga vrednostno
določi pristojni zavod.
(3) Pri izvajanju tega OPN in realizaciji posameznih OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih
in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ko so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega
ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(4) Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne
tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri z uporabo novih tehnologij, ki sledijo napredku
tehnike in dolgoročno zagotovijo primernejša investicijska vlaganja ob upoštevanju, da prestavitve in zamenjave ne spreminjajo podrobne namenske rabe in vsebinskega koncepta tega načrta.
121. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev)
(1) V enotah urejanja, za katere ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in
posegi, ki jih določa veljavni prostorski izvedbeni akt, v skladu z določili tega prostorskega načrta pa še vzdrževanje objektov
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s Prilogo 2.
(2) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta preneha veljati:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10),
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2 (Uradni list RS, št. 141/06).
Poleg tega prenehajo veljati vsi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86).
(3) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib - Loški Potok – Jug (LP1-S4-S2- jug), (Uradni list RS, št. 55/99
in 18/07),
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib – Tabor (Uradni list RS, št. 118/05),
– Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot (Uradni list RS, št. 92/03).
122. člen
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)
Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega prostorskega načrta, se nadaljujejo in
končajo po določbah tega prostorskega načrta kot občinski podrobni prostorski načrt.
123. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo
in končajo po določbah prejšnjih odlokov.
(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev začeti pred uveljavitvijo
tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.
124. člen
(dostopnost prostorskega akta)
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Loški Potok.
(2) Občinski prostorski načrt Občine Loški Potok 1 v analogni in digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Loški Potok,
Upravne enote Ribnica in na Ministrstvu za okolje in prostor.
125. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.
126. člen
(veljavnost prostorskega načrta)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Tekstualni in grafični del
odloka se objavita na spletni strani Občine Loški Potok.
Št. 350-0002/2014
Loški Potok, dne 17. junija 2016
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.
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PUCONCI
1955.

Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in
17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15)
je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 16. 6.
2016 sprejel

SKLEP
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena
iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve,
omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev
čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in
na računu prikazujejo ločeno.
3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode
za vodomer DN < 20 znaša 13,01 EUR/mesec. Omrežnina se
obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
DN < 20
1
13,01
20 < DN < 40
3
39,04
40 < DN < 50
10
130,14
50 < DN < 65
15
195,21
65 < DN < 80
30
390,43
80 < DN < 100
50
650,71
100 < DN < 150
100
1.301,43
150 < DN
200
2.602,85
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša
0,2810 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za
vodomer DN < 20 znaša 4,11 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom
vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
premer
DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100

faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50

omrežnina/mesec
4,11
12,32
41,05
61,58
123,15
205,25
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100 < DN < 150
100
410,51
150 < DN
200
821,01
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša
0,9478 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen
Cene omrežnine za odvajanje komunalne in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa,
se obračunavajo v višini 70 %.
5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o
določitvi cene za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 32/14).
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od
1. julija 2016 dalje.
Št. 014-0016/2016
Puconci, dne 17. junija 2016
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

1956.

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci
ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 91/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski
svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci
1.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča,
za leto 2016 s poročilom o delu za leto 2015, št. SK-0058/16-AV
z dne 31. 3. 2016, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne
službe Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.
2.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga
opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota
d.o.o. so naslednje:
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Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

Uradni list Republike Slovenije
Cena
v EUR/kg
0,16349 €
0,12145 €

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se
uporabljajo od 1. julija 2016 dalje.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2016
Puconci, dne 17. junija 2016
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS – ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez
OŠZ – zveza športnih društev, ki so jo ustanovila športna
društva s sedežem na območju občine
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mladinski, perspektivni,
državni, mladinski razred.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami,
ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da
se:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na
ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
dejavnosti na vseh področjih športa in
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen

RIBNICA
1957.

Pravilnik o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Ribnica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Slovenije 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega
načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014)
in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12)
je Občinski svet Občine Ribnica na 4. izredni seji 16. junija
2016 sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa postopek, pogoje, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega
interesa na področju športa v Občini Ribnica (v nadaljevanju:
občina), v okviru letnega programa športa.
(2) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa
se zagotovijo v proračunu občine.
(3) Merila za vrednotenje programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva
objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do
končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne
sme spreminjati.
2. člen
(pomen kratic)
Kratice v tem pravilniku pomenijo:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023

(področja športa)
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu, se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti do proračunskih sredstev Občina sofinancira šport
v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela,
da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod
enakimi pogoji, na naslednjih področjih:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4 Kakovostni šport
1.5 Vrhunski šport
1.6 Šport invalidov
1.7 Športna rekreacija
1.8 Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
3.2 Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o
športni vadbi in strokovna podpora programov
3.3 Založništvo v športu
3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
4.2 Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Velike mednarodne športne prireditve
5.2 Druge športne prireditve
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa, je podana v merilih.
(3) Merila za izbor in vrednotenje posameznih področjih
športa vsebujejo:
– Športna področja, ki so v javnem interesu in se v skladu
z IN NPŠ sofinancirajo na ravni lokalne skupnosti.
– Kriterije vrednotenja posameznih področij.
– Obseg in elemente vrednotenja športnih programov.
– Razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost/konkurenčnost in pomen za lokalno okolje za programe

Uradni list Republike Slovenije
športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa.
(4) Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v merilih se opredeli z javnim razpisom.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV,
ZA PODROČJA IN PROGRAME, OPRDELJENE V LPŠ
5. člen
(upravičenci za pridobitev sredstev)
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna
lahko kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci, ki imajo
sedež v občini:
a) športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem na območju občine,
c) zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem
v Občini Ribnica,
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
f) organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za
invalide.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju lokalnega programa športa.
6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Izvajalci programov iz 4. člena morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
a) da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi,
b) da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
c) da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini
Ribnica in v Občini Ribnica izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
d) imeti najmanj 20 članov s plačano članarino (velja za
društva),
e) imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
f) imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja
za društva),
g) imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj 30 tednov v letu v obsegu najmanj 60 ur, razen če za
posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja
za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
h) izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
i) izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
j) da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se
nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.
(2) Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih vsebinah iz 4. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo le s
člani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ribnica.
(3) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pri odločanju o uporabi prostora za opravljanje programa v celoti upošteva tudi program izvajalca, ki ima v posameznem programu
minimalno 2/3 članov s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica
in za ostale udeležence ob prijavi na javni razpis predloži izjavo
občine o financiranju prostora za te člane.
(4) Pogodba o financiranju prostora se podpiše med občino financerko in Občino Ribnica najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju LPŠ, sicer se sklep o financiranju ur, ki
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so jih izvajalci LPŠ dobili za člane iz drugih občin razveljavi in
pogodba podpiše le za udeležence iz Občine Ribnica.
(5) Izvajalec športnega programa, ki prvič kandidira na
javnem razpisu, lahko kandidira le s programi prostočasne
športne vzgoje.
III. POSTOPEK SPREJEMA LPŠ IN RAZDELITVE
FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA
7. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja športa in
programe znotraj posameznih področij, ki so v danem koledarskem letu opredeljeni kot javni interes občine. LPŠ pripravi
pristojni organ občinske uprave.
(2) LPŠ sprejme občinski svet po predhodno pridobljenem
mnenju pristojnega organa OŠZ. Rok za posredovanje mnenja
je 15 dni.
8. člen
(postopek izbora izvajalcev)
Postopek izbora izvajalcev letnega programa športa, razdelitve finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo
sredstev poteka po naslednjem vrstnem redu:
– imenovanje Komisije za šport (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov
za sofinanciranje vsebin letnega programa športa na območju
občine,
– zbiranje vlog in strokovno ocenjevanje le-teh na komisiji,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– javna objava rezultatov javnega razpisa,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja
proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih ter
ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
(komisija za šport)
(1) Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija,
ki jo imenuje župan s sklepom. Mandat komisije je vezan na
trajanje mandata župana. Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik, zastopnik ali odgovorna oseba
upravičenca iz 5. člena pravilnika.
(2) Predsednika in namestnika predsednika komisije imenuje komisija izmed članov komisije. Predsednik sklicuje in
vodi seje ter sodeluje pri pripravi razpisa za sofinanciranje
programov športa. Namestnik predsednika opravlja funkcijo
predsednika v času odsotnosti predsednika.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje
lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost in odločanje komisije je potrebna večina.
(4) Za administrativno-tehnična opravila komisije skrbi
občinska uprava.
10. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na podlagi
veljavnih meril,
– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev LPŠ,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava letnega poročila o delu komisije,
– obravnava letnega programa športa,
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– podaja predlogov za spremembo meril in
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnosti, ki sicer niso opredeljena v merilih.
11. člen
(javni razpis)
(1) Občina prične s postopkom JR po sprejetju LPŠ na
občinskem svetu in ko so sredstva za sofinanciranje izvajanja
LPŠ predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu občine.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa z višino razpisanih sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu,
– rok za predložitev vlog in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo oseb pooblaščenih za podajanje informacij o
javnem razpisu,
– način dostave vlog ter dan in uro do katere naročnik
sprejema vloge,
– datum odpiranja vlog ter
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v občini,
– vzorec pogodbe.
(4) Rok za podajo vlog na javni razpis, ki ne sme biti krajši
od 15 in ne daljši od 30 dni, začne teči prvi naslednji dan po
objavi javnega razpisa na spletni strani http://www.ribnica.si.
(5) Nekatera področja športa oziroma programi znotraj
posameznih področij športa, vključena v LPŠ, se lahko razpiše
samostojno.
12. člen
(predložitev vlog)
Predlagatelji morajo predložiti vloge v zaprti ovojnici z
navedbo javnega razpisa, na katerega se le-ta nanaša. Za
pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku,
določenem v javnem razpisu.
13. člen
(odpiranje vlog)
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in ob času kot je določen v javnem razpisu.
Komisija odpre vse pravočasno prispele in pravilno označene
vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovi njihovo
popolnost.
(2) Vloge, ki so prispele po izteku roka ali so bile nepravilno označene, komisija zavrže.
(3) O odpiranju vlog in izboru izvajalcev komisija sproti
vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv navzočih predstavnikov predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog in
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo predlagateljev,
ki niso dostavili popolne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
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(4) Predlagatelj, ki v predpisanem roku odda formalno
nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema
pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne
obravnava in pripravi direktorju občinske uprave predlog, da
jih s sklepom zavrže.
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni
dovoljeno vložiti pritožbo pri županu občine. O pritožbi odloča
župan. Zoper odločitev pritožba ni možna, možno pa je sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
14. člen
(obravnava vlog)
(1) Komisija opravi na podlagi meril in pogojev iz razpisne dokumentacije strokovni pregled popolnih vlog in pripravi
predlog izvajalcev letnega programa športa po razpisanih področjih.
(2) Komisija lahko prijavljeni športni program, ki ne izpolnjuje pogojev iz meril, prerazporedi v program, za katerega
izpolnjuje pogoje.
(3) Ponudnika, ki poda v prijavi na javni razpis neresnične
podatke, komisija izloči iz postopka javnega razpisa.
(4) Kolikor izvajalec izpolni pogoje za uvrstitev v programe
tekmovalnega športa v športni panoge, za katero merila niso
podrobno izdelana, le-ta določi komisija.
(5) Programi izbranih izvajalcev so vrednoteni v točkah.
Iz predloga vrednotenja športnih programov mora biti razviden
obseg programa, število udeležencev in število odobrenih ur
koriščenja posameznih javnih športnih objektov za izvedbo
programov.
(6) Komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Predlog komisija predloži direktorju občinske uprave. Direktor s sklepom odloči o izbiri
izvajalcev letnega programa športa, višini sofinanciranja ter
pisno obvesti vse predlagatelje o svoji odločitvi.
15. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Predlagatelj programa športa ima pravico do vpogleda
v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga
sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove
vloge.
(2) Predlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega
razpisa in da prijavljen program ni bil pravilno vrednoten oziroma neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema
sklepa vloži županu občine pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog.
(3) Župan mora pritožbo obravnavati, preveriti upravičenost in utemeljenost navedb ter v roku 15 dni odločiti s sklepom. S tem postane sklep o izbiri izvajalcev letnega programa
športa in višine sofinanciranja športne dejavnosti dokončen.
Zoper odločitev župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni
spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen
(pogodba)
(1) Po dokončnosti sklepa občinska uprava objavi rezultate javnega razpisa na spletni strani občine in pozove izbrane
izvajalce letnega programa športa k podpisu pogodbe.
(2) Če se izbrani izvajalec v 8 dneh od prejema poziva ne
odzove, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
17. člen
(vsebina pogodbe)
Občina sklene z izbranimi izvajalci letnega programa
športa pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli naziv
izvajalca in izbrani program, višino in namen sofinanciranja,
nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge
medsebojne pravice in obveznosti.
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18. člen
(poročila izvajalcev)
(1) Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja naslednjega leta oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji
in doseženimi rezultati ter zaključno poročilo z zaključnim
računom.
(2) Če izvajalec poročila ne odda do 28. februarja se
šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z
zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski
proračun. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi ure koriščenja
športnega objekta, obračunane v skladu z veljavnim cenikom. Kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne
občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne
izterjave.
(3) V primeru, da se ugotovi neupravičenost porabe pogodbeno določenih sredstev, mora izvajalec programov vsa
sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku
30 dni po ugotovitvi nepravilnosti vrniti v občinski proračun.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidati na prvem javnem razpisu za sofinanciranje programov
športa.
(5) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna
dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega pravilnika in o
uresničevanju na razpisu odobrenega programa. Izvajalci
morajo posredovati podatke in dokumentacijo nadzornim
organom, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč
o zadevah iz njihove pristojnosti.
19. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja
najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa
nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja občinska uprava ali po
njej pooblaščeni organ.
(3) Občinska uprava mora spremljati izvajanje LPŠ in o
izvajanju LPŠ poročati komisiji za šport in občinskemu svetu.
Upravljavec objekta mora poročati o številu porabljenih ur,
občinska uprava pa o porabi finančnih sredstev.
(4) Občinska uprava in upravljavec športnega objekta
mora posredovati komisiji za šport podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o
zadevah iz pristojnosti komisije.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT
IN NAČIN FINANCIRANJA
20. člen
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(6) Izvajalec lahko pridobi sredstva le za namen znotraj
vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko
stanje in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
21. člen
(uporaba javnih športih objektov in površin)
(1) Obvezni program šolske športne vzgoje, ki se izvaja v/na javnih športnih objektih, ima prednost pred drugimi
izvajalci LPŠ.
(2) Športna društva imajo kot izvajalci LPŠ pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in
površin.
22. člen
(upravičeni stroški programa)
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso
sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
– Materialni stroški: oglaševanje, propagandno gradivo
(pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno
zavarovanje udeležencev.
– Strokovni kader: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z
delom (npr. potni stroški, dnevnice …).
– Športni objekti: strošek najema oziroma uporabe
objekta ali strošek tekočega vzdrževanja (velja za izvajalce,
ki ne izvajajo programa v javnih športnih objektih v lasti
Občine Ribnica).
– Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v
tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju in prevozni stroški.
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev je prijavnina na seminar,
potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in stroški
bivanja.
(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu
so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.
(5) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih
organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona,
pisarniški material …).
(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve
so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo
prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje
(plakati, vabila …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve
in stroške bivanja v primeru večdnevnega tekmovanja.
(7) Upravičene stroške za ostale programe iz 4. člena,
ki niso predhodno navedeni, se opredeli v javnem razpisu.

(dodelitev sredstev)
(1) Programe iz 4. člena tega pravilnika se vrednoti
na osnovi Meril za vrednotenje letnega programa športa v
Občini Ribnica (v nadaljevanju: merila), ki so priloga temu
pravilniku.
(2) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu
glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede
na obseg proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ.
(3) Sredstva se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
(4) Sofinanciranje uporabe javnih športnih objektov se
finančno ovrednoti po veljavnem ceniku. Izvajalci, ki izvajajo dejavnost v objektih v lasti Občine Ribnica, uporabljajo
objekte v odobrenem obsegu skladno z urnikom, ki ga sestavi upravljavec objekta.
(5) Izvajalcem, ki programov ne izvajajo v javnih športnih objektih se vrednoti objekt po merilih v okviru programa.

VI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik
za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni
list RS, št. 2/13 in 15/14).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Ribnica, dne 16. junija 2016
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI RIBNICA
Pravilnik v 5. in 6. členu opredeljuje upravičence za pridobitev sredstev in pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci, da lahko s svojimi programi kandidirajo na javnem razpisu.
Merila opredeljujejo kriterije in način vrednotenja naslednjih področij športa:
1. Športni programi
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu
1. ŠPORTNI PROGRAMI – splošni kriteriji vrednotenja programov
 Vrednoti se obstoječe celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov
letno v obsegu najmanj 60 ur v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena pravilnika.
 Športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar
največ v obsegu, določenim z merili.
 V primeru povečanega obsega programa ob začetku tekmovalne sezone se obseg ur
objektov v drugi polovici leta lahko poveča do največ 30 %.
 Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in enem programu.
 V merilih določen obseg programa se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede
števila udeležencev vadbene skupine:
o v individualnih športnih panogah se število točk sorazmerno poveča ali
zmanjša glede na odstopanje od velikosti vadbene skupine
o v kolektivnih športnih panogah se dodeli točke za vadbeno skupino, če je
število udeležencev za 25 % manjše. Ob večjem zmanjšanju se število točk
sorazmerno zmanjša glede na dopustno zmanjšanje vadbene skupine.
o V primeru odstopanja dejanske velikosti vadbene skupine od meril se
izračuna koeficient, s katerim se vrednoti dejanski obseg programa (točke
programa), ki predstavlja osnovo za vrednotenje strokovnega kadra in
objekta.
 Za vrednotenje vodenja programa s strani strokovnega kadra s zakonsko predpisano
ustrezno usposobljenostjo oz. izobrazbo se uporablja korekcijski faktor:
Preglednica št. 0/1 Strokovni kader
Strokovni kader
Korekcijski faktor

Usposobljenost
1. stopnja*
0,8

Usposobljenost
2. stopnja
1,0

Usposobljenost
3. stopnja
1,2

Izobrazba
1,5

*Strokovnega kader s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v prehodnem obdobju
3. let.
 Pri vrednotenju objekta se upošteva naslednje kriterije:
o 1 ure bazena je enaka vrednotenju 5 ur prog.
o 1 ure dvorane je enaka vrednotenju 3 ur dvorane po tretjinah.
o Izvajalcem, ki uporabljajo javni športni objekt se v skladu z merili dodeli število
ur brezplačne uporabe javnega športnega objekta.
o Vrsta in obseg vrednotenega športnega objekta je opredeljeno pri posameznih
športnih programih.
o Objekt se točkovno vrednoti izvajalcem, ki za izvajanjem programov LPŠ
nimajo zagotovljene brezplačne uporabe v javnih športnih objektih v občini
Ribnica z upoštevanjem naslednjih korekcijskih faktorjev.
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Preglednica št. 0/2 Objekt – korekcijski faktor
Vrsta objekta
1/3 dvorane šp. dvorane
športna dvorana
jahališče, strelišče
ostali športni objekti

Korekcijski faktor
0,4
1
0,5
0,3

Vrednotenje objekta ne more presegati obsega dejanske rabe objekta, kot izhaja iz urnika
upravljavca oziroma pogodbe o uporabi objekta, ki ni v lasti Občine Ribnica.


Ne tekmovalni športni programi
o V programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, otrok in mladine s
posebnimi potrebami, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se
vrednoti udeležence v programih, ki nimajo tekmovalnega značaja in tistih
udeležencev, ki ne tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, potrjenih s strani
OKS-ZŠZ.
o Kot ne tekmovalni šport se vrednoti tudi programe izvajalcev, ki ne izpolnjujejo
vseh kriterijev za vrednotenje tekmovalnih športnih programov.



Tekmovalni športni programi
o V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, kakovostni in vrhunski šport se vrednoti le registrirane športnike, vključene
v uradni tekmovalni sistem, potrjen s strani OKS-ZŠZ.
o Športnik, ki je registriran pri eni NPŠZ se vrednoti le v eni športni panogi.
o V tekmovalnih programih so udeleženci programov uvrščeni v naslednje
kategorije:
o Mlajši dečki, deklice – MD
o Starejši dečki, deklice – SD
o Kadeti, kadetinje – KAD
o Mladinci, mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani,
mlajše članice – ML
o Kakovostni šport (KŠ) – ČL (člani, članice)
o Vrhunski šport – VŠ
o V individualnih športnih panogah morajo izvajalci izkazati udeležbo posameznika
na najmanj treh tekmovanjih v letu pred letom, na katerega se nanaša javni
razpis.
o V kolektivnih športnih panogah morajo izvajalci izkazati vključenost ekipe v uradni
tekmovalni sistem NPŠZ.
o V kolektivnih športnih panogah se ločeno obravnava moške in ženske ekipe.
o V programih izvajalcev se objekte vrednoti glede na vrsto objekta in število
udeležencev v objektu.
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Preglednica 0/3 Vrednotenje objekta – vrsta objekta
Šp. panoga
futsal
nogomet
rokomet
plavanje
triatlon

Objekt
športna dvorana
spremljajoči prostori
zunanje površine
spremljajoči prostori
dvorana
spremljajoči prostori
bazen
spremljajoči prostori
bazen
spremljajoči prostori
zunanje površine

Ur programa
85 %
15 %
85 %
15 %
85 %
15 %
85 %
15 %
50 %
15 %
35 %

Preglednica 0/4: Vrednotenje objektov- število udeležencev
Objekt
Športna
dvorana
Bazen
Spremljajoči
prostori

Kategorija
Število vadbenih skupin
(kolektivne športne panoge)
Št. vadečih v bazenu
Število vadbenih skupin

MD

SD

KAD

ML

ČL

VŠ

2

2

1

1

1

1

30

25

20

20

20

10

1

1

1

1

1

1

RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG
Športne panoge, ki izvajajo programe tekmovalnega športa se razvrsti na podlagi
razširjenosti na državnem in lokalnem okolju ter uspešnosti športne panoge na državnem in
mednarodnem nivoju. Razširjenost in pomen v lokalnem okolju ter uspešnost se določa s
spremenljivkami. Razvrstitev športnih panog je ločena za individualne in kolektivne športne
panoge. V kolektivnih športnih panogah je razvrstitev v isti športni panoga ločeno po spolu.
I. Razširjenost in pomen v lokalnem okolju
a) Skupno število registriranih športnikov v nacionalni panožni športni zvezi
b) Skupno število udeležencev v posamezni športni panogi
c) Skupno število udeležencev v tekmovalnih programih
II. Uspešnost
a) Število kategoriziranih športnikov izvajalca
Razred
kategorizacije*

SR

MR

PR

DR

MLR

Število točk

35

25

15

3

2

*V primeru spremembe kategorizacije komisija nov razred kategorizacije ustrezno umesti v
obstoječe vrednotenje.
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b) Naslov državnega prvaka v individualnih športnih panogah v kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema
-

Individualni dosežek

KATEGORIJA
Število točk
-

MD

SD

KAD

ML

ČL

0,5

1

1,5

2,5

4

Dosežek ekipe (štafete)

KATEGORIJA
Število točk

MD

SD

KAD

ML

ČL

2

4

6

10

16

c) Naslov državnega prvaka in uvrstitev
panogah v državnih ligah
- Naslov državnega prvaka
KATEGORIJA
MD

SD

5

število točk

10

- Uvrstitev članske ekipe v državni ligi*
Liga
I.DL
uvrstitev
točke
1/2
30
2/2
25

članske ekipe v kolektivnih športnih

KAD

15

ML

ČL

25

II.DL
točke
15
10

40

III.DL
točke
5
0

*Točke za uvrstitev članske ekipe se izključujejo s točkami za naziv državnega prvaka.






Za vrednotenje spremenljivk se uporablja podatke, pridobljene z javnim razpisom,
podatke OKS-ZŠZ in NPŠZ.
Vsako športno panogo se ovrednoti v vsaki od spremenljivk v deležu, glede na
skupno število v vsaki spremenljivki.
Na podlagi vsote spremenljivk, ki določajo razširjenost in pomen v lokalnem okolju ter
uspešnost, se določi povprečna vrednost spremenljivke.
V kolektivnih športnih panogah se udeležence programov vrednoti ločeno po spolu.
Glede na dosežene vrednosti se športne panoge razdeli v tri razrede:

Razred
1
2
3



vrednost razširjenosti in pomena
v lokalnem okolju
nadpovprečna
nadpovprečna
podpovprečna
podpovprečna

nadpovprečna
podpovprečna
nadpovprečna
podpovprečna

Programe izvajalcev se vrednoti glede na razred športne panoge

Razred športne panoge
Točke izvajalca

1.1.

vrednost uspešnosti

1
100 %

2
90 %

3
80%

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in mladino ter pripravljalni
programi izvajalcev v športih panogah, ki imajo potrjen uradni tekmovalni sistem in ima
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izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport vrednoten program v najmanj eni starostni kategoriji.
1.1.1 Promocijski športni programi
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Krpan in Mladi planinec.
V programih se vrednoti materialni strošek programa (propagandno gradivo) na udeleženca.
Preglednica 1.1.1 Promocijski športni programi
Promocijski športni programi

Predšolski otroci

Šoloobvezni otroci

1

1

Št. točk na udeleženca




Programi, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega programa vzgojno
izobraževalnega zavoda in so sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport oziroma Zavoda za šport RS Planica ali občine, se ne vrednotijo.
Pod enakimi pogoji se vrednotijo tudi programi otrok s posebnimi potrebami.

1.1.2 Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno izobraževalnih zavodih in
predstavljajo udeležbo šolskih ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem
Zavoda za šport RS Planica.
V programih se vrednoti materialni strošek programa na udeleženca tekmovanja na
regijskem ali državnem prvenstvu.
Preglednica 1.1.2 Šolska športna tekmovanja
Nivo tekmovanja

Individualne šp. panoge
Št. točk/udeleženca
Kolektivne šp. panoge
Št. točk/ekipo



regijski

državni

1

1,3

8

11

Praviloma se vrednoti udeležba na regijskem tekmovanju, razen v športnih panogah,
kjer se regijsko tekmovanje ne izvaja oziroma ima izvajalec v času razpisa že
zagotovljeno udeležbo na državnem prvenstvu.
Program šolskih športnih tekmovanj mora biti sprejet na aktivu učiteljev športa in
potrjen s strani vodstva šole.

1.1.3 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli
Dodatne ure športa v osnovni šoli v času pouka, izven kurikuluma.
1.1.4 Celoletni športni programi
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in mladino, ter pripravljalni
programi izvajalcev programov v športnih panogah, ki imajo potrjen uradni tekmovalni sistem
in ima izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport vrednoten program v najmanj eni starostni kategoriji.
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt.
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Preglednica 1.1.4 Celoletni programi – različne ne tekmovalne dejavnosti

Velikost vadbene skupine
Velikost vadbene skupine plavanje
Št. ur programa

Predšolski otroci
(do 6 let)
15

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)
20

Mladina
(do 19 let)
20

8

12

12

60

80

80

Preglednica 1.1.4.2 Celoletni programi – pripravljalni programi
Starost

8 – 9 let
10
60
/
/
10
90
10
90
10
90
/
/
14
90
10
90
16
120

Vel.vadbene sk.
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
KONJENIŠTVO
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
PLAVANJE
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
TRIATLON
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
STRELSTVO
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
ŠPORTNO
PLEZANJE
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
FUTSAL
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
NOGOMET
Obseg prog.
Vel.vadbene sk.
ROKOMET
Obseg prog.
JU - JITSU

10 – 11 let
10
120
8
90
/
/
10
120
10
120
10
60
14
90
10
120
16
120

Pri vrednotenju objekta se upošteva naslednje kriterije:
Preglednica 1.1.4.3 Vrednotenje objektov – število udeležencev
Objekt
1/3 dvorane (kolektivne
športne panoge)
bazen
spremljajoči prostori
teniško igrišče

Predšolski otroci
(do 6 let)

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)

Mladina
(do 19 let)

/

1 skupina

1 skupina

40 udeležencev
1 skupina
1 skupina

40 udeležencev
1 skupina
8 udeležencev

40 udeležencev
1 skupina
4 udeleženci

Preglednica 1.1.4.4 Vrednotenje objektov – vrsta objekta
Športna
panoga

futsal
nogomet

Objekt

dvorana
spremljajoči
prostori
zunanje
površine
spremljajoči
prostori

Predšolski otroci
(do 6 let)

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)

Mladina
(do 19 let)

100 % ur

15 % ur

15 % ur

85 % ur

85 % ur

85 % ur

15 % ur

15 % ur

15 % ur

/

85 % ur

85 % ur
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Predšolski otroci
(do 6 let)

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)

Mladina
(do 19 let)

100 % ur

15 % ur

15 % ur

50% ur

50 % ur

50 % ur

50 % ur

25 % ur

15 % ur

/

25 % ur

35 % ur

/

85 % ur

85 % ur

1.1.5 Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. V programih se vrednoti
strokovni kader in objekt. Objekt se vrednoti glede na število udeležencev iz tabele 1.1.4.1.
Kolikor je izvajalec programa vzgojno izobraževalni zavod, se objekta ne vrednoti.

Preglednica 1.1.5 Velikost vadbene skupine in obseg programa
Občasni športni programi
Velikost skupine
Velikost vadbene skupine plavalni tečaj
Obseg programa

Predšolski otroci
(do 6 let)
15

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)
20

8

12

10 do 20 ur

10 do 20 ur

1.2
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami se vrednoti po
enakih kriterijih kot prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, le velikost vadbene skupine
se zmanjša za 50%.
1.3
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM
usmerjenih v KŠ in VŠ) predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s
športom ukvarjajo zaradi doseganja rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade
športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
1.3.1. Celoletni programi
V programe ŠVOM, usmerjenih v KŠ in VŠ se uvrstijo programi izvajalcev, v katere so
vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 12 let oziroma 10 let v športnih panogah
plavanje, športna in ritmična gimnastika ter umetnostno drsanje. Vrednoti se programe v
kategoriji MD, SD, KAD in ML. V kolektivnih športnih panogah se v isti starostni kategoriji
lahko uvrsti več ekip, v kolikor so samostojno vključene v uradni tekmovalni sistem. V
programih se vrednoti strokovni kader in objekt v programu redne vadbe. Za športne panoge,
ki niso zajete v preglednicah se uporablja kriterije OKS-ZŠZ (Velikost vadbenih skupin in letni
obseg vadbe v programih tekmovalnega športa).
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Preglednica 1.3.1.1 Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge
Kategorija
FUTSAL
NOGOMET
ROKOMET

Starost
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg prog.

Preglednica 1.3.1.2
panoge
Kategorija

SD
14 - 15
14
200
14 - 15
18
320
13 - 15
16
200

KAD
16 - 17
14
240
16 - 17
22
400
15 - 17
16
400

ML
18 - 19
14
320
18 - 19
22
400
17 - 21
16
400

Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne

Starost
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
KONJENIŠTVO Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
PLAVANJE
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
TRIATLON
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
STRELSTVO
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Starost
ŠPORTNO
Vel. vad.sk.
PLEZANJE
Obseg prog.
JU-JITSU

MD
12 - 13
14
200
12 - 13
16
200
12 - 13
16
120

MD
/
/
/
/
/
/
10 - 12
10
230
12 - 13
8
200
12 - 13
8
200
12-13
10
90

SD
12 - 14
12
200
12 - 14
8
90
13 - 14
10
520
14 - 15
8
400
14 - 15
8
200
14 -15
8
300

KAD
15 - 17
12
320
15 - 18
6
200
15 - 16
8
690
16 - 17
8
480
16 - 17
6
240
16 - 17
8
420

ML
18 - 20
12
320
19 - 21
6
240
17 - 18
6
690
18 - 23
8
600
18 - 20
6
320
18 - 19
10
560

Preglednica 1.3.1.3 Vrednotenje objektov – ligaška tekmovanja
Za izvedbo ligaških tekmovanj v kolektivnih športnih panogah, se izvajalcu dodatno vrednoti
12 % ur cele dvorane, na osnovi vrednotene vrsta objekta.
1.3.2 Občinska panožna športna šola
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih
z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido in ustreznim managementom strokovnih in
upravljavskih nalog. Za pridobitev naziva mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:
o Imeti tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema
NPŠZ.
o V vsaki starostni kategorij mora biti vključeno najmanj število športnikov, ki so
opredeljena za vsako starostno kategorijo in izvajati program najmanj v obsegu, kot
jih opredeljujejo merila.
o Imeti v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (MLR, PR).
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Sredstva za projekt občinske panožne športne šole se zagotovi v okviru LPŠ. Merila za
vrednotenje so sestavni del razpisa. Izvajalec, ki uspe na javnem razpisu za občinsko
panožno športno šolo, se v okviri vrednotenja programov športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vrednoti strokovni kader le v obsegu, ki preseže
800 točk programa.
1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki tekmujejo v
kategoriji ČL in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika.
V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v
članski kategoriji na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Za vrednotenja programa
kakovostnega športa, mora imeti izvajalec vrednoten program športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v najmanj dveh starostnih kategorijah.
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe.
Preglednica 1.4.1 Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge
V kolektivnih športnih panogah se obseg program vrednoti glede na nivo državne lige (DL), v
kateri sodeluje ekipa v času objave javnega razpisa
Šp. panoga
futsal
nogomet
rokomet

Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.

1. DL
14
240
22
320
16
400

2.DL
14
160
22
160
16
160

3. DL
14
120
22
120
16
120

nižje lige
14
80
22
120
16
80

Preglednica 1.4.2 Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne panoge
Šp. panoga
ju-jitsu
konjeništvo
plavanje
triatlon
strelstvo
športno plezanje

Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.

12
240
4
240
4
400
8
400
6
280
10
360

Navedeni obseg programov iz preglednice 1.4.1 in 1.4.2. velja za udeležence tekmovanj v 1.
DL. Za športne panoge, katerih udeleženci tekmujejo v 2. DL se navedeni obseg programa
zmanjša za 40 %, za nižje nivoje tekmovanja pa za 70 %.
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1.5 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, ki jih Zakon o športu opredeljuje kot
vrhunske športnike. V programe so uvrščeni vrhunski športniki, ki so v zadnji objavi OKSZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem v občini. V programu
redne vadbe se vrednoti strokovni kader in objekt.
Preglednica 1.5.1 Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge
Šp. panoga
futsal
nogomet
rokomet

vel. vad.sk.
obseg prog.
vel. vad.sk.
obseg prog.
vel. vad.sk.
obseg prog.

14
400
22
705
16
720

V kolektivnih športnih panogah se v programu vrhunskega športa vrednoti program izvajalca,
ki ima v članski ekipi dva vrhunska športnika in tekmuje v tekmovalnem sistemu mednarodne
športne zveze.
Preglednica 1.5.2 Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne panoge
Šp. panoga
ju-jitsu
konjeništvo
plavanje
triatlon
strelstvo
športno plezanje

Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.
Vel. vad.sk.
Obseg prog.

12
460
4
240
4
1200
8
1200
6
480
10
792

1.6. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov obsega rekreativne in tekmovalne športne programe, v katere so vključeni
invalidi. Na ravni lokalne skupnosti se vrednoti rekreativne in tekmovalne programe.
Rekreativne programe se vrednoti po programu športe rekreacije ob zmanjšanem obsegu
vadbene skupine za 50%. V programih tekmovalnega športa pa se vrednoti tiste programe v
katere so vključeni športniki, ki so registrirani v NPŽZ ali Zvezi za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijskem komiteju Slovenije, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih. Za
vrednotenje programa komisija uporabi dokument OKS ZŠZ, ki opredeljuje velikost vadbenih
skupin in letni obseg vadbe.
1.7. ŠPORTNA REKREACIJA
V vsebini športne rekreacije se vrednotijo celoletni programi, ki imajo visok zdravstveni
učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne teže, aerobne vsebine ipd). V programih se
vrednoti strokovni kader in objekt.
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Preglednica 1.7.1 Velikost vadbene skupine in obseg programa
Velikost vadbene skupine
Št. ur programa

20
80

Preglednica 1.7.2 Vrednotenje objektov – vrsta objekta
Športna panoga

triatlon
plavanje

Objekt

Vrednotenje ur programa

bazen
zunanje površine
bazen

33 %
/
100 %

Preglednica 1.7.3 Vrednotenje objektov – število udeležencev
Objekt
1/3 dvorane 1 skupina
bazen
Spremljajoči prostori

1
30 udeležencev
1 skupina

1.8. ŠPORT STAREJŠIH
V vsebini šport starejših se vrednotijo celoletne gibalne programe za starejše od 65 let in
razširjenih družin. Kot razširjeno družino razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
Vrednoti se strokovni kader in objekt.
Preglednica 1.8.1 Velikost vadbene skupine in obseg programa
Velikost vadbene skupine
Št. ur programa

15
60

Preglednica 1.8.2 Vrednotenje objektov – število udeležencev
Objekt
1/3 dvorane 1 skupina
bazen
Spremljajoči prostori

1
30 udeležencev
1 skupina

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Iz LPŠ se sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov,
izjemoma tudi pripravo projektne dokumentacije za največje investicijske projekte po Uredbi
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ, ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov. Prednost pri
sofinanciranju imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno
dostopne vsem. Sredstva za izgradnjo novih športnih objektov in površin se zagotavlja v
posebnih proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani po postopku, ki ureja to področje.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1.
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje
strokovnega dela v programih športa in licenciranje. Sofinancira se licenciranje vseh
strokovnih delavcev, ki izvajajo športne programe pri izvajalcu LPŠ in usposabljanje največ
enega strokovnega delavca pri posameznem izvajalcu LPŠ, ki izvaja športni program in z
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izvajalcem podpiše pogodbo o izvajanju strokovnega dela najmanj 2 leti po pridobljeni
usposobljenosti.
Preglednica 3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
Program

licenciranje

Točke/posameznik
3.2.

5

2. stopnja
usposobljenosti

3. stopnja usposobljenosti

15

25

Statusne pravice športnikov

3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar
se odraža v zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganju primernega
socialnega statusa.
3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje
predstavlja osnovo načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni
humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev so lahko le registrirani športniki,
vključeni v programe tekmovalnega športa. V programu meritev se vrednoti izvedbo meritev,
obdelavo podatkov in interpretacijo rezultatov se vrednoti materialne stroške na udeleženca.
Preglednica 3.2.2 Spremljanje pripravljenosti športnikov
Program

Točk/udeleženca
3.3.

Izvedba meritev

1

Meritve in obdelava

Celostna izvedba

2

3

Založništvo v športu

Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. V
programu založništva v športu se vrednoti materialni strošek publikacije.
Preglednica 3.3 Založništvo v športu
Program založništva

Točk/projekt
3.4.

Propagandno gradivo

2

Občasne publikacije

5

Strokovna literatura

10

Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

Osnovni namen znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu je zagotavljanje ustreznega
prenosa znanstvenih spoznanj v prakso. Občina lahko zagotavlja sredstva za izpeljavo ciljno
raziskovalnih projektov za vse pojavne oblike športa in kineziologije.
3.5.

Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)

Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno
podporo za učinkovitejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter
sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov.
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4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1.

Delovanje športnih organizacij

Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja
občanov. Na lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje društev in občinske
športne zveze, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. V programu delovanja
športnih organizacij se vrednoti glede na članstvo in programe.
Preglednica 4.1.1 Delovanje športnih organizacij
Športno
OŠZ
društvo
Člani s plačano članarino
0,5 točka/člana
25 točk/na člana
Registrirani športniki
2 točki/člana
/
Organizirana vadbena Ne tekmovalni programi 5 točk/skupino
/
skupina*
Tekmovalni programi
7 točk/skupino
/
*Vrednoti se vadbene skupine, uvrščene v LPŠ, v katerih je najmanj 50% udeležencev po
merilih za posamezen program.
Športne organizacije

Točke, pridobljene na podlagi kriterijev iz preglednice 4.1.1 se izvajalcu povečajo glede na
tradicijo delovanja.
Preglednica 4.1.2 Delovanje športnih organizacij
Leta
delovanja
%

do 10

11 do 19

20 - 29

30 - 39

40 in več

5%

10 %

15 %

20%

25

Športna organizacija za delovanje lahko prejme največ 300 točk.
4.2.

Javni zavod za šport

Za opravljanje javne službe na področju športa, lahko lokalna skupnost ustanovi javni zavod.
Sredstva za delovanje javnega zavoda za šport se zagotavlja skladno z aktom o ustanovitvi.

5.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja.
5.1.

Velike mednarodne športne prireditve

Velike mednarodne športne prireditve opredeljuje Zakon o športu in se ne morejo organizirati
brez soglasja državnega zbora, vlade ali ministrstva. Sredstva za izvedbo velike športne
prireditve lokalna skupnost zagotavlja v posebnih proračunskih virih.
5.2.

Druge športne prireditve

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena in mednarodna tekmovanja, ki ne
sodijo med velike športne prireditve. Med druge športne prireditve se ne uvrščajo ligaška
tekmovanja.
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Stran

6649

Preglednica 5.2 Športne prireditve
VRSTA ŠPORTNE
PRIREDITVE

Občinska
Državna
Mednarodna

do 50

10
30
70

število aktivnih udeležencev*
51 - 100
101- 150
151 - 200
201 - 250

30
50
90

50
70
110

70
90
130

90
110
150

nad 250

110
130
170

*Število udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni prireditvi.
Kolikor se prireditev organizira prvič, se upošteva predvideno število udeležencev po oceni
organizatorja.
Kolikor je prireditev dva ali več dni, se število dodeljenih točk poveča za 50 %.
Športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
o Občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen
način.
o Državna športna prireditev je objavljena v koledarju NPŠZ oziroma v enem od
koledarju športno rekreativnih prireditev.
o Mednarodna športna prireditev je objavljena v mednarodnem koledarju mednarodne
športne zveze.
o Športna prireditev mora potekati na območju občine, deloma pa lahko tudi na
območju sosednjih občin.
Vsakemu izvajalcu se sofinancira eno športno prireditev.
5.3.

Športno – promocijska prireditev za podelitev priznanj

Podelitev priznanj uspešnim športnikom in športnim ekipam predstavlja promocijo športa,
posameznikov in prispeva k njihovi večji prepoznavnost v okolju. Sredstva za sofinanciranje
prireditve se opredelijo v LPŠ.

Stran
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ŠEMPETER - VRTOJBA
1958.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – u. p. b., 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 93/05 – ZVMS,
126/07, 108/09 in 57/12) je Občinski svet Občine Šempeter
- Vrtojba na 19. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3588/8
in 3588/9 k. o. 2316 – Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot
javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parc. št. iz 1. člena tega sklepa
preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-13/2016-9
Šempeter pri Gorici, dne 16. junija 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

1959.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi dvanajste alineje 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 23. člena
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 –
u. p. b., 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US
in 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09 in 57/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3139/8
k. o. 2316 – Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-13/2016-10
Šempeter pri Gorici, dne 16. junija 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

VRHNIKA
1960.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
in organiziranju JP KPV d. o. o.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08, 81/09 in 84/11), Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis,
št. 430/2015) so Občinski svet Občine Borovnica na 14. redni
seji dne 26. 5. 2016, Občinski svet Občine Log - Dragomer na
11. redni seji dne 7. 6. 2016 in Občinski svet Občine Vrhnika
na 11. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejeli

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
in organiziranju JP KPV d. o. o.
1. člen
Spremeni se 7. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju
Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., tako, da
se glasi:
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
20.150 – Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
35.220 – Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 – Trgovanje z plinastimi gorivi po plinovodni mreži
36.000 – Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode
37.000 – Ravnanje z odplakami
38.110 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 – Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 – Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 – Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 – Demontaža odpadnih naprav
38.320 – Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
39.000 – Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200 – Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 – Gradnja cest
42.210 – Gradnja objektov oskrbovalne infrastrukture za
tekočine in pline
42.220 – Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 – Gradnja vodnih objektov
42.990 – Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 – Rušenje objektov
43.120 – Zemeljska pripravljalna dela
43.210 – Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 – Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
43.290 – Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390 – Druga zaključna gradbena dela
46.130 – Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
46.770 – Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 – Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
47.790 – Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali internetu
49.410 – Cestni tovorni promet
49.420 – Selitvena dejavnost
49.500 – Cevovodni transport
52.100 – Skladiščenje
52.220 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
prometu
52.290 – Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
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68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 – Arhitekturno projektiranje
71.121 – GEO meritve in kartiranje
71.129 – Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900 – Drugje razvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
81.290 – Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
96.030 – Pogrebna dejavnost
96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnih
objavah glasila Naš časopis.
(2) Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Vrhnika. Stroški objave bremenijo občine ustanoviteljice
glede na poslovne deleže.

Št.

Št. 007-1/2016 (1-02)
Vrhnika, dne 26. maja 2016
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 101/15, 26/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

3.811.349,37

DAVČNI PRIHODKI

3.051.529,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.660.579,00

704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zako-

349.950,00
41.000,00
759.820,37
68.350,00
3.000,00
25.570,37
612.900,00
50.000,00
407.093,00
90.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

317.093,00

TRANSFERNI PRIHODKI

381.674,63

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

381.674,63

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.999.917,90

40

TEKOČI ODHODKI

1.639.133,37

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

ŽIRI
Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2016

Proračun leta
2016

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje
71

v evrih

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.600.117,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1961.

6651

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri
za leto 2016

Št. 354-5/2007
Dragomer, dne 7. junija 2016
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

Stran

na 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,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

Št. 900-0007/2016-3-14/4
Borovnica, dne 26. maja 2016
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

319.323,20
51.210,00
1.186.400,17
7.200,00
75.000,00
1.524.062,00
24.000,00

Stran
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

807.268,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

164.554,00

413 Drugi tekoči domači transferi
42
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INVESTICIJSKI ODHODKI

528.240,00
1.721.042,53

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.721.042,53
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

115.680,00

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

88.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

27.680,00

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)

8.204,83

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.204,83

750 Prejeta vračila danih posojil

8.204,83

75
V.

44

VI.

–399.800,90

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

10.002,17

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.002,17

440 Dana posojila

10.002,17

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

–1.797,34

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

36.465,00

55

ODPLAČILA DOLGA

36.465,00

550 Odplačila domačega dolga

36.465,00

IX.

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

–438.063,24

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–36.465,00

XI.

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

399.800,90

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

640.413,25

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim 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 Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016-2
Žiri, dne 16. junija 2016
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

1962.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Pustotnik

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine
Žiri dne 31. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Pustotnik
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega
prostorskega načrta
Ocena stanja:
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list
RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16) je za
to območje določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Osrednje območje je enota urejanja prostora ZI94. Območje je
namenjeno površinam za oddih, rekreacijo in šport. Na lokaciji
se nahaja utrjena deponija materialov pridobljenih pri izkopih.
Na lokaciji je že urejenih nekaj športno rekreativnih površin.
Območje je delno ogroženo zaradi poplavnosti. Z izvedbo
nasutij se je območje poplavnosti spremenilo.
Območje je obdano z gozdnimi in kmetijskimi zemljišči.
Razlogi:
Razlogi za pripravo OPPN Pustotnik so:
– ureditev obstoječega rekreacijskega območja s kakovostnim celovitim pristopom,
– ponudba novih dejavnosti,
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture.
Pri pripravi OPPN Pustotnik je potrebno upoštevati tudi
druga možna programska izhodišča, ki se kot posledica pojavijo v samem postopku izdelave prostorskega akta.
2. Območje podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN vključuje celotno EUP ZI94 in del ON5,
OG29, OZ3 in ON32. Območje obsega parcelne št. 799, 816/2
in 818 ter dele parcel št. 790/3, 790/4, 800, 812/2, 812/3, 816/1,
820, 1274/2 in 1302/24, vse k.o. 2023 Žiri.
Velikost območja je približno 3,8 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela
načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo
vsebino, obliko in način priprave OPPN.
V fazi izdelave strokovnih podlag se obravnava širše
območje OPPN Pustotnik, da se preuči možnost nadaljnjega
razvoja območja.
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Št.

Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja
prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi
sprejete zakonodaje.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta
Faza
Sklep o pričetku postopka
in objava
Izdelava osnutka
Pridobivanje smernic
Dopolnitev osnutka na
podlagi smernic
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Stališča do pripomb –
predlog
Obravnava dopolnjenega
osnutka in zavzem stališč
Izdelava predloga
Pridobivanje mnenj

Nosilec
občinski svet

Rok
april 2016

načrtovalec
nosilci urejanja
prostora
načrtovalec

april 2016
30 dni

Občina,
načrtovalec
Občina,
načrtovalec
občinski svet

30 dni

načrtovalec
nosilci urejanja
prostora
Usklajen predlog
načrtovalec
Sprejem odloka
občinski svet
Izdelava dokončnega OPPN načrtovalec

30 dni

7 dni

30 dni
30 dni
15 dni
10 dni

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki izdajo smernice in mnenja
za OPPN občine so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so
določeni s tem sklepom:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove, Območna enota Kranj, C. Staneta
Žagarja 27b, 4000 Kranj;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale;
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom
ZPNačrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v
30 dneh od prejema vloge.
6. Financiranje
Sredstva za izdelavo OPPN Pustotnik zagotovi Občina
Žiri.
7. Veljavnost sklepa
Sklep o začetku priprave OPPN Žiri se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žiri.
Št. 3500-1/2016-13
Žiri, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

1963.
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Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
občinskega svetnika in prehodu mandata
na naslednjega kandidata

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in
83/12) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega zakona
je Občinska volilna komisija Občine Žiri na 3. dopisni seji dne
8. 4. 2016 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
1. Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Gregorju
Mlinarju, roj. 9. 5. 1988, stanujoč Pot na Rovt 11, Žiri prenehal
mandat občinskega svetnika z dnem 15. 2. 2016, ko je podal
odstopno izjavo, da odstopa s funkcije občinskega svetnika
Občine Žiri.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana
Občinskega sveta Občine Žiri za preostanek mandatne dobe
preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Neodvisna lista za napredek Žirov, Sonja Rupnik, Žirovski vrh 78,
roj. 5. 12. 1963, s stalnim bivališčem Žirovski vrh 78, Žiri, ki je
imenovanje za občinsko svetnico zavrnila. Naslednji kandidat
na listi Neodvisna lista za napredek Žirov je Primož Tavčar,
roj. 19. 5. 1982, stanujoč na Triglavska 31, Žiri, ki je funkcijo
občinskega svetnika sprejel. Primož Tavčar je dne 31. 3. 2016
podal soglasje, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta
Občine Žiri.
2. Ta ugotovitveni sklep začne veljati z dnem sprejema in
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2016-14
Žiri, dne 8. aprila 2016
Predsednik
Občinske volilne komisije
Milan Mlinar l.r.

DOL PRI LJUBLJANI
1964.

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi,
40. člena Zakona o javnih financah in 15. člena Statuta Občine
Dol pri Ljubljani je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
10. seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu Odloka o proračunu
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2016 (Uradni list RS, št. 21/16) se 3. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

PRIHODKI

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (70+71+72+74+78)

Uradni list Republike Slovenije
v EUR
Rebalans proračuna 2016

4.976.031,19

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70

71

DAVČNI PRIHODKI

3.664.381,19

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.959.481,19

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

580.900,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV

112.000,00

NEDAVČNI PRIHODKI

553.650,00

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

158.550,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

41.100,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

60.000,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72

74

II.

40

9.000,00

722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

9.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

749.000,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

199.000,00

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

550.000,00

ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.976.381,19

TEKOČI ODHODKI

1.426.485,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

42

43

289.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

41

5.000,00

252.800,00
34.535,00
1.029.150,00
10.000,00
100.000,00
1.801.100,00
60.000,00
1.103.500,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

163.000,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

474.600,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.705.466,19

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.705.466,19

INVESTICIJSKI TRANSFERI

43.000,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.

40.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3.000,00
0,00

Uradni list Republike Slovenije
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IV.

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

0,00

V.

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

0,00

VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

190.300,00

550 Odplačila domačega dolga

190.300,00

IX.

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

156.000,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

109.700,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2016-23
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

1965.

Sklep o razpisu naknadnega referenduma
o Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Na podlagi 46. člena Zakona o lokalni samoupravi je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22. 6.
2016 sprejel

SKLEP
o razpisu naknadnega referenduma o Odloku
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri
Ljubljani
(Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12,
50/14, 15/15),

0,00

0
«

2. člen
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: "Ali ste za
to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07,
17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?".
3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18. 9. 2016.
5. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka
Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10,
106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 je zavrnjen, če proti
njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod
pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev
v Občini Dol pri Ljubljani.
Št. 0320-0005/2016-22
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
9. seji dne 30. 3. 2016.
1. člen
Na podlagi zahteve Žive Južnič in skupine volivcev se na
območju Občine Dol pri Ljubljani razpiše naknadni referendum
o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka
Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10,
106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016.

1966.

Sklep o vložitvi zahteve za razpis referenduma
o potrditvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Na podlagi 46. in 47. člena Zakona o lokalni samoupravi,
ob zahtevi za razpis referenduma Žive Južnič, Senožeti 43c,

Stran

6656 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

Dol pri Ljubljani in skupine volivcev je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 10. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

SKLEP
Ugotovi se, da je bila dne 2. 6. 2016 vložena zahteva
Žive Južnič in skupine volivcev za razpis referenduma o
potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07,
17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016, zaradi
česar odlok začne veljati in se uporabljati šele od dneva potrditve na referendumu, v primeru, če odlok na referendumu
ne bo potrjen, pa se šteje, da odlok ni začel veljati in se ne
uporablja.
Št. 0320-0005/2016-25
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

1967.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o
organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 46.b člen člena Zakona o lokalni samoupravi
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22. 6.
2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
TRŽIČ
1968.

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju Občine
Tržič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1,
51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 –
ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3., 7., 32., 33., 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – Uradni list
RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Uredbe
o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15),
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list
RS, št. 21/01, 41/04), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09,
26/10, 90/12, 92/13), 5. člena Odloka o ustanovitvi podjetja
»Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14),
5. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Tržič (Uradni list RS, št. 41/16) ter Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 15. redni seji
dne 26. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o razpisu svetovalnega referenduma
o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani

ODLOK
o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Občine Tržič

1. člen
Na podlagi predloga župana se na območju Občine Dol
pri Ljubljani razpiše svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka
Modra, Dol pri Ljubljani.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: "Ali ste za
to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko
vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?".
3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18. 9.
2016.
Št. 0320-0005/2016-24
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

1. člen
(predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič predstavlja koncesijski akt, s katerim
se določijo predmet, območje, trajanje ter pogoji podelitve
koncesije, organ, ki opravi izbor koncesionarja ter organ,
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, splošni pogoji
izvajanja gospodarske javne službe, javna pooblastila koncesionarju, vir financiranja gospodarske javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje
koncesijskega razmerja ter ureja druga vprašanja v zvezi s
koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu
– javna služba).
(2) Javna služba iz prvega odstavka se izvaja na celotnem območju Občine Tržič.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(definicije)
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, Odloku o

Uradni list Republike Slovenije
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič, imajo izrazi v
tem odloku naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba« je
obvezna lokalna gospodarska javna služba zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov;
– »koncedent«: je Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič (v nadaljevanju: občina ali koncendent);
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Tržič;
– »koncesija«: je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe iz prvega odstavka 1. člena tega odloka;
– »koncesionar«: je pravna oseba, ki je v skladu z zakonom in tem odlokom nosilec koncesije;
– »izvajalec javne službe« je koncesionar po tem odloku.
3. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V Občini Tržič (v nadaljevanju: občina) se javno službo iz 1. člena tega odloka izvaja s podelitvijo koncesije pravni
osebi pod pogoji, določenimi v tem odloku.
(2) Na podlagi 35. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10, 57/11) v zvezi s 153. členom Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
ter 5. člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič
d.o.o.« (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14), se koncesija za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič
podeli brez javnega razpisa družbi Komunala Tržič d.o.o.
(v nadaljevanju: koncesionar).
(3) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe, s čimer nastane koncesijsko razmerje.
(4) Koncesijska pogodba se sklene z osebo iz drugega
odstavka tega člena.
4. člen
(vsebina gospodarske javne službe)
(1) Vsebino gospodarske javne službe iz 1. člena tega
odloka določa odlok, ki ureja ravnanje z odpadki na območju
Občine Tržič, ta odlok ter drugi predpisi, ki urejajo področje
gospodarskih javnih služb.
(2) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih uporabnikov,
v zbiralnicah ločenih frakcij tj. ekoloških otokih, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbirnem centu.
(3) Osnovna tehnologija zbiranja komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih uporabnikov je od vrat do vrat s specialnim tovornim vozilom za prevzemanje zabojnikov od 80 do
1100 litrov.
(4) Osnovna tehnologija zbiranja ločenih frakcij je v zbiralnicah ločenih frakcij na celotnem območju občine.
(5) V zbirnem centru se zbirajo vse vrste komunalnih odpadkov, razen 20 03 01 in temelji na lastni dostavi in sortiranju
odpadkov s strani uporabnikov.
(6) Dela zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
so zlasti:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ločeno
zbranih odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in
bioloških odpadkov v zbirnem centru,
– zbiranje in odvoz odpadkov iz ekoloških otokov,
– zbiranje odpadkov iz javnih površin, tržnice, zelenic in
pokopališč,
– oddajanje mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnjo
predelavo,
– oddajanje ločeno zbranih frakcij v nadaljnjo predelavo,
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– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje posameznih frakcij odpadkov,
– tehtanje posameznih frakcij odpadkov,
– evidentiranje količin zbranih in oddanih posameznih
frakcij odpadkov in analitična obdelava podatkov,
– nabava in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,
– čiščenje zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov,
– prodaja tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz mešanih komunalnih odpadkov do izvajalca
obdelave odpadkov,
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne
službe zbiranja.
(7) Dinamika zbiranja komunalnih odpadkov se določa
na letnem nivoju v programu zbiranja komunalnih odpadkov.
Podlaga za določanje so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz
mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, izdeluje pooblaščeni
izvajalec.
(8) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti izvajanje javne službe v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o ravnanju z odpadki.
(9) Za celovitost izvajanja javne službe iz 1. člena tega
odloka koncedent zagotavlja vodenje oziroma vzdrževanje in
ažuriranje katastra.
5. člen
(podrobnejše vsebine katastrov)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov vodi v obliki elektronske baze podatkov kataster prevzemnih mest, zbiralnic ločenih frakcij (eko
otokov) in zbirnega centra.
(2) Kataster prevzemnih mest pri uporabnikih mora vsebovati najmanj sledeče podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva) oziroma ime pravne osebe oziroma
samostojnega podjetnika z imenom in priimkom zakonitega
zastopnika;
– ime poslovne enote pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če zbirno mesto ni na sedežu pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika;
– celoten naslov zbirnega mesta;
– število povzročiteljev, ki gravitira na zbirno mesto (število članov gospodinjstva, število zaposlenih ali število gostov);
– vrste odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov
(klasifikacijska številka), ki jih povzročitelji zbirajo na zbirnem
mestu;
– velikosti zabojnikov po vrstah odpadkov;
– podatek o tem ali povzročitelji, ki uporabljajo evidentirano zbirno mesto, kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku;
– lokacijo prevzemnega mesta (Gauss-Krügerjeve koordinate);
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo povzročitelji,
uporabniki zbirnega mesta (enostanovanjski, večstanovanjski,
poslovni, turistični …) ter
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti
zbirnega mesta po vrstah odpadkov (trajno, občasno od-do,
občasno 1/3 itd.).
(3) Kataster zbiralnic ločenih frakcij mora vsebovati najmanj sledeče podatke:
– številko zbiralnice ločenih frakcij;
– parcelne številke in katastrsko občino, lastništvo parcele;
– naslov zbiralnice ločenih frakcij;
– vrsto odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov
(klasifikacijska številka), ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij;
– vrsto in velikost zabojnikov po vrstah odpadkov ter
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– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss-Krügerjeve
koordinate).
(4) Kataster zbirnega centra mora vsebovati najmanj sledeče podatke:
– lokacijo zbirnega centra (Gauss-Krügerjeve koordinate);
– parcelne številke in katastrsko občino;
– vrsto odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov
(klasifikacijska številka), ki se zbirajo v zbirnem centru;
– vrsto in velikost zabojnikov po vrstah odpadkov.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
(pogoji izvajanja gospodarskih javnih služb)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
javne službe po tem odloku so določeni v odloku, ki ureja ravnanje z odpadki na območju Občine Tržič, tem odloku ter drugih
predpisih, ki urejajo področje javnih služb.
7. člen
(uporabniki)
(1) Uporabnik storitev javne službe (v nadaljevanju; uporabnik) na območju občine po odloku o ravnanju z odpadki je
povzročitelj skladno z določbo 9. člena Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 41/16,
v nadaljevanju: Odlok), katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je vpisan v evidenco
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec zbiranja.
(2) Gospodarska javna služba se izvaja skladno s predpisi
in na krajevno običajen način.
8. člen
(finančni viri)
(1) Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov po veljavnih cenah za storitev javne
službe;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– prihodki od prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin;
– drugi viri.
(2) Če prejme koncesionar v zvezi z uporabo javne infrastrukture ali prodajo stranskih proizvodov, ki nastajajo pri
izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe druga
sredstva, mora o njih obvestiti koncedenta in jih evidentirati med prihodke posebnih storitev za izvajanje gospodarske
javne službe, ki skladno z 11. členom Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja znižujejo stroške zbiranja in lastno
ceno storitve zbiranja.
9. člen
(območje izvajanja koncesije)
Območje izvajanja koncesije je celotno območje Občine
Tržič, če s tem odlokom ali drugimi predpisi ni določeno drugače.
III. KONCESIJA
10. člen
(začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za gospodarsko javno službo iz
1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice
in dolžnosti iz koncesijskega razmerja, s sklenitvijo koncesijske
pogodbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za izvajanje javnih
služb je 10 let od sklenitve koncesijske pogodbe (koncesijska
doba).
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(3) Koncesijska doba začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 20 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska doba ne teče v času, ko zaradi višje sile
ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša pod
pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, vendar največ za
polovico koncesijske dobe.
11. člen
(potek koncesijske dobe)
Koncesijska pogodba mora biti, v primeru odločitve Občine Tržič o podelitvi koncesije drugi osebi, z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati po izteku roka.
12. člen
(način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so predmet
koncesije, na način, kot je določen v odlokih oziroma drugih
predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, ki je predmet
koncesije in v drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
13. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi sklenjene koncesijske
pogodbe, na celotnem območju občine, razen če ta odlok ne
določa drugače:
– izključno pravico opravljati dejavnosti javne službe iz
1. člena tega odloka,
– pravico in dolžnost vzdrževanja javne infrastrukture
(objektov, naprav in opreme), ki služijo za izvajanje javne
službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar je, v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena, po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec
javne službe na celotnem območju občine in mora dejavnost
javne službe opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo, ob soglasju koncedenta in po predpisanem
postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo
o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja
posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je na podlagi javnega pooblastila pri izvajanju javne službe pristojen za izdajanje projektnih pogojev
in soglasij k projektnim rešitvam in mnenj s področja ravnanja
s komunalnimi odpadki.
14. člen
(oddaja pravnih poslov tretjim osebam)
(1) Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati skladno z načelom nediskriminatornosti.
(2) Koncesionar mora pri oddaji pravnih poslov tretjim
osebam ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil.
(3) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja
storitev prek pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
15. člen
(uporaba javnih dobrin)
(1) Javne dobrine, ki so predmet javne službe, so vsakomur zagotovljene pod enakimi pogoji.
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(2) Uporaba javnih dobrin je v obsegu, ki ga določajo
zakoni, podzakonski akti in odlok, ki ureja način opravljanja
dejavnosti iz 1. člena tega odloka, za uporabnike obvezna.
IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
16. člen
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in
uporabnikov.
17. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki je predmet
koncesije. Storitve javne službe so javne dobrine in jih mora
koncesionar vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, s skrbnostjo dobrega gospodarja, v skladu z zakonom, predpisi in
koncesijsko pogodbo;
– zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano
ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu zakonom,
predpisi in koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
javne službe;
– izvajati kontrolo odpadkov in redne preglede zbiralnic
ločenih frakcij in zbirnega centra;
– vzdrževati objekte in naprave javne infrastrukture tako,
da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije,
ohranja njihova vrednost in uporabnost ob upoštevanju normalnega staranja;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi
z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– oblikovati predloge cen v skladu s predpisi;
– obračunavati takse in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– sodelovati s koncedentom pri načrtovanju, pospeševanju in razvoju javne službe ter pri pripravi projektov za
pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe
in dolgoročne plane javne službe, letna poročila ter druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, ki so potrebne
za izvajanje javne službe in na katerih je izvajalec javne službe izvajal vzdrževalna in druga dela;
– obveščati koncendenta in druge pristojne inšpekcijske
organe o kršitvah.
(3) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora
izvajalec javne službe ravnati po predpisih.
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18. člen
(interventno izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju
vse naprave, opremo in objekte javnih služb. Vse morebitne
napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi, mora koncesionar
odpraviti takoj oziroma v roku, ki je glede na okoliščine mogoč,
od ugotovitve oziroma od ustnega ali pisnega obvestila uporabnikov ali koncedenta.
19. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je odgovoren koncesionar.
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in na svoj račun.
(2) Koncesionar je v razmerju do koncedenta, uporabnikov in tretjih oseb, v celoti odgovoren za izvajanje javne službe
tudi v primeru, če dejavnost (deloma) izvaja preko pogodbe s
podizvajalci.
(3) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Tržič, uporabnikom ali
tretjim osebam.
(4) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom župana – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči Občini Tržič z nerednim ali
nevestnim opravljanjem javne službe, oziroma za škodo, ki jo
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe Občini Tržič, uporabnikom ali tretjim
osebam).
20. člen
(izvajanje drugih registriranih dejavnosti)
(1) Koncesionar lahko poleg javnih služb izvaja tudi druge
dejavnosti, za katere je registriran, vendar le tako, da ne krši
pravil o neposredni podelitvi koncesije in da njihovo izvajanje
ne vpliva na opravljanje javnih služb.
(2) Občina Tržič kot lastnik infrastrukture izvajalcu dovoljuje izvajati dejavnost zbiranja nekomunalnih odpadkov na
podlagi soglasja iz 7. člena Odloka in pod pogojem da bo
izvajalec v skladu s predpisi vpisan v evidenco ministrstva,
pristojnega za ravnanje z odpadki, kot zbiralec nekomunalnih
odpadkov.
21. člen
(ločeno računovodstvo)
Koncesionar mora za javno službo iz prvega odstavka
1. člena tega odloka oziroma za izvajanje drugih registriranih
dejavnosti voditi ločeno računovodstvo v skladu s predpisi in
koncesijsko pogodbo.
22. člen
(dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z
zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino cene storitev, s katero so
pokriti vsi upravičeni stroški izvajanja javne službe, tako da se
zagotavlja ustrezen obseg in kakovost storitev, vzdrževanje
objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni izvajanju koncesije, tako da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja
koncesije, ohranja njihova vrednost;

Stran

6660 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– da zagotavlja na podlagi pogodbe pravico do uporabe
javne infrastrukture v lasti Občine Tržič, proti plačilu najemnine
oziroma uporabnine;
– da v primeru nezagotovitve zadostne cene storitev javnih služb subvencionira poslovanje koncesionarja;
– da pisno obvešča koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
23. člen
(pravice in dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, kakovostnega in nemotenega
zagotavljanja storitev javne službe;
– do obračunavanja storitev javne službe, ki je predmet
koncesije, po veljavnih cenah;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki jih
vodi koncesionar in se nanašajo nanje;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem le-te pritoži koncesionarju, če meni, da je bila storitev
javne službe opravljena v nasprotju s predpisi.
(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka tega člena, ki mu
koncesionar v roku 30 dni ni odgovoril na pritožbo, se lahko v
isti zadevi ponovno pritoži koncedentu.
(4) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– da upoštevajo navodila koncesionarja in omogočajo
neovirano opravljanje storitev gospodarske javne službe, v
skladu s predpisi;
– da redno plačujejo storitve v skladu z veljavnimi cenami;
– da prijavijo vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske javne službe oziroma sporočijo koncesionarju vsako
spremembo.
(5) Če uporabnik koncesionarju, ki ima namen opraviti
dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu to
onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(6) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javnih služb oziroma, da ga
sankcionira s skladu s predpisi.
24. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Koncesionar mora pred podpisom koncesijske pogodbe dokazati:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo;
– da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov,
normativov in standardov;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času v skladu z odlokom in pogodbo;
– da zoper njega ni uveden postopek stečaja ali prisilne
poravnave;
– da je finančno in poslovno usposobljen;
– da se obveže zavarovati odgovornost za škodo, ki jo z
izvajanjem koncesije lahko povzroči Občini Tržič, uporabnikom
ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo).
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(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
25. člen
(določitev koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena odloča župan.
(3) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA
26. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(3) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe.
27. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
(1) Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s
koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se v primeru,
kadar koncesijska pogodba določa za koncesionarja strožje
obveznosti kot koncesijski akt, uporablja koncesijska pogodba.
28. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– vsebino, obliko in namen koncesije;
– razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent;
– način in roke plačil in morebitne varščine;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
– možnost vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank
v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta;
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– prenos objektov in naprav in način določitve višine morebitnih povračil v primeru prenehanja koncesije.
29. člen
(pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
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33. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja
pristojni občinski organ.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem finančnega
in strokovnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.

30. člen
(javna pooblastila koncesionarju)
(1) Koncesionar pridobi pravico in dolžnost izvajati naslednja javna pooblastila:
– izdajati projektne pogoje;
– izdajati soglasja k projektnim rešitvam;
– podajati smernice in mnenja;
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora.
(2) O načinu izvajanja javnih pooblastil in o plačilu stroškov zaradi izvajanja javnih pooblastil se pogodbeni stranki
dogovorita s posebno pogodbo.
VI. NADZOR
31. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane javne službe
in podeljene koncesije, poleg nadzora, ki je določen v drugih
predpisih, lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
koncesije, zlasti finančni nadzor, nadzor nad zakonitostjo in
strokovnostjo izvajanja koncesije, nadzor poslovanja koncesionarja, nadzor vodenja predpisanih evidenc ter nadzor vseh
drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja
pristojna strokovna služba koncedenta, v okviru svojega delovnega področja. Koncesionar mora pristojni strokovni službi
na zahtevo v roku največ 8 dni posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe koncedenta
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije in vpogled oziroma nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ki
so predmet koncesije. Koncesionar je na zahtevo koncedenta
le-temu dolžan predložiti poročila o opravljenih in potrebnih
delih, o organizacijskih ukrepih in o okoliščinah v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor
se praviloma vrši v poslovnem času koncesionarja in mora
potekati tako, da ne ovira dejavnosti koncesionarja. Izvajalec
nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Koncesionar
mora sodelovati z izvajalci nadzora, dati vsa potrebna pojasnila
ter omogočiti pregled vseh objektov, opreme in naprav ter vse
dokumentacije v zvezi z izvajanjem koncesije. O nadzoru se
napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik
koncedenta.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
(5) V primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko pristojni organi izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta, drugih
predpisov, ki urejajo javno službo in koncesijske pogodbe.
32. člen
(organ nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja
pristojni občinski organ, v okviru svojega delovnega področja.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka
izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj v skladu z veljavnimi
predpisi in tem odlokom, ki je tudi pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo
takšno pristojnost po samem zakonu.

VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
34. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
(2) Ob prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar predati koncedentu brezplačno in v uporabnem stanju
vso opremo, naprave in objekte infrastrukture javne službe,
ki jih je za namen opravljanja storitev javne službe zagotovil
koncedent.
35. člen
(pretek časa koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
36. člen
(odstop koncedenta od koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent lahko od koncesijske pogodbe odstopi:
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov ali upravnih aktov, izdanih v zvezi
z izvajanjem koncesije, na podlagi katere se utemeljeno dvomi
o nadaljnjem pravilnem izvajanju koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja škoda uporabnikom njegovih storitev, tretjim osebam ali
koncedentu,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar ne bo izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe (npr. če je proti
koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug
postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek, če je
koncesionar kratkoročno ali dolgoročno plačilno nesposoben,
če ne dosega kapitalske ustreznosti, kot jo opredeljuje Zakon
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju – ZFPPIPP itd.),
– v primerih, ki jih določa koncesijska pogodba.
(2) Pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka tega
člena so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna
odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali
upravna sankcija, pravnomočna oziroma ko postane pravnomočna odločba o plačilu odškodnine za povzročeno škodo.
(3) Okoliščine izpolnitve pogojev iz tretje in četrte alineje
prvega odstavka tega člena se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(4) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko začne koncedent s postopkom
odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:
– po izpolnitvi kateregakoli pogoja iz prvega odstavka
tega člena koncedent pošlje koncesionarju priporočeno po
pošti pisno izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora
biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od
pogodbe);
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– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncesionarja, s tem dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano.
(5) Kljub razvezi koncesijske pogodbe, je koncesionar
dolžan opravljati gospodarsko javno službo, dokler koncedent
ne sklene nove koncesijske pogodbe po predpisanem postopku
z novim koncesionarjem oziroma dokler koncedent ne zagotovi
izvajanja gospodarske javne službe na drug predpisan način,
vendar največ 1 leto od dne razveze koncesijske pogodbe.
37. člen
(odstop koncesionarja od koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar lahko od koncesijske pogodbe odstopi,
če koncedent ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijske pogodbe
in to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Okoliščine izpolnitve tega pogoja se podrobneje določijo
v koncesijski pogodbi.
(2) Od koncesijske pogodbe koncesionar ne more odstopiti, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale,
prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(3) V primeru izpolnitve pogoja iz prvega odstavka tega
člena, lahko koncesionar začne s postopkom odstopa od
koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:
– po izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena
koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti pisni poziv na odpravo ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje
koncesijske pogodbe ter mu za to določi primeren rok, ki ne
sme biti krajši od 6 mesecev;
– kolikor koncedent v postavljenem roku ne odpravi
ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe, koncesionar pošlje koncedentu po pošti priporočeno
izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od pogodbe);
– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncedenta, s tem dnem pa se koncesijska
pogodba šteje za razvezano.
(4) Kljub razvezi koncesijske pogodbe je koncesionar
dolžan opravljati gospodarsko javno službo dokler koncedent
ne sklene nove koncesijske pogodbe po predpisanem postopku z novim koncesionarjem oziroma dokler koncedent ne
zagotovi izvajanja gospodarske javne službe na drug predpisan način, vendar največ 1 leto od dne razveze koncesijske
pogodbe.
38. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe predvsem v primeru, če ugotovita, da je zaradi spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja
oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
(3) Stranki lahko sporazumno razvežeta koncesijsko
pogodbo tudi v primeru spremenjenih okoliščin, kot jih opredeljuje 42. člen tega odloka.
39. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni
z zakonom določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na
tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa
koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, preoblikovanje). V teh primerih lahko
koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe, od koncesijske pogodbe odstopi.
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40. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne izvajati koncesije skladno s tem odlokom
in koncesijsko pogodbo v roku 20 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba.
(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije po prvi alineji prvega odstavka tega
člena ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno
prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega
odstavka tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
41. člen
(odkup koncesije)
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način,
lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu koncesije
mora sprejeti Občinski svet Občine Tržič, ki mora hkrati tudi
razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja gospodarske javne službe. Odkup koncesije se
izvede na podlagi upravne odločbe in se uveljavi v razumnem
roku, ki ne sme trajati dlje kot 3 mesece.
VIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
42. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javnih služb ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Štab civilne zaščite Občine Tržič ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Štab civilne zaščite Občine Tržič nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
43. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
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koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(3) Določili iz prvega in drugega odstavka se smiselno
uporabljata tudi za pravice koncedenta v razmerju do koncesionarja v primeru nastopa spremenjenih okoliščin.
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odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(izvajalec javne službe)
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku, izvaja omenjeno javno službo Komunala Tržič
d.o.o., na podlagi 26.a člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14).
47. člen

IX. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
44. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja
pravni red Republike Slovenije.
45. člen
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
slovenska arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij

(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 45/11).
48. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016
Tržič, dne 26. maja 2016
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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VLADA
1969.

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti,
uporabnini in režimu učinkovitosti na javni
železniški infrastrukturi

Na podlagi enajstega odstavka 15. člena in devetega
odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini
in režimu učinkovitosti na javni železniški
infrastrukturi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa postopke dodeljevanja vlakovnih
poti, ki zajemajo naročanje, izdelavo in dodelitev vlakovne poti
ter način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija za
dodeljevanje vlakovnih poti na javni železniški infrastrukturi.
Uredba določa tudi vrednotenje kriterijev za določanje višine
uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine ter oprostitve plačevanja uporabnine.
(2) S to uredbo so predpisani časovni termini naročanja
vlakovnih poti za posamezno voznoredno obdobje v rednem
in zapoznelem postopku in postopkih medletnih sprememb ter
časovni termini naročanja vlakovnih poti za določen namen
(ad hoc vlakovne poti) v rednem, skrajšanem in izrednem
postopku.
(3) Ta uredba določa tudi način in časovni načrt priprave, izdelave, usklajevanja, sprejema in objave voznega reda
omrežja ter določa izvajanje režima učinkovitosti v železniškem
prometu.
(4) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno
prenaša Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega
železniškega območja (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 32;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/34/EU).
2. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »dodelitev« pomeni dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti s strani upravljavca infrastrukture;
2. »dodeljevanje vlakovnih poti« je postopek, ki vsebuje
opravila pri izdelavi kataloga vlakovnih poti, kot so: naročila,
izdelave, usklajevanja in dodelitve vlakovnih poti, vključno z
njihovimi spremembami in dopolnitvami;
3. »druge zainteresirane stranke« so tiste osebe, na katerih poslovanje ali življenje vplivajo storitve prevoznikov (npr.
lokalne skupnosti, gospodarske družbe itd.);
4. »elementi vlakovne poti« so tehnični podatki o vlaku na
posamezni vlakovni poti;
5. »enotna kontaktna točka« (One Stop Shop – OSS)
pomeni kontaktno točko za nudenje informacij v zvezi z mednarodnimi železniškimi storitvami;
6. »gospodarsko smiselna nadomestna možnost« pomeni
dostop do drugega objekta za izvajanje železniških storitev,
ki je gospodarsko sprejemljiv za prevoznika v železniškem
prometu in mu omogoča opravljanje storitve tovornega ali
potniškega prometa;
7. »informativna vlakovna pot« pomeni informacijo s potrebnimi elementi o možni vlakovni poti;
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8. »izdelava vlakovnih poti« je izdelava vlakovnih poti, ki
jo na osnovi prosilčeve vloge za dodelitev opravi upravljavec;
9. »katalog razpoložljivih vlakovnih poti« je seznam prostih in informativnih vlakovnih poti (študij), ki so v veljavnem
voznorednem obdobju na razpolago prosilcem v postopku naročanja vlakovnih poti za določen namen v rednem, skrajšanem in izrednem postopku;
10. »katalog vlakovnih poti« je seznam prostih vlakovnih
poti, ki so na razpolago prosilcem v postopku naročanja vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje;
11. »načrt razširitve zmogljivosti« pomeni ukrep ali vrsto
ukrepov – skupaj s časovnim načrtom njihove izvedbe, ki so
namenjeni za odpravo omejitev zmogljivosti, zaradi katerih se
določen odsek razglasi za preobremenjeno infrastrukturo;
12. »odpoved vlakovne poti« je odpoved dodeljene vlakovne poti na določen dan oziroma določene dni v veljavnem
voznorednem obdobju, pri čemer prosilcu ostane pravica do
nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v skladu z dodelitvijo;
13. »odstavni tir« je tir, ki je namenjen za začasno odstavljanje železniških vozil med dvema prevozoma;
14. »omrežje« pomeni celotno infrastrukturo, ki jo upravlja
upravljavec;
15. »posebna infrastruktura« pomeni odsek ali del infrastrukture, ki je prednostno namenjen posebnim vrstam prevoza
in ga upravljavec opredeli v programu omrežja;
16. »preobremenjena infrastruktura« pomeni odsek ali del
javne železniške infrastrukture, na katerem tudi po usklajevanju
med zahtevami prosilcev ni mogoče v celoti zadostiti povpraševanju po vlakovnih poteh oziroma infrastrukturnih zmogljivostih;
17. »prosta vlakovna pot« je vlakovna pot iz kataloga
razpoložljivih vlakovnih poti, ki je v voznem redu omrežja na
voljo za dodelitev prosilcem;
18. »storniranje vlakovne poti« pomeni dokončno odpoved dodeljene vlakovne poti v veljavnem voznorednem obdobju; s storniranjem prosilec izgubi pravico do nadaljnjega
koriščenja te vlakovne poti v veljavnem voznorednem obdobju;
19. »trasa vlaka« je grafični prikaz vlakovne poti na grafikonu prometa vlakov;
20. »usklajevanje« pomeni postopek, s katerim skušajo
upravljavec in prosilci rešiti nasprotja, ki izvirajo iz njihovih
prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti;
21. »večja vzdrževalna dela« so dela na vozilu, ki niso
rutinska in ki zahtevajo, da se vozilo umakne iz obratovanja;
22. »voznoredno obdobje« je časovno obdobje, za katerega je izdelan vozni red omrežja;
23. »vzorčna vlakovna pot« je vlakovna pot v voznem
redu omrežja, katere elementi se uporabijo v primeru vožnje
rednega vlaka z bistveno spremenjenimi elementi (npr.: sprememba sestave potniškega vlaka, sprememba obremenitve,
zamenjava vlečne lokomotive idr.), ali vlakovna pot, katere
elementi se uporabijo v primeru vožnje izrednega vlaka;
24. »zapoznela vloga« pomeni zahtevo po vlakovni poti,
ki je ni mogoče zahtevati med rednim postopkom priprave
voznega reda omrežja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen
kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: ZZelP) in Zakonu o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13,
82/15 in 84/15 – ZZelP-J; v nadaljnjem besedilu: ZVZelP).
(3) Kratice, uporabljene v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
X – datum uveljavitve novega voznega reda omrežja
(začetek novega voznorednega obdobja)
X–N – število mesecev pred uveljavitvijo novega voznega
reda omrežja (pri čemer je N število mesecev prej)
3. člen
(mednarodno sodelovanje upravljavca)
Upravljavec v mednarodnem okolju izvaja in usklajuje
vse potrebne aktivnosti, ki zagotavljajo tekoče in neovirano
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izvajanje storitev v železniškem prometu ob ustreznem zaračunavanju uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture.
Za realizacijo teh ciljev se je upravljavec dolžan posvetovati
oziroma sodelovati v mednarodnih združenjih in s posameznimi
upravljavci železniške infrastrukture in organi za dodeljevanje
vlakovnih poti.
4. člen
(voznoredno obdobje)
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voznega reda omrežja. Pri sklepanju okvirnih pogodb se upoštevajo določbe Izvedbene uredbe Komisije EU 2016/545 z
dne 7. aprila 2016 o postopkih in merilih pri okvirnih pogodbah za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti
(UL L št. 94 z dne 8. 4. 2016, str. 1).
6. člen
(postopek dodeljevanja vlakovnih poti)

II. DODELJEVANJE VLAKOVNIH POTI

(1) Upravljavec mora v postopku dodeljevanja vlakovnih poti vloge prosilcev obravnavati enakopravno in nediskriminatorno.
(2) Upravljavec mora zagotoviti učinkovito izkoriščanje javne železniške infrastrukture. Vozni red omrežja se
pripravi v skladu z optimalno izrabo virov s strani prosilcev
in optimalno izkoriščenostjo javne železniške infrastrukture.
(3) Postopek dodeljevanja vlakovnih poti je razdeljen
na pet osnovnih tematskih področij:
– izdelava kataloga vlakovnih poti;
– naročilo vlakovne poti;
– izdelava vlakovne poti;
– odločitev o dodelitvi vlakovne poti;
– spremembe, odpovedi in storniranje vlakovne poti.
(4) Natančnejši opis postopkov dodeljevanja vlakovnih
poti objavi upravljavec v programu omrežja.

5. člen

7. člen

(1) Obdobje veljavnosti voznorednega obdobja je določeno v Prilogi VII Direktive 2012/34/EU. Datum vsakoletne
uveljavitve voznega reda omrežja upravljavec objavi v programu omrežja.
(2) Glede na veljavnost se voznoredna obdobja ločijo na:
– prejšnje voznoredno obdobje, katerega veljavnost je
prenehala z začetkom veljavnega voznorednega obdobja;
– veljavno voznoredno obdobje, ki trenutno velja;
– novo voznoredno obdobje, ki nastopi po prenehanju
veljavnosti veljavnega voznorednega obdobja;
– naslednje voznoredno obdobje, ki nastopi po prenehanju veljavnosti novega voznorednega obdobja.

(vrednotenje in načela vrednotenja kriterijev
za dodeljevanje vlakovnih poti)
(1) Pri dodeljevanju vlakovnih poti mora upravljavec upoštevati kriterije iz osmega odstavka 15. člena ZZelP ter gospodarnost razpolaganja z javno železniško infrastrukturo. Način
in postopek vrednotenja kriterijev sta podrobneje opredeljena
v programu omrežja.
(2) Pri vrednotenju kriterijev mora upravljavec upoštevati
naslednje dejavnike:
– zagotavljanje ustreznih vlakovnih poti za prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
iz 6. člena ZZelP ter prevoz potnikov v mednarodnem železniškem prometu, s katerimi so upoštevane potrebe uporabnikov storitev v potniškem prometu ter njihova učinkovitost in
gospodarnost;
– dodeljevanje vlakovnih poti vsem prosilcem brez razlikovanja;
– zagotavljanje konkurenčnosti pri izvajanju železniških
storitev;
– vzdrževanje in izboljšanje zanesljivosti in kakovosti
storitev;
– sklenjene okvirne pogodbe.
(3) Če na podlagi vrednotenja dejavnikov iz prejšnjega
odstavka upravljavec ne more dodeliti vlakovne poti, pri vrednotenju upošteva tudi dejavnika iz tretjega odstavka 27. člena
te uredbe.
(4) Pri vrednotenju kriterijev in upoštevanju dejavnikov
iz drugega odstavka tega člena mora upravljavec upoštevati
naslednja načela:
– predvidevanje nadaljnjega razvoja sodelovanja s prosilci;
– prožnost pri dodeljevanju vlakovnih poti, kjer mora upoštevati razumne zahteve prosilcev in optimalno izkoriščenost
javne železniške infrastrukture;
– preprečevanje možnosti, da bi prosilec z dodeljeno vlakovno potjo neupravičeno oviral poslovanje drugega prosilca;
– dosedanja uporaba dodeljenih vlakovnih poti.
(5) V programu omrežja se določijo pogoji, po katerih bo
upoštevana dosedanja uporaba vlakovnih poti kot eden od
kriterijev pri njihovem dodeljevanju.
(6) Upravljavec in prosilci lahko skladno s 15.e členom
ZZelP sklenejo okvirne pogodbe, ki določajo značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti, za obdobje, ki je daljše od veljavnosti

(program omrežja)
(1) Program omrežja je akt upravljavca, ki ga ta izdela za vsako posamezno voznoredno obdobje. Pri izdelavi
in spremembah programa omrežja upravljavec sodeluje z
ministrstvom, pristojnim za promet (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), varnostnim in regulatornim organom, prosilci in
drugimi zainteresiranimi strankami.
(2) Program omrežja določa vrsto infrastrukture, ki je
na razpolago prevoznikom v železniškem prometu in vsebuje
informacije o pogojih dostopa do javne železniške infrastrukture ter o pogojih za dostop do objektov za izvajanje železniških storitev, povezanih z omrežjem javne železniške infrastrukture, in pogojih za opravljanje storitev v teh objektih.
(3) Program omrežja podrobno opredeljuje splošna pravila, roke, merila in postopke v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti in ostalih infrastrukturnih zmogljivosti ter postopke
zaračunavanja uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture. Poleg tega program omrežja natančno opredeljuje pravila, merila in postopke v zvezi z izvajanjem režima
učinkovitosti v železniškem prometu in druge informacije iz
Priloge IV Direktive 2012/34/EU.
(4) Upravljavec dokončno besedilo programa omrežja
objavi najpozneje štiri mesece pred potekom roka za vložitev
vlog za dodelitev vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje
v rednem postopku.
(5) Program omrežja upravljavec objavi na svoji spletni
strani v slovenskem in angleškem jeziku. Program omrežja
ali njegove posamezne elemente lahko objavi tudi v okviru
institucij in združenj v okviru svojega mednarodnega sodelovanja.
(6) Upravljavec mora najmanj 15 dni pred uveljavitvijo
sprememb programa omrežja obvestiti o tem prosilce, ki so
jim bile dodeljene vlakovne poti. Če se spreminjajo bistveni
elementi sistema zaračunavanja uporabnin, se te spremembe objavijo vsaj tri mesece pred začetkom naslednjega
voznorednega obdobja (X – 15).
8. člen
(elementi za izdelavo vlakovnih poti)
(1) Osnovne tehnične podatke o progah javne železniške infrastrukture upravljavec objavi in posodablja v registru
infrastrukture. Za izdelavo, pravilnost in ažurnost podatkov v
registru infrastrukture je odgovoren upravljavec.
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(2) Upravljavec v rokih iz Priloge 1, ki je sestavni del te
uredbe, določi vse predvidene spremembe tehničnih elementov
na javni železniški infrastrukturi, ki vplivajo na izdelavo novega
voznega reda omrežja, in sicer določi:
– kategorije prog z največjo dovoljeno obremenitvijo vozil
na os in tekoči meter;
– dovoljene progovne hitrosti po odsekih (glede na različne bočne pospeške);
– omejene hitrosti (glede na različne bočne pospeške);
– vzdolžne profile prog;
– spremembe na objektih zgornjega in spodnjega ustroja;
– svetle profile tirov in prog;
– kodifikacijo prog;
– zmogljivosti stabilnih naprav električne vleke;
– opremo s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi
napravami ter ostalimi napravami za sporazumevanje;
– rekonstrukcije in spremembe infrastrukturnih elementov;
– predvidene proste intervale za potrebe vzdrževanja
javne železniške infrastrukture;
– ostale podatke o opremljenosti prog ter pogoje, ki vplivajo na postajne intervale in intervale sleditve vlakov.
9. člen
(roki v postopku dodeljevanja vlakovnih poti)
(1) Upravljavec in prosilci morajo v postopku dodeljevanja
vlakovnih poti upoštevati Prilogo 1 te uredbe.
(2) Med pripravo osnutka novega voznega reda omrežja
in novih voznih redov ter v okviru posvetovalnega postopka
se upravljavec in prosilci posvetujejo z drugimi zainteresiranimi strankami in vsemi tistimi, ki želijo izraziti svoje mnenje o
morebitnih vplivih voznega reda omrežja na njihovo možnost
zagotavljanja železniških storitev.
(3) Če prevoznik pred začetkom izvajanja prevoznih storitev z upravljavcem ne sklene pogodbe iz tretjega odstavka
23. člena te uredbe, se mu prepove dostop do javne železniške
infrastrukture.
(4) Upravljavec in prosilci morajo ob upoštevanju določb iz
prejšnjega odstavka upoštevati roke in opraviti dejanja, ki jim jih
nalaga spoštovanje pogodb, ki so jih sklenili z infrastrukturnimi
upravljavci in dodeljevalnimi organi drugih držav ali združenji
upravljavcev ali prevoznikov. Podrobnosti postopkov dodeljevanja vlakovnih poti upravljavec opredeli v programu omrežja.
10. člen
(katalog vlakovnih poti)
(1) Upravljavec mora pred začetkom izdelave novega voznega reda omrežja izdelati katalog vlakovnih poti, iz katerega
morajo biti razvidne proste vlakovne poti, ki so na razpolago
prosilcem v postopku njihovega naročanja za novo voznoredno
obdobje.
(2) Katalog vlakovnih poti se pripravi na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov med upravljavcem in prosilci ter
vzpostavljenih začasnih mednarodnih vlakovnih poti. Katalog,
ki ga upravljavec objavi na ustrezen način, prosilcem služi kot
osnova za naročilo vlakovne poti.
(3) Po izdelavi voznega reda omrežja mora upravljavec
proste vlakovne poti objaviti v katalogu razpoložljivih vlakovnih
poti, ki so na razpolago prosilcem v postopku naročanja za
določen namen v rednem, skrajšanem in izrednem postopku.
11. člen
(postopki naročanja vlakovnih poti)
(1) Vlakovna pot se izdela po predhodnem naročilu vlakovne poti, skladno s to uredbo, razen v primerih iz petega
odstavka 16. člena te uredbe.
(2) Postopki naročanja vlakovnih poti se delijo na:
1. postopke naročanja vlakovnih poti za novo voznoredno
obdobje in njihovih sprememb:
– redni postopek (sprejem vlog od X – 12 do X – 8),
– zapozneli postopek (sprejem vlog od X – 8 do X – 2),
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– postopek naročanja novih vlakovnih poti in sprememb
že dodeljenih vlakovnih poti v okviru medletnih sprememb
voznega reda omrežja (od X – 2 do X + 11) (sprejem vlog do
30 dni pred uveljavitvijo sprememb);
2. postopke naročanja vlakovnih poti za določen namen
(ad hoc), kjer upravljavec posameznemu vlaku dodeli vlakovno
pot iz kataloga razpoložljivih vlakovnih poti ali prosto predhodno izdelano in dodeljeno vlakovno pot; podrobnosti o postopkih dodeljevanja vlakovnih poti za določen namen upravljavec
opredeli v programu omrežja.
12. člen
(vloga za dodelitev – naročilo vlakovne poti)
(1) Postopek za dodelitev vlakovne poti se začne z vložitvijo vloge za dodelitev oziroma naročilo vlakovne poti, ki jo
prosilec vloži pri upravljavcu.
(2) Vlogo za dodelitev mednarodne vlakovne poti prosilec
vloži pri enem od pristojnih organov na poteku vlakovne poti,
ki vlogo obravnava z ostalimi pristojnimi organi na poteku
vlakovne poti v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi
sporazumi. Vlakovne poti na železniških tovornih koridorjih – iz
Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za
konkurenčen tovorni promet (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010,
str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 913/2010/EU) – se
dodelijo v skladu z navedeno uredbo in sklenjenimi okvirnimi
sporazumi za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti na tovornem koridorju.
(3) Vlogo za dodelitev vlakovne poti vloži prosilec v predpisanih rokih prek spletne aplikacije upravljavca ali prek spletne
aplikacije za naročanje mednarodnih vlakovnih poti. Spletne
aplikacije za naročanje vlakovnih poti in njihovo uporabo upravljavec podrobneje opredeli v programu omrežja.
(4) Prosilec za izvajanje storitev v mednarodnem potniškem prometu mora vlogi za dodelitev vlakovne poti priložiti
dokazilo, da je obvestil subjekte iz prvega odstavka 15.a člena
ZZelP.
(5) Vloga za dodelitev vlakovne poti mora vsebovati vse
elemente, ki so potrebni za izdelavo vlakovne poti. Potrebne
elemente za naročilo vlakovne poti upravljavec objavi v programu omrežja.
(6) Naročilo informativne vlakovne poti mora vsebovati
vse elemente, kot so predpisani pri naročilu za dodelitev, razen koledarja vožnje vlaka, za katerega se izdela informativna
vlakovna pot.
(7) Če prosilec upravljavcu posreduje nepopolno ali nerazumljivo vlogo za dodelitev vlakovne poti, upravljavec najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vloge prosilca pozove, da v roku 14 dni vlogo ustrezno dopolni oziroma odpravi
pomanjkljivosti, sicer se taka vloga v postopku dodeljevanja
vlakovnih poti zavrže.
(8) O popolni vlogi za dodelitev vlakovne poti za določen
namen mora upravljavec odločiti najpozneje v petih dneh.
(9) Vsi podatki iz vloge za dodelitev vlakovne poti se štejejo za poslovno skrivnost, zato jih upravljavec brez privolitve
prosilca ne sme posredovati tretjim osebam ali uporabljati za
kakšen drug namen.
(10) Upravljavec lahko v programu omrežja določi finančno jamstvo, ki mora biti ustrezno, pregledno in sorazmerno s
predvidenim obsegom dejavnosti prosilca, pri čemer upošteva
načelo enakopravne obravnave.
13. člen
(način izdelave vlakovnih poti)
(1) Upravljavec pri izdelavi voznega reda omrežja – v
skladu s programom omrežja v okviru možnosti – izpolni vse
zahteve iz vloge za dodelitev vlakovne poti.
(2) Izdelava vlakovne poti pomeni določitev časovnih
podatkov posamezne vlakovne poti, ki jo na osnovi podatkov
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iz prosilčeve vloge za dodelitev opravi upravljavec. Vlakovno
pot izdela tako, da se čim bolje izkoristi javna železniška
infrastruktura in pri tem upoštevajo želje prosilcev. Rezultat
izdelave vlakovne poti je trasa vlaka.
(3) Pri izdelavi vlakovne poti je treba upoštevati:
– zahteve iz 5. člena te uredbe,
– zahteve, ki jih določajo sklenjene okvirne pogodbe,
– omejitve, ki se nanašajo na infrastrukturne zmogljivosti,
– omejitve, ki se nanašajo na posebno infrastrukturo,
– omejitve, s katerimi se soočajo prosilci, vključno z
ekonomskim učinkom na njihovo poslovanje.
14. člen
(načela in zaporedje pri izdelavi vlakovnih poti)
(1) Pri izdelavi vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje v rednem postopku je treba upoštevati naslednja načela
in zaporedje:
1. načela:
– vlakovne poti se izdelajo za vsa naročila,
– vlakovne poti se izdelajo za vse prosilce brez razlikovanj,
– vlakovne poti se izdelajo tako, da se zagotovi učinkovito izvajanje železniških storitev in da se zagotovita vzdrževanje javne železniške infrastrukture ter izboljšanje zanesljivosti
in kakovosti storitev;
2. zaporedje:
– vlakovne poti potniških vlakov, ki sodijo v okvir obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem
in čezmejnem regijskem železniškem prometu pred vsemi
ostalimi,
– vlakovne poti ostalih potniških vlakov,
– vnaprej določene mednarodne vlakovne poti za tovorne vlake v skladu z Uredbo 913/2010/EU,
– vlakovne poti iz okvirne pogodbe se upoštevajo pred
na novo naročenimi,
– vlakovne poti glede na čas naročila iz Priloge 1 te
uredbe,
– vlakovne poti za mednarodni promet pred notranjim
prometom,
– vlakovne poti, ki zagotavljajo večjo izkoriščenost javne
železniške infrastrukture in večji obseg storitev pred vlakovnimi potmi, ki izkoriščajo javno železniško infrastrukturo v
manjšem obsegu,
– vlakovne poti, ki na delu poti vozijo po enotirni progi.
(2) V primeru izdelave vlakovne poti za vožnjo intervencijskega vlaka ima ta prednost pred vsemi ostalimi – kadar se
pošilja na odpravljanje posledic izrednega dogodka – zaradi
vzpostavitve prevoznosti proge.
(3) V primeru določitve pomožnih vlakovnih poti za vožnjo vlakov po pomožni (obvozni) poti zaradi ovir v prometu
upravljavec posameznemu vlaku določi prosto, že izdelano
vlakovno pot iz nabora prostih vlakovnih poti.
(4) Upravljavec je dolžan na transparenten način zagotoviti arhiv baze naročenih, realiziranih, spremenjenih, odpovedanih in storniranih vlakovnih poti, ločeno po posameznih
voznorednih obdobjih.
15. člen
(vrste izdelave vlakovnih poti)
Vrste izdelave vlakovnih poti glede na različne vrste
postopke naročanja vlakovnih poti so:
– redna izdelava vlakovne poti, ki se po uskladitvi trajno
upošteva pri izdelavi novega voznega reda omrežja ali njegovih sprememb;
– zapoznela izdelava vlakovne poti, ki se po uskladitvi
trajno upošteva pri izdelavi novega voznega reda omrežja ali
njegovih sprememb;
– izdelava sprememb že dodeljenih vlakovnih poti v
okviru medletnih sprememb voznega reda omrežja, ki se
upoštevajo do konca veljavnega voznega reda omrežja;
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– izdelava vlakovne poti za določen namen, ki se upošteva
le kot začasna sprememba veljavnega voznega reda omrežja;
– izdelava pomožnih vlakovnih poti zaradi izrednih dogodkov in ovir v prometu, ki se določijo iz nabora prostih, že
izdelanih vlakovnih poti z upoštevanjem trenutnega plana
prometa vlakov in trenutnih razmer v prometu;
– izdelava informativnih vlakovnih poti, ki se izdelajo po
zaključenem rednem postopku.
16. člen
(dejavniki, ki vplivajo na izdelavo vlakovnih poti)
(1) Pri izdelavi vlakovnih poti je poleg načel in zaporedja
konstrukcije treba upoštevati tudi infrastrukturne zmogljivosti
javne železniške infrastrukture, in sicer:
– prepustno zmogljivost prog;
– predelovalno zmogljivost ranžirnih postaj in postaj, kjer
je treba opraviti premik;
– postajne intervale in intervale sleditve vlakov;
– sprejemno-odpravne zmogljivosti postaj;
– zmogljivost elektronapajalnih postaj oziroma voznega
omrežja;
– omejitve javne železniške infrastrukture.
(2) Pri izdelavi vlakovnih poti se v največji možni meri
koristijo že vnaprej izdelane vlakovne poti iz kataloga vlakovnih poti.
(3) Pri izdelavi vlakovnih poti se lahko na isti vlakovni
poti predvidi več vlakov, vendar se morajo koledarji vožnje teh
vlakov med seboj izključevati. Po eni vlakovni poti se v istem
dnevu lahko odpravi samo en predvideni vlak.
(4) Na prometnih mestih, postajališčih in nakladališčih,
kjer se vozne poti vlakov sekajo ali ovirajo vstop in izstop
potnikov, se morajo vlakovne poti s časi odhodov in prihodov
vlakov ter uvozni in izvozni tiri določiti tako, da ni ogrožena
varnost prometa in potnikov ter da prihajajočega vlaka ni treba
ustaviti pred glavnim ali kritnim signalom.
(5) Za lokomotivske vlake in prazne motorne garniture,
ki vozijo v vozliščih, vlakovnih poti ni treba izdelovati. Za te
vlake se določijo le hitrost in vozni časi.
17. člen
(dodeljevanje vlakovnih poti za določen namen)
Pri dodeljevanju vlakovnih poti za vlake za določen namen se upošteva načelo, da se vlakovna pot dodeli tistemu,
ki prvi zaprosi zanjo, s tem da se uporabi:
– informativna vlakovna pot, ki v tem času ni v uporabi
in je izdelana z elementi, ki ustrezajo naročilu;
– prosta vlakovna pot iz kataloga razpoložljivih vlakovnih
poti;
– elemente vzorčne vlakovne poti ali rednega vlaka, za
katerega je vnaprej izdelan vozni red posameznega vlaka s
tem, da se vlaku določi novi vozni red posameznega vlaka s
koledarjem vožnje in številko izrednega vlaka;
– nova vlakovna pot, ki se izdela po elementih iz vloge
za dodelitev vlakovne poti.
18. člen
(postopek usklajevanja vlakovnih poti)
(1) V postopku dodeljevanja vlakovnih poti se opravljajo
usklajevanja na mednarodni in lokalni ravni med upravljavci,
dodeljevalnimi organi in prosilci.
(2) V postopku priprave in izdelave vlakovnih poti poteka
v času od X – 8 do X – 3 usklajevanje med prosilci in upravljavcem, v katerem poskušajo upravljavec in prosilci najti
rešitev, kadar obstajajo nasprotujoče si prošnje za dodelitev
infrastrukturnih zmogljivosti.
(3) Usklajeno vlakovno pot na predpisan način potrdijo
pooblaščeni predstavniki udeleženih strank v usklajevanju.
(4) Podrobnejši postopek usklajevanja v skladu s 46. členom Direktive 2012/34/EU upravljavec določi v programu
omrežja.
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19. člen

(dodeljevanje vlakovnih poti za potrebe upravljavca)
(1) Dodeljevanje vlakovnih poti za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture se izvaja v skladu s to uredbo na enak način kot za
ostale prosilce.
(2) Upravljavec si prizadeva upoštevati učinek rezerviranih infrastrukturnih zmogljivosti za načrtovano vzdrževanje
omrežja na prosilce.
(3) Za potrebe voženj intervencijskih vlakov lahko upravljavec zaradi vzpostavitve normalne prevoznosti javne železniške infrastrukture izjemoma uporabi pomožno vlakovno pot iz
nabora prostih vlakovnih poti.
(4) V primeru motenj voženj vlaka zaradi tehnične napake ali izrednega dogodka upravljavec sprejme vse ukrepe za
vzpostavitev normalnega stanja ter izdela načrt dela v izrednih
razmerah.
(5) V nujnih primerih je mogoče odpovedati vse vlakovne
poti brez opozorila za toliko časa, kolikor je potrebno za popravilo sistema. Upravljavec lahko od prevoznikov zahteva, da mu
odobrijo sredstva, ki so po njegovem mnenju najprimernejša za
čim hitrejšo vzpostavitev normalnega stanja.
20. člen
(izdelava informativnih vlakovnih poti)
(1) Prosilec lahko v postopkih naročanja vlakovnih poti
naroči tudi izdelavo informativne vlakovne poti.
(2) Naročilo informativne vlakovne poti prosilec posreduje
upravljavcu na način, kot je predpisan za naročilo vlakovne poti
v skladu s to uredbo.
(3) Na podlagi preostale razpoložljivosti javne železniške
infrastrukture in naročene informativne vlakovne poti upravljavec izdela ponudbo, ki jo posreduje naročniku in je kot informativna vlakovna pot v zbirki podatkov voznega reda omrežja
posebej označena.
(4) Za usklajevanje informativne vlakovne poti veljajo
enaka pravila kot za usklajevanje ostalih vlakovnih poti.
(5) Informativne vlakovne poti niso dodeljene posameznemu prosilcu in se kot take v dokumentih operativnega voznega
reda upravljavca ne upoštevajo.
(6) Prosilec lahko posamezno informativno vlakovno pot
rezervira za določene dneve, kar mora posebej navesti ob
naročilu take vlakovne poti. Za rezervacijo take vlakovne poti
se zaračuna 10 odstotkov predvidene uporabnine. Upravljavec
podrobneje opredeli postopke v zvezi z rezervacijo informativnih vlakovnih poti v programu omrežja.
(7) Če prosilec želi dodelitev informativne vlakovne poti,
mora to vlakovno pot naročiti v skladu z 11. in 12. členom te
uredbe.
(8) Pravico do naročila in dodelitve informativne vlakovne
poti za potrebe vlakovnih poti za določen namen (ad hoc) imajo
vsi prosilci v skladu s 17. členom te uredbe. Za večkratno oziroma daljšo uporabo take vlakovne poti pa mora prosilec pridobiti
soglasje prosilca, ki je naročil določeno informativno vlakovno
pot. Prav tako mora pridobiti soglasje prosilca za uporabo informativne vlakovne poti, ki jo je ta prosilec rezerviral v skladu
s šestim odstavkom tega člena.
21. člen
(rezervacija izdelanih in usklajenih vlakovnih poti)
(1) Vlakovna pot, ki je bila izdelana in usklajena na podlagi naročila, je od prejema pisne potrditve s strani prosilca
rezervirana za naslednja obdobja:
– naročilo za novo voznoredno obdobje, izvedeno po rednem postopku do X – 8, je rezervirano do dodelitve vlakovne
poti (najkasneje do X – 2);
– naročilo za novo voznoredno obdobje, izvedeno po zapoznelem postopku, je rezervirano do dodelitve vlakovne poti
(najkasneje do X – 2),
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– naročilo vlakovne poti za določen namen (ad hoc) je
rezervirano od dneva potrditve usklajene izdelave do dodelitve
vlakovne poti oziroma maksimalno 15 dni.
(2) Potrditev odločitve o dodelitvi vlakovne poti s strani
prosilca v spletni aplikaciji za naročanje vlakovnih poti pomeni
njegovo soglasje, da je izdelana vlakovna pot skladna z naročilom, da so podatki točni in pravilni ter da jo je on oziroma njegov prevoznik sposoben izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
22. člen
(osnutek voznega reda omrežja)
(1) Po končanem postopku usklajevanja za novo voznoredno obdobje, najpozneje štiri mesece pred uveljavitvijo novega
voznega reda omrežja (X – 4), upravljavec izdela osnutek
novega voznega reda omrežja.
(2) Osnutek novega voznega reda omrežja zajema naročene vlakovne poti v rednem postopku in proste vlakovne poti.
V osnutku niso zajete vlakovne poti lokomotivskih vlakov in
praznih motornih garnitur, ki vozijo v vozliščih.
(3) Upravljavec najpozneje štiri mesece pred začetkom
novega voznorednega obdobja pošlje osnutke izdelanih vlakovnih poti prosilcem in drugim zainteresiranim strankam z interesom vplivanja na vozni red.
(4) Prosilci in druge zainteresirane stranke imajo možnost
izraziti svoje pripombe in mnenje o morebitnih vplivih voznega
reda omrežja na njihovo možnost zagotavljanja predvidenih
železniških storitev v obdobju njegove veljavnosti.
(5) Prosilci in druge zainteresirane stranke morajo upravljavcu sporočiti morebitne pripombe na osnutek novega voznega reda omrežja v roku enega meseca (do X – 3).
(6) Upravljavec v predvidenem roku zbere morebitne pripombe na osnutek novega voznega reda omrežja in poskuša
uskladiti morebitne nasprotujoče si zahteve.
23. člen
(dodelitev vlakovnih poti)
(1) Na podlagi naročila vlakovnih poti ter izdelanih in
usklajenih vlakovnih poti za obdobje veljavnosti voznega reda
omrežja upravljavec prosilcu dodeli vlakovno pot v skladu s
15. členom ZZelP in to uredbo.
(2) Odločitev o dodelitvi vlakovne poti se prosilcu šteje za
vročeno, ko je vnesena v spletno aplikacijo.
(3) Upravljavec in prosilec, ki so mu bile dodeljene vlakovne poti, pred začetkom izvajanja prevoznih storitev skleneta
pogodbo, s katero med drugim natančneje uredita medsebojna
razmerja v zvezi z zaračunavanjem in plačevanjem uporabnine,
načinom poračunavanja morebitne varščine za zaračunano
uporabnino ter druge pogoje glede morebitne varščine in načina zaračunavanja nadomestil za zamude v skladu z režimom
učinkovitosti. Do sklenitve pogodbe prevoznik nima pravice
dostopa do javne železniške infrastrukture.
(4) Prosilec, ki ni prevoznik, mora imenovati prevoznika,
ki bo zanj opravljal prevozno storitev. Imenovani prevoznik
mora imeti veljavno varnostno spričevalo za odsek proge, za
katerega je prosilcu dodeljena vlakovna pot. Prosilec mora
imenovati prevoznika najkasneje 30 dni pred operativnim izvajanjem prevozne storitve, to je 30 dni pred načrtovanim dnem
vožnje vlaka na dodeljeni vlakovni poti.
24. člen
(sprejem in objava voznega reda omrežja)
(1) Po končanem postopku dodelitve vlakovnih poti za
novo voznoredno obdobje upravljavec dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja sprejme in objavi novi
vozni red omrežja, ki vsebuje podatke o vseh dodeljenih vlakovnih poteh v rednem in zapoznelem postopku ter podatke
o izdelanih informativnih, vzorčnih in prostih vlakovnih poteh.
(2) Upravljavec posreduje podatke o dodeljenih vlakovnih
poteh iz voznega reda omrežja posameznim prosilcem kot
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podlago za izdelavo in objavo njihovih voznih redov ter dokumentov operativnega voznega reda.
25. člen
(pritožba na odločitev o dodelitvi vlakovne poti
in sistem hitrega reševanja sporov)
(1) Zoper odločitev upravljavca lahko prosilec vloži pritožbo na regulatorni organ. Pritožba zoper odločitev upravljavca
ne zadrži izvršitve.
(2) Pri dodeljevanju vlakovnih poti je poleg pritožbe na
regulatorni organ iz prejšnjega odstavka zagotovljen še postopek za hitro reševanje sporov, ki ga vodi upravljavec in mora
biti opredeljen v programu omrežja. Odločitev v tem postopku
mora biti sprejeta v desetih delovnih dneh.
26. člen
(spremembe, odpovedi in storniranje dodeljenih
vlakovnih poti)
(1) Če v času veljavnosti voznega reda omrežja nastopijo
potrebe po spremembah in dopolnitvah voznih redov ali zmogljivosti javne železniške infrastrukture, se vozni red omrežja
spremeni ali dopolni.
(2) Sprememba vlakovne poti pomeni s strani prosilca
zahtevano spremembo osnovnih podatkov o obstoječi vlakovni
poti, ki privede do odstopanja od voznoredno veljavne, že izdelane vlakovne poti. V primeru spremembe vlakovne poti se
obstoječa vlakovna pot stornira in naroči nova.
(3) Do sprememb in dopolnitev voznega reda omrežja
v času njegove veljavnosti lahko pride tudi na podlagi naročil
prosilcev po novih vlakovnih poteh oziroma storniranju ali odpovedi že dodeljenih vlakovnih poti. Stornirane vlakovne poti
upravljavec objavi kot proste vlakovne poti v katalogu razpoložljivih vlakovnih poti.
(4) Vsako spremembo, dopolnitev, odpoved ali storniranje vlakovne poti prosilec naroči na enak način, in sicer tako,
kot je s to uredbo predpisano za novo naročilo vlakovne poti.
Enako velja tudi za naročila novih vlakovnih poti med veljavnim
voznorednim obdobjem.
(5) Spremembe, dopolnitve ali storniranja vlakovnih poti,
ki vplivajo na promet vlakov na progah tujih upravljavcev, se
opravijo po predhodnem usklajevanju med upravljavcem in
prosilcem ter tujimi upravljavci. V notranjem prometu se usklajevanja lahko izvedejo brez ostalih prosilcev in tujih upravljavcev, če te spremembe, dopolnitve ali storniranja vlakovnih poti
ne vplivajo na njihov vozni red.
(6) Način in postopek izdelave sprememb in dopolnitev
voznega reda omrežja morata potekati po enakem postopku,
kot sta predvidena za izdelavo novega voznega reda omrežja.
(7) Spremembe, dopolnitve, odpovedi in storniranja vlakovnih poti v voznem redu omrežja se morajo upoštevati tudi v
operativnem voznem redu.
(8) Spremembe voznega reda omrežja se opravijo v vnaprej predvidenih terminih, ki so določeni v okviru pristojnih
mednarodnih institucij in se objavijo v programu omrežja.
III. ZMOGLJIVOST INFRASTRUKTURE
27. člen
(preobremenjena infrastruktura)
(1) Če po opravljenem usklajevanju ni mogoče zadostiti
vsem vlogam za dodelitev vlakovnih poti oziroma ni mogoče zadostiti potrebam po infrastrukturnih zmogljivostih, mora
upravljavec takšen odsek javne železniške infrastrukture takoj
razglasiti za preobremenjeno infrastrukturo. Enako velja tudi za
odseke javne železniške infrastrukture, za katere zmogljivosti je
očitno, da v bližnji prihodnosti ne bodo zadoščale.
(2) Če je odsek ali del javne železniške infrastrukture
razglašen za preobremenjeno infrastrukturo, upravljavec zanjo

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6669

izvede analizo zmogljivosti iz 28. člena te uredbe, razen v primeru, da se že izvaja načrt razširitve zmogljivosti iz 29. člena
te uredbe.
(3) Če uporabnina za javno železniško infrastrukturo ne
omogoča razširitve zmogljivosti odseka ali dela infrastrukture,
ki je razglašen za preobremenjeno infrastrukturo, lahko upravljavec pri dodeljevanju vlakovnih poti v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe uporabi kot dodatne kriterije tudi:
– pomembnost prevozne storitve za širšo skupnost glede
na drugo storitev, ki bi bila zaradi tega neizvedljiva, ob upoštevanju posledic dodelitve oziroma nedodelitve vlakovne poti;
– pomembnost prevozne storitve prevoza blaga glede
na izvajanje mednarodnih železniških storitev prevoza blaga.
(4) Če na preobremenjeni infrastrukturi tudi po izvedenem
postopku izdelave in usklajevanja ni mogoče dodeliti vseh
vlakovnih poti, ker prosilci, ki jih zahtevajo, na podlagi kriterijev
in njihovega vrednotenja dosegajo izenačeno pravico do dodelitve, jih mora upravljavec pozvati, da ponudijo za posamezni
progovni odsek čim višjo uporabnino. O tem je upravljavec
dolžan obvestiti regulatorni organ. Pogajanja se izvajajo pod
nadzorom regulatornega organa, na podlagi katerih upravljavec dodeli vlakovno pot tistemu prosilcu, ki je ponudil najvišjo
uporabnino.
(5) Podrobni postopki in merila, ki so s to uredbo določeni
glede določitve preobremenjene infrastrukture, se objavijo v
programu omrežja.
28. člen
(analiza zmogljivosti)
(1) Namen analize zmogljivosti je določiti omejitve infrastrukturnih zmogljivosti, ki preprečujejo, da se vlogam za
dodelitev zmogljivosti ugodi, in predlagati, na kakšen način se
lahko ugodi dodatnim vlogam. Z analizo se ugotovijo vzroki
preobremenjenosti infrastrukture ter možni kratkoročni in dolgoročni ukrepi za zmanjšanje preobremenjenosti.
(2) Predmet analize so infrastruktura, tehnološki postopki, vrste prevoznih storitev in učinek vseh teh dejavnikov na
infrastrukturno zmogljivost. Ukrepi, ki jih je treba upoštevati,
zajemajo zlasti preusmeritev prevoznih storitev, časovne spremembe prevoznih storitev, spremembe hitrosti in posodobitev
infrastrukture.
(3) Upravljavec izdela analizo zmogljivosti najkasneje v
šestih mesecih po ugotovitvi, da je zmogljivost javne železniške
infrastrukture preobremenjena.
29. člen
(načrt razširitve zmogljivosti)
(1) Upravljavec mora v šestih mesecih po končani analizi
zmogljivosti izdelati načrt razširitve zmogljivosti. Pri pripravi
načrta se posvetuje s prosilci in drugimi zainteresiranimi strankami ter se uskladi z ministrstvom. Z načrtom se ugotovijo:
– vzroki za preobremenjenost infrastrukturnih zmogljivosti;
– verjeten prihodnji razvoj prometa;
– ovire za razvoj javne železniške infrastrukture;
– možnosti in stroški razširitve zmogljivosti, vključno z
možnimi spremembami uporabnine.
(2) Na podlagi analize stroškov in koristi možnih ukrepov
mora načrt določati tudi ukrepe, ki se sprejmejo za razširitev
infrastrukturnih zmogljivosti, s časovnim načrtom za njihovo
izvajanje.
(3) Načrt razširitve infrastrukturnih zmogljivosti upravljavec posreduje ministrstvu, ki izvede potrebne ukrepe za njegovo realizacijo.
30. člen
(posebna infrastruktura)
Posebna infrastruktura, določena v petem odstavku
15.b člena ZZelP, se določi v programu omrežja.

Stran

6670 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

IV. UČINKOVITO IZVAJANJE VOZNEGA REDA OMREŽJA
31. člen
(zagotavljanje učinkovitega izvajanja voznega reda omrežja)
(1) Upravljavec za učinkovito izvajanje voznega reda
omrežja preverja:
– uporabo in izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti;
– izvajanje postopkov za vzpostavitev normalne prevoznosti javne železniške infrastrukture;
– izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti v primeru voženj
vlakov po pomožni poti;
– upoštevanje prioritet pri uravnavanju voženj zamujenih
vlakov;
– izvajanje režima učinkovitosti.
(2) Ugotovitve tega preverjanja upravljavec upošteva pri
določanju prednosti v postopku dodeljevanja vlakovnih poti na
osnovi pogojev, določenih v programu omrežja.
(3) Upravljavec zaračuna nadomestilo za dodeljene vlakovne poti, ki jih prosilec ni uporabil oziroma jih ni odpovedal v
predpisanem roku. Merila za ugotavljanje neuporabe dodeljenih vlakovnih poti, način izračuna in višino nadomestil upravljavec objavi v programu omrežja. Regulatorni organ preverja
merila za ugotavljanje neuporabe dodeljenih vlakovnih poti.
32. člen
(uporaba in izkoriščenost vlakovnih poti)
(1) Upravljavec lahko prosilcu odvzame vlakovno pot, če
jo je prosilec v neprekinjenem obdobju najmanj enega meseca
izkoristil manj kot 30 odstotkov od odobrene možnosti uporabe.
(2) Upravljavec prosilcu odvzame vlakovno pot, če je prosilec dodeljeno vlakovno pot na preobremenjeni javni železniški
infrastrukturi izkoristil v obdobju najmanj enega meseca manj
kot 75 odstotkov od odobrene možnosti uporabe.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata, kadar
prosilec ne more dokazati, da je zmanjšanje uporabe vlakovne
poti posledica neekonomskih razlogov, na katere nima vpliva.
V. UPORABNINA
33. člen
(metodologija določanja uporabnine)
(1) Na podlagi ZZelP in Izvedbene uredbe Komisije (EU)
2015/909 z dne 12. junija 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L št. 148 z dne 13. 6. 2015, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/909/EU), ter te uredbe upravljavec
določi metodologijo zaračunavanja uporabnine ob upoštevanju
strokovnih ugotovitev s področja učinkovite rabe javne železniške infrastrukture. Uporabnina je namenjena kritju stroškov
opravljanja dejavnosti upravljavca.
(2) Upravljavcu se ob izboljšanju varnosti, vzdrževanja in
izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev priznavajo spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja javne železniške
infrastrukture in višine uporabnine. V ta namen se z najmanj
petletno pogodbo med pristojnim organom in upravljavcem
predvidi delež, ki lahko ostane upravljavcu kot spodbuda.
(3) Metodologija določanja uporabnine in njena višina se
objavita v programu omrežja.
(4) Metodologija določanja uporabnine mora vsebovati
tudi podatke o sistemu zaračunavanja uporabnine in informacije o cenah storitev iz 36. in 37. člena te uredbe. Metodologija
vsebuje informacije o veljavnem sistemu zaračunavanja uporabnine in informacije o predvidenih spremembah uporabnine
za naslednjih pet let, če so ti podatki na voljo.
34. člen
(določanje uporabnine)
(1) Pri določanju višine uporabnine mora upravljavec upoštevati 15.d člen ZZelP in Uredbo 2015/909/EU. Poleg tega
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mora upoštevati gospodarnost razpolaganja z javno železniško
infrastrukturo. Način in postopek vrednotenja kriterijev sta podrobno opredeljena v programu omrežja.
(2) Pri vrednotenju kriterijev mora upravljavec upoštevati
stroške, ki jih povzroča obratovanje določene vrste konkretnega
vlaka in so vezani na minimalni paket storitev iz 36. člena te
uredbe in na dostop po tirih do objektov za izvajanje železniških
storitev ter se izkazujejo zlasti pri stroških vzdrževanja tirov,
naprav za vožnjo vlakov in stroških upravljanja železniškega
prometa.
(3) Upravljavec mora zagotoviti, da je višina uporabnine
objektivno enaka in nediskriminatorna za vse prosilce, ki opravljajo enakovredne storitve na javni železniški infrastrukturi.
(4) Razen v primerih, ki jih določa ta uredba, mora upravljavec zagotoviti, da se na celotnem omrežju uporablja enaka
metodologija zaračunavanja uporabnine.
(5) Prosilec lahko od upravljavca zahteva podatke o metodologiji in konkretnih izračunih višine uporabnine, če mu ne
zadostujejo podatki, ki jih vsebuje program omrežja.
(6) Upravljavec lahko za dostop na preobremenjeno javno železniško infrastrukturo določi višjo uporabnino. Povišanje
uporabnine kot tudi merila za določanje primerov, v katerih se
uporablja višja uporabnina, morajo biti določena v metodologiji
določitve višine uporabnine iz prejšnjega člena. Razlika med
uporabninama je namenjena za odpravo omejene zmogljivosti
infrastrukture, na katero se njen obračun nanaša. Povišana
uporabnina se lahko zaračunava, če je upravljavec to predvidel
v programu omrežja oziroma je predložil ukrepe za odpravo
preobremenjene javne železniške infrastrukture in te ukrepe
dejansko izvaja.
(7) Upravljavec preneha z zaračunavanjem povišane
uporabnine, če v roku iz 29. člena te uredbe ni pripravil načrta
razširitve zmogljivosti oziroma pri uresničevanju tega načrta ne
dosega napredka. To ne velja v primeru, ko regulatorni organ
odobri še nadaljnje zaračunavanje povišane uporabnine, ker
načrta razširitve zmogljivosti ni mogoče uresničiti zaradi razlogov, na katere upravljavec nima vpliva oziroma razpoložljive
možnosti niso ekonomsko ali finančno izvedljive.
(8) Uporabnina lahko vključuje stroške vplivov na okolje v
primeru, ko se ti stroški zaračunavajo v skladu s pravom Evropske unije za cestni tovorni promet. Za diferenciacijo uporabnine
na osnovi hrupa se upošteva Izvedbena uredba komisije (EU)
2015/429 z dne 13. marca 2015 o določitvi načinov, ki jih je treba upoštevati pri zaračunavanju stroškov učinkov hrupa (UL L
št. 70 z dne 14. 3. 2015, str. 36).
(9) Del uporabnine, ki je določen s šestim in sedmim
odstavkom tega člena ter s 35. členom te uredbe, mora biti
določen na podlagi metodologije, ki je objavljena v programu
omrežja in o kateri se upravljavec posvetuje z zainteresiranimi
strankami in ministrstvom.
(10) V izogib nesorazmernim nihanjem višine uporabnine
se lahko za višino uporabnine določi srednja vrednost za primeren obseg železniških storitev in obdobij.
(11) Upravljavec je dolžan sodelovati z upravljavci železniške infrastrukture v sosednjih državah ali v združenjih upravljavcev pri usklajevanju zaračunavanja uporabnine za namen
učinkovite rabe javne železniške infrastrukture pri izvajanju
storitev mednarodnega železniškega prometa.
35. člen
(izjeme od načel vrednotenja kriterijev)
(1) Kadar to dopuščajo tržne razmere, lahko Vlada Republike Slovenije upravljavcu naloži povišanje uporabnine, ki
je določena v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku
prejšnjega člena.
(2) Izredno povišanje uporabnine mora temeljiti na načelih
učinkovitosti, preglednosti in nerazlikovanja, ki zagotavljajo
optimalno konkurenčnost zlasti v mednarodnem tovornem železniškem prevozu. Takšen način zaračunavanja uporabnine
ne sme izničiti učinkov povečanja storilnosti, ki jo dosegajo
prevozniki.
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(3) Spremembe sistema zaračunavanja uporabnine, sprejete na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo biti javno
objavljene kot dodatek k metodologiji določanja višine uporabnine iz 33. člena te uredbe v programu omrežja v roku iz
šestega odstavka 7. člena te uredbe.
36. člen
(minimalni paket storitev)
Upravljavec zagotavlja minimalni paket storitev dostopa
do javne železniške infrastrukture, do katerega so upravičeni
vsi prevozniki in vključuje storitve, določene v tretjem odstavku
15.d člena ZZelP.
37. člen
(dostop do objektov za izvajanje železniških storitev)
(1) Upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev
vsem prevoznikom na nediskriminatoren način zagotovijo dostop do objektov za izvajanje železniških storitev, vključno z
dostopom po tirih, in storitev, ki se zagotavljajo v teh objektih,
ki so določeni v četrtem odstavku 15.d člena ZZelP, in sicer:
– potniške postaje, njihova poslopja in druge naprave,
vključno s prikazovalniki potovalnih informacij in primernimi
prostori za izdajo vozovnic;
– tovorni terminali;
– ranžirne postaje in naprave za sestavo vlakov, vključno
z napravami za ranžiranje;
– odstavni tiri;
– naprave za vzdrževanje, z izjemo večjih vzdrževalnih
naprav, namenjenih za take vrste voznega parka, ki potrebujejo
posebne naprave;
– druge tehnične naprave, vključno z napravami za čiščenje in pranje;
– naprave v morskih pristaniščih, povezane z železniškimi
dejavnostmi;
– naprave za podporo;
– naprave za oskrbo z gorivom in oskrbo z gorivom, za
katere se uporabnina na računih prikazuje ločeno.
(2) Na prošnje prevoznikov za dostop do objekta za izvajanje železniških storitev in zagotavljanje storitev v objektih iz
prejšnjega odstavka upravljavec odgovori v roku, ki ga določi
regulatorni organ.
(3) Upravljavec objektov za izvajanje železniških storitev
lahko prošnje prevoznikov za dostop do objektov in storitev iz
tega člena zavrne le, če obstajajo druge gospodarsko smiselne
nadomestne možnosti, ki prevoznikom omogočajo, da zadevno
storitev izvajajo na isti ali na drugih progah pod gospodarsko
sprejemljivimi pogoji. Upravljavec objektov zaradi tega ni zavezan investirati v vire ali zmogljivosti, da bi ugodil vsem prošnjam
prevoznikov v železniškem prometu. Kadar se prošnje prevoznikov zavrnejo, upravljavec objekta za opravljanje železniških
storitev vsakršno odločitev o zavrnitvi utemelji v pisni obliki in
navede izvedljive možnosti v drugih objektih.
(4) Če se objekt za izvajanje železniških storitev iz tega
člena ni uporabljal najmanj dve leti zapored in je prevoznik
upravljavca tega objekta obvestil o svojem interesu za dostop
do tega objekta, njegov lastnik objavi, da je njegovo obratovanje na voljo za zakup ali najem v funkciji objekta za izvajanje
železniških storitev, in sicer v celoti ali deloma, razen če upravljavec tega objekta izkaže, da ga zaradi postopka prestrukturiranja, ki je v teku, ne more uporabljati noben prevoznik.
(5) Prevoznik si storitve iz tega člena zagotovi s posebno
pogodbo, ki jo sklene z upravljavcem objekta za izvajanje železniških storitev. V pogodbi morata biti navedena cena in obseg
storitev. Višina plačila za dostop do infrastrukture, ki povezuje
objekte za izvajanje železniških storitev, je enaka stroškom,
ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitev železniškega
prometa. Cene za dostop po tirih do objektov za izvajanje
železniških storitev in storitev, ki se zagotavljajo v teh objektih,
objavi upravljavec v programu omrežja.
(6) Upravljavec objektov za izvajanje železniških storitev
je organiziran skladno s 15.i členom ZZelP.
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38. člen
(dodatne storitve)
(1) Dodatne storitve lahko zajemajo:
1. električno energijo za vleko;
2. predogrevanje potniških vlakov;
3. posebne pogodbe za:
– nadzor prevoza nevarnega blaga;
– pomoč pri vožnji posebnih vlakov.
(2) Upravljavec objektov za izvajanje železniških storitev
zgoraj navedene storitve zagotovi prevoznikom, ki imajo dodeljene vlakovne poti, in sicer pod tržnimi pogoji s pogodbo na
nediskriminatoren način.
39. člen
(pomožne storitve)
(1) Prevozniki, ki jim je bila dodeljena vlakovna pot, lahko
upravljavca ali druge upravljavce objektov za izvajanje železniških storitev zaprosijo za dodatne pomožne storitve, kot so:
1. dostop do telekomunikacijskih omrežij;
2. zagotavljanje dodatnih informacij;
3. tehnična inšpekcija železniških vozil;
4. izdaja vozovnic na potniških postajah;
5. večja vzdrževalna dela, ki se opravljajo v objektih, namenjenih takim vrstam voznega parka, ki potrebujejo posebne
naprave.
(2) Upravljavec storitev iz prejšnjega odstavka ni dolžan
zagotoviti. Kadar upravljavec ponudi katero od teh storitev
objekta iz tega odstavka, jo na nediskriminatoren način zagotovi vsem prevoznikom, ki zanjo zaprosijo.
40. člen
(način plačevanja uporabnine)
(1) Prosilec plačuje ceno za minimalni paket storitev dostopa do javne železniške infrastrukture iz 36. člena te uredbe,
in sicer na račun upravljavca.
(2) Upravljavec izda račune za uporabnino, ki vsebujejo
predpisano stopnjo DDV, najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v
mesecu za pretekli mesec. K računu mora biti priložen seznam
vseh realiziranih, rezerviranih in nepravočasno odpovedanih ter
neodpovedanih dodeljenih vlakovnih poti.
(3) Prosilec je dolžan plačati uporabnino v skladu s pogodbo iz tretjega odstavka 23. člena te uredbe. V primeru, da prosilec ne plača uporabnine v predpisanem roku, mu upravljavec ob
upoštevanju morebitne varščine pošlje opomin in mu zaračuna
zakonite zamudne obresti. V primeru, da prosilec tudi po opominu ne plača uporabnine, lahko upravljavec začne s postopkom
izvršbe. Če prosilec ne poravna dveh zaporednih računov, lahko
upravljavec prosilcu odvzame dodeljene vlakovne poti.
41. člen
(popusti in oprostitve plačila uporabnine)
(1) Popusti pri zaračunavanju uporabnine so omejeni na
dejanski prihranek upravnih stroškov upravljavca. Pri določanju
višine popusta se ne upoštevajo prihranki stroškov, ki so že
zajeti v uporabnini.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec lahko za
določene prometne tokove uvede način zaračunavanja uporabnine, ki je dostopen vsem uporabnikom javne železniške
infrastrukture, in priznava časovno omejene popuste za spodbujanje razvoja novih železniških storitev ali popuste za spodbujanje uporabe premalo izkoriščenih prog.
(3) Popusti se lahko nanašajo le na uporabnine, ki se
zaračunajo za določen odsek javne železniške infrastrukture.
(4) Podobni programi popustov se uporabljajo za podobne
storitve.
(5) Sistem določanja popustov mora biti določen v metodologiji zaračunavanja uporabnine iz 33. člena te uredbe.
(6) Vlada Republike Slovenije lahko odloči, da prevoznike, ki opravljajo obvezno gospodarsko javno službo prevoza
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potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu, ter upravljavca za posamezno voznoredno obdobje
oprosti plačila uporabnine v delu, ki se nanaša na opravljanje
obvezne gospodarske javne službe.
42. člen
(varščina)
(1) Kot pogoj za dostop na javno železniško infrastrukturo
lahko upravljavec posameznim prosilcem določi varščino, ki je
namenjena zavarovanju plačil iz naslova uporabnine in pomeni
finančno zavarovanje. Zahteva za varščino mora biti ustrezna,
pregledna in nediskriminatorna.
(2) Način poračunavanja varščine z zaračunano uporabnino in druge pogoje, ki se nanašajo na varščino, opredelita
upravljavec in prosilec v pogodbi iz tretjega odstavka 23. člena
te uredbe.
(3) Upravljavec v programu omrežja podrobneje opredeli
varščino, lahko pa predvidi tudi drugačen način in pogoje zavarovanja plačil iz naslova uporabnine.
43. člen
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katero je potrebna nadaljnja raziskava. Za potrebe ugotavljanja
vzrokov teh zamud upravljavec in prevozniki ustanovijo skupni
organ za reševanje spornih primerov, ki poskuša doseči poravnavo na način, da ugotovi odgovornost za nastanek sporne
zamude. V primeru, da se odgovornost ne da ugotoviti oziroma
ni doseženega soglasja o odgovornosti, se zamude enakomerno porazdelijo med vsemi vpletenimi strankami.
(7) Če se katera od strank ne strinja s porazdelitvijo zamud, lahko vloži pritožbo regulatornemu organu. Za pritožbeni
postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
(8) Za vlake upravljavca, namenjene za vožnjo vozil za
vzdrževanje, obnovo ali gradnjo javne železniške infrastrukture,
se zamude ne obračunavajo. Poleg teh se zamude ne obračunavajo za lokomotivske vlake za določen namen v tovornem in
potniškem prometu in za prazne garniture v potniškem prometu
(ad hoc lokomotivske vlakovne poti).
(9) Model zaračunavanja nadomestila za zamude, vrednost nadomestila in natančnejši opis postopkov vnosov, potrjevanja in obravnave zavrnjenih zamud upravljavec določi v
programu omrežja.

(režim učinkovitosti)
(1) Z režimom učinkovitosti se vzpodbuja zmanjševanje
motenj v železniškem prometu in izboljšuje kakovost železniških storitev. Upravljavec in prevozniki zagotovijo osebje za posredovanje, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje
podatkov, potrebnih za izvajanje režima učinkovitosti.
(2) Osnovni element režima učinkovitosti je točnost vlaka
glede na njegovo dodeljeno vlakovno pot, izražena z zamudo.
Točnost vlakov se ugotavlja na dogovorjenih merilnih mestih
vožnje, to so prometne točke (postaje izmenjave prometa vlakov, izhodne, medpotne in končne postaje), ki so določene kot
točke vožnje vlaka.
(3) Vzroki za nastanek zamude se delijo na primarne,
sekundarne in zunanje. Za primarne zamude v železniškem
prometu je odgovoren upravljavec ali prevoznik, lahko pa se
odgovornost za posamezno zamudo porazdeli med oba. Za
vsako nastalo zamudo zaradi primarnih vzrokov, ki je nastala
na železniškem omrežju, upravljavec povzročitelju zaračuna
ustrezno denarno nadomestilo. Za zamude, ki so posledica
sekundarnega ali zunanjega vzroka, in za zamude, nastale po
krivdi drugih upravljavcev infrastrukture in prevoznikov izven
Republike Slovenije, se nadomestilo ne obračuna.
(4) Evidenco gibanj vseh vlakov in zamud vodi upravljavec, ki tudi določi vzrok za vse zamude, razen za tiste, ki so
nastale po prevoznikovi krivdi. Za te zamude vzroke določi
prevoznik, ki je povzročil zamudo.
(5) Če se prevoznik ne strinja z odgovornostjo za nastanek zamude, jo z utemeljitvijo zavrne. Če se upravljavec
z zavrnitvijo ne strinja, skušajo upravljavec in prevozniki v
nadaljnjem postopku obravnave spornih zamud ugotoviti vzrok
in odgovornost za te zamude.
(6) Če vzroka za nastanek zamude iz prejšnjega odstavka ni možno določiti, se taka zamuda označi kot zamuda, za

VI. KONČNI DOLOČBI
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o
izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture
(Uradni list RS, št. 73/12) in Uredba o dodeljevanju vlakovnih
poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni list
RS, št. 113/09 in 73/12), ki pa se uporabljata do začetka uporabe te uredbe.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem
prenosa del in nalog z Javne agencije za železniški promet na
upravljavca v skladu s 34. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS,
št. 84/15), razen 43. člena te uredbe, ki se začne uporabljati
z dnem prenehanja veljavnosti Akta o načinu in zagotavljanja
učinkovitosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 108/13
in 57/15).
Št. 00710-15/2016
Ljubljana, dne 23. junija 2016
EVA 2014-2430-0010
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Roki v postopku dodeljevanja vlakovnih poti
Upravljavec in prosilci morajo v postopku dodeljevanja vlakovnih poti upoštevati naslednje:
Zap.
št.

Rok (do)

Aktivnost

1.

X – 12

Določitev tehničnih elementov javne železniške infrastrukture, ki so potrebni za
izdelavo vlakovnih poti.

2.

X – 12

Objava programa omrežja Republike Slovenije za novo voznoredno obdobje.

3.

X – 11

Vzpostavitev začasnih mednarodnih vlakovnih poti.

4.

X – 11

Izdelava in objava kataloga vlakovnih poti.
Naročilo vlakovnih poti v rednem postopku.

5.

X–8

Vloge za dodelitev oziroma naročila vlakovnih poti v rednem postopku, ki naj bi
bile vključene v novi vozni red omrežja, morajo prosilci predložiti upravljavcu
najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta.
Priprava in izdaja osnutka novega voznega reda omrežja.
Osnutek, ločen po prosilcih, upravljavec posreduje vsem, ki so vložili vloge za
dodelitev vlakovnih poti, ter jim naloži, da mu v roku enega meseca sporočijo
morebitne pripombe. Hkrati prevozniki izdelajo osnutke svojih voznih redov in jih
po potrebi posredujejo drugim zainteresiranim strankam.

6.

X–4

7.

X–3

Pripombe prosilcev na osnutek voznega reda omrežja.

8.

X–3

Glede na prejete pripombe upravljavec v primeru nasprotij med zahtevami
prosilcev organizira usklajevalni postopek in sprejme ustrezne ukrepe.
Naknadno naročilo vlakovnih poti v zapoznelem postopku.

9.

X–2

Vloge za dodelitev oziroma naročila vlakovnih poti v zapoznelem postopku, ki naj
bi bile vključene v novi vozni red omrežja, morajo prosilci predložiti upravljavcu
najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu oktobru tekočega leta. Te vloge se
sprejemajo po preteku roka za naročila vlakovnih poti v rednem postopku.
Naročila informativnih vlakovnih poti.
Vloge za izdelavo informativnih vlakovnih poti prosilec predloži upravljavcu v
zapoznelem postopku najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu oktobru
tekočega leta. Informativne vlakovne poti prosilci lahko naročajo šele po izdaji
osnutka novega voznega reda omrežja.

10.

X–2

11.

X–2

Posvetovalni postopek z usklajevanjem vlakovnih poti.

12.

X–2

Dodelitev vlakovnih poti.

13.

X–2

Dostava novega voznega reda ločeno posameznim prosilcem.

14.

X–2

Sprejem in objava novega voznega reda omrežja.

15.

X – 15 dni

Javna objava voznega reda potniških vlakov za izvajanje obvezne gospodarske
javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu.

16.

X – 15 dni

Objava dokumentov operativnega voznega reda upravljavca in prevoznikov.

17.

X

18.

X + 12

Uveljavitev novega voznega reda omrežja.
Izdelava ter objava sprememb, odpovedi in storniranj vlakovnih poti.
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Uradni list Republike Slovenije
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča ob vodotoku Savinja (območje
nekdanjega Glina) v Občini Nazarje

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega
Glina) v Občini Nazarje
1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje, ki zožuje
priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu
Savinje (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje poteka
po zemljiščih s parcelnimi številkami 541/51, 541/53, 541/54,
541/35, 541/23, 541/55 in 541/60, vse k. o. 936 Prihova.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema
iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča
iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster
oziroma evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, oziroma v skladu s predpisi, ki
urejajo vode.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2016
Ljubljana, dne 23. junija 2016
EVA 2016-2550-0049
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga:
Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje
Koordinate točk predlagane meje priobalnega zemljišča
Točka

GK_Y

GK_X

parc. št.:

ime k. o.:

T1

495798,76

130358,37 541/51

936 Prihova

T2

495778,80

130349,89 541/51

936 Prihova

T3

495781,78

130354,05 541/51

936 Prihova

T4

495784,40

130362,71 541/51

936 Prihova

T5

495789,53

130379,68 541/51

936 Prihova

T6

495793,07

130394,97 541/51

936 Prihova

T7

495793,77

130405,24 541/51, 541/54

936 Prihova

T8

495793,82

130405,94 541/54

936 Prihova

T9

495793,54

130407,03 541/54

936 Prihova

T10

495791,41

130415,40 541/54

936 Prihova

T11

495791,55

130417,36 541/54, 541/51

936 Prihova

T12

495792,03

130424,15 541/51

936 Prihova

T13

495799,13

130433,50 541/51, 541/35

936 Prihova

T14

495801,74

130436,95 541/35

936 Prihova

T15

495824,11

130461,05 541/35

936 Prihova

T16

495836,30

130472,11 541/35, 541/23

936 Prihova

T17

495840,09

130468,80 541/35, 541/23

936 Prihova

T18

495846,89

130474,96 541/23

936 Prihova

T19

495848,01

130475,96 541/23, 541/55

936 Prihova

T20

495867,26

130493,23 541/55

936 Prihova

T21

495887,12

130511,36 541/55

936 Prihova

T22

495905,56

130527,56 541/55, 541/60

936 Prihova

T23

495906,98

130528,81 541/60

936 Prihova

T24

495936,20

130553,69 541/60

936 Prihova

T25

495938,79

130544,23 541/60

936 Prihova

T26

495939,12

130543,04 541/60

936 Prihova
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1971.

Uredba o spremembi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10,
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13,
36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14,
36/15, 57/15 in 4/16) se v prilogi I: Opisi tipičnih uradniških
delovnih mest poglavje »IV. Uradniška delovna mesta in
nazivi plačne podskupine C3 – Policija« spremeni tako, da
se glasi:
»IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 – Policija:
22. Delovno mesto: POLICIST
Šifra delovnega mesta: C035003
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

Policist I

XIII.

C035003

1

6 let
6 mesecev

23

Policist II

XIV.

C035003

2

3 leta
6 mesecev

22

Policist III

XV.

C035003

3

6 mesecev

21

Predpisana izobrazba:

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

Karierni razred:

V.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

V

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom;
– nadzorovanje in urejanje prometa;
– vzdrževanje javnega reda in miru;
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki;
– pisanje poročil;
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme;
– sodelovanje na promocijskih preventivnih, propagandnih, protokolarnih in drugih prireditvah, ki jih organizira ali na njih sodeluje
MNZ – Policija;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
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22.1 Delovno mesto: POLICIST PO
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policist PO I

XIII.

1

6 let
6 mesecev

Policist PO II

XIV.

2

3 leta
6 mesecev

Policist PO III

XV.

3

6 mesecev

Predpisana izobrazba:

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

Karierni razred:

V.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

V

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom;
– nadzorovanje in urejanje prometa;
– vzdrževanje javnega reda in miru;
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki;
– pisanje poročil;
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme;
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih
koncertih doma in v tujini;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

22.2 Delovno mesto: POLICIST SR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policist SR I

XIII.

1

6 let
6 mesecev

Policist SR II

XIV.

2

3 leta
6 mesecev

Policist SR III

XV.

3

6 mesecev

Predpisana izobrazba:

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

Karierni razred:

V.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

V

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom;
– nadzorovanje in urejanje prometa;
– vzdrževanje javnega reda in miru;
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki;
– pisanje poročil;
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
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23. Delovno mesto: POLICIST SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policist specialist I

XIII.

1

6 let
6 mesecev

Policist specialist II

XIV.

2

3 leta
6 mesecev

XV.

3

6 mesecev

Policist specialist III
Predpisana izobrazba:

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

Karierni razred:

V.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

V

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– izvajanje bombnih pregledov oseb in prtljage, prostorov, objektov in prevoznih sredstev ter preventivno tehničnih pregledov
naprav;
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih;
– opravljanje fizičnega varovanja oseb v koloni in varovanje objektov, v katerih se varovane osebe zadržujejo;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
24. Delovno mesto: POLICIST VODJA IZMENE
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policist vodja izmene I

XIII.

1

6 let
6 mesecev

Policist vodja izmene II

XIV.

2

3 leta
6 mesecev

XV.

3

6 mesecev

Policist vodja izmene III
Predpisana izobrazba:

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

Karierni razred:

V.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

V

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene;
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene;
– vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
25. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Višji policist I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji policist II

XI.

2

Višji policist III

XII.

3

Zahtevane
delovne izkušnje:
6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Plačni
razred:
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– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela sodelavcev;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom;
– nadzorovanje in urejanje prometa;
– vzdrževanje javnega reda in miru;
– varovanje javnih shodov in prireditev;
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki;
– pisanje poročil;
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
25.1 Delovno mesto: VIŠJI POLICIST PO
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Višji policist PO I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji policist PO II

XI.

2

Višji policist PO III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XII.
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela sodelavcev;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom;
– nadzorovanje in urejanje prometa;
– vzdrževanje javnega reda in miru;
– varovanje javnih shodov in prireditev;
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki;
– pisanje poročil;
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme;
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih
koncertih doma in v tujini;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
26. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Višji policist specialist I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji policist specialist II

XI.

2

Višji policist specialist III

XII.

3

Zahtevane
delovne izkušnje:
6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Plačni
razred:
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– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja varovanja varovanih oseb in objektov;
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
27. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Višji policist vodja izmene I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji policist vodja izmene II

XI.

2

Višji policist vodja izmene III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XII.
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene;
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene;
– vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
28. Delovno mesto: POLICIST SE
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Policist SE I

XIII.

Zap.
št.
naziva
1

Policist SE II

XIV.

2

Policist SE III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XV.
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
V.
C
C3
V
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– sodelovanje v skupinskem in akcijskem delu;
– opravljanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog, za katere se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti;
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
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29. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST SE
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Višji policist SE I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji policist SE II

XI.

2

Višji policist SE III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XII.
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

3

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– opravljanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog, za katere se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti;
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
30. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Policijski inšpektor I

VII.

Zap.
št.
naziva
1

Policijski inšpektor II

VIII.

2

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policijski inšpektor III
IX.
3
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina:
C
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja;
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri organiziranju dela;
– pripravljanje analiz in poročil;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Plačni
razred:

6 let
7 mesecev
3 leta
7 mesecev
7 mesecev

30.1 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Policijski inšpektor PO I

VII.

Zap.
št.
naziva
1

Policijski inšpektor PO II

VIII.

2

Policijski inšpektor PO III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

IX.
3
najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Zahtevane
delovne izkušnje:
6 let
7 mesecev
3 leta
7 mesecev
7 mesecev

Plačni
razred:
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Karierni razred:
III.
Plačna skupina:
C
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja;
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri organiziranju dela;
– pripravljanje analiz in poročil;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– izvajanje nadzora;
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih
koncertih doma in v tujini;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
30.2 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policijski inšpektor GPU I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Policijski inšpektor GPU II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

Policijski inšpektor GPU III

IX.

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja za celotno policijo;
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri organiziranju dela;
– pripravljanje analiz in poročil;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
31. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Policijski inšpektor specialist I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Policijski inšpektor specialist II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

Policijski inšpektor specialist III

IX.

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Plačni
razred:
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– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja;
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri organiziranju dela;
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti;
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih;
– sodelovanje pri vodenju in/ali izvajanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
31.1 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Policijski inšpektor specialist PK I

VII.

Policijski inšpektor specialist PK II

VIII.

Policijski inšpektor specialist PK III

IX.

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

1

6 let
7 mesecev

2

3 leta
7 mesecev

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja;
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri organiziranju dela;
– pripravljanje analiz in poročil;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– izvajanje nadzora;
– spremljanje, usklajevanje in odgovornost za določeno operativno problematiko na območju postaje ter predlaganje določenih
ukrepov komandirju;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32. Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji policijski inšpektor I

IV.

1

6 let

Višji policijski inšpektor II

V.

2

5 let

VI.

3

4 leta

Višji policijski inšpektor III
Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna/prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:
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Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
– sodelovanje v projektih;
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami;
– oblikovanje novih oblik policijskega dela;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32.1 Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji policijski inšpektor PO I

IV.

1

6 let

Višji policijski inšpektor PO II

V.

2

5 let

Višji policijski inšpektor PO III

VI.

3

4 leta

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
– sodelovanje v projektih;
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami;
– oblikovanje novih oblik policijskega dela;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela;
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih
koncertih doma in v tujini;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32.2 Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji policijski inšpektor GPU I

IV.

1

6 let

Višji policijski inšpektor GPU II

V.

2

5 let

Višji policijski inšpektor GPU III

VI.

3

4 leta

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Plačni
razred:

Uradni list Republike Slovenije
Posebni pogoji:

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

6685

– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela za
celotno policijo;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
– sodelovanje v projektih;
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami;
– oblikovanje novih oblik policijskega dela;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
33. Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji policijski inšpektor specialist I

IV.

1

6 let

Višji policijski inšpektor specialist II

V.

2

5 let

Višji policijski inšpektor specialist III

VI.

3

4 leta

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela;
– vodenje zahtevnejših nalog;
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
– sodelovanje v projektih;
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih;
– sodelovanje pri vodenju in/ali izvajanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog;
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami;
– oblikovanje novih oblik policijskega dela;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
34. Delovno mesto: POLICIJSKI SVETNIK
Šifra delovnega mesta: C037006
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

II.

C037006

1

7 let

44

III.

C037006

2

6 let

41

Višji policijski svetnik
Policijski svetnik
Predpisana izobrazba:

univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem /druga
stopnja

Karierni razred:

I.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/2

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil
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Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– strateško načrtovanje in usmerjanje dela policije;
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela;
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora;
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
– sodelovanje v projektih;
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
35. Delovno mesto: KRIMINALIST
Šifra delovnega mesta: C035001
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Kriminalist I

XIII.

C035001

Zap.
št.
naziva
1

Kriminalist II

XIV.

C035001

2

Kriminalist III
Predpisana izobrazba:

XV.
C035001
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
V.
C
C3
V
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

23
22
21

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
35.1 Delovno mesto: KRIMINALIST SR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Kriminalist SR I

XIII.

Zap.
št.
naziva
1

Kriminalist SR II

XIV.

2

Kriminalist SR III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XV.
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
V.
C
C3
V
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:
6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– zbiranje dokaznega gradiva in pripravljanje poročil;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Plačni
razred:
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36. Delovno mesto: KRIMINALIST SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Kriminalist specialist I

XIII.

Zap.
št.
naziva
1

Kriminalist specialist II

XIV.

2

Kriminalist specialist III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XV.
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
V.
C
C3
V
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– opravljanje določenih nalog v okviru posebnih operativnih metod in sredstev;
– opravljanje preventivnih in represivnih nalog na področju kriminalitete;
– zbiranje dokaznega gradiva in pripravljanje poročil;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
37. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Višji kriminalist I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji kriminalist II

XI.

2

Višji kriminalist III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XII.
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
IV.
C
C3
VI
– izpit iz policijskih pooblastil

3

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Karierni razred:
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
38. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Višji kriminalist specialist I

X.

Zap.
št.
naziva
1

Višji kriminalist specialist II

XI.

2

Višji kriminalist specialist III
Predpisana izobrazba:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

XII.
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)

3

Zahtevane
delovne izkušnje:
6 let
6 mesecev
3 leta
6 mesecev
6 mesecev

Plačni
razred:
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Karierni razred:

IV.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VI

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– vodenje operativne obdelave;
– sodelovanje pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
39. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Kriminalistični inšpektor I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

IX.

3

7 mesecev

Kriminalistični inšpektor III
Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov na območju Republike Slovenije;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
39.1 Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Kriminalistični inšpektor SKP I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor SKP II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor SKP III

IX.

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:
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Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
40. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Kriminalistični inšpektor specialist I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor specialist II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor specialist III

IX.

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov na območju Republike Slovenije;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj;
– izvajanje nadzora;
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
40.1 Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Kriminalistični inšpektor specialist
SKP I

VII.

1

6 let
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor specialist
SKP II

VIII.

2

3 leta
7 mesecev

Kriminalistični inšpektor specialist
SKP III

IX.

3

7 mesecev

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

III.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Plačni
razred:
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– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov;
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva;
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah;
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov;
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj;
– izvajanje nadzora;
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
41. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji kriminalistični inšpektor I

IV.

1

6 let

Višji kriminalistični inšpektor II

V.

2

5 let

Višji kriminalistični inšpektor III

VI.

3

4 leta

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj;
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb;
– pripravljanje analiz, informacij in poročil;
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
42. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji kriminalistični inšpektor
specialist I

IV.

1

6 let

Višji kriminalistični inšpektor
specialist II

V.

2

5 let

Višji kriminalistični inšpektor
specialist III

VI.

3

4 leta

Predpisana izobrazba:

najmanj visoka strokovna /prva stopnja

Karierni razred:

II.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/1

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Plačni
razred:
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Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj na območju Republike Slovenije;
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb;
– pripravljanje analiz, informacij in poročil;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog;
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– dajanje strokovnih mnenj;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
42.1 Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva
1

Zahtevane
delovne izkušnje:

Višji kriminalistični inšpektor speciIV.
alist SKP I
Višji kriminalistični inšpektor speciV.
2
alist SKP II
Višji kriminalistični inšpektor speciVI.
3
alist SKP III
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina:
C
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj;
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb;
– pripravljanje analiz, informacij in poročil;
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog;
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju;
– dajanje strokovnih mnenj;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Plačni
razred:

6 let
5 let
4 leta

43. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI SVETNIK
Šifra delovnega mesta: C037003
Nazivi:

Stopnje
naziva:

Šifra
naziva:

Zap.
št.
naziva

Zahtevane
delovne izkušnje:

Plačni
razred:

II.

C037003

1

7 let

44

III.

C037003

2

6 let

41

Višji kriminalistični svetnik
Kriminalistični svetnik
Predpisana izobrazba:

univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem /druga
stopnja

Karierni razred:

I.

Plačna skupina:
Plačna podskupina:

C
C3

Tarifni razred:

VII/2

Posebni pogoji:

– izpit iz policijskih pooblastil

Naloge:
– izvajanje policijskih pooblastil;
– pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju in kontroliranju dela uprave;
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja uprave;
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
– sodelovanje pri pripravi in izvajanju strateških dokumentov;
– usposabljanje izvajalcev;
– izvajanje nadzora;
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v policiji se s to uredbo uskladi najpozneje v roku 45 dni
po uvrstitvi delovnih mest, določenih v spremenjenem poglavju
»IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 –
Policija«, v plačne razrede po postopku, določenem v zakonu,
ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-12/2016
Ljubljana, dne 9. junija 2016
EVA 2016-1811-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2016
Ljubljana, dne 24. junija 2016
EVA 2016-3130-0029
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1972.

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
I
Dr. Donat P. Marxer se 23. 6. 2016 razreši dolžnosti častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini
Lihtenštajn.

1973.

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Luxembourgu, v Velikem
vojvodstvu Luksemburg

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula
Republike Slovenije v Luxembourgu,
v Velikem vojvodstvu Luksemburg
I
Franc Dreu se razreši dolžnosti častnega konzula Republike Slovenije v Luxembourgu, v Velikem vojvodstvu Luksemburg.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-13/2016
Ljubljana, dne 9. junija 2016
EVA 2016-1811-0041
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran

6693

Sklep o vložitvi zahteve za razpis referenduma
o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri
Ljubljani
Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

6655
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VSEBINA
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.

1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

1927.
1928.
1929.

1930.

1931.

1932.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank
(ZRPPB)
Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije

1966.
6473
6540
6552
6552
6552
6552

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in
režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega
Glina) v Občini Nazarje
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih
Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Luxembourgu, v Velikem vojvodstvu
Luksemburg

MINISTRSTVA

Pravilnik o sredstvih varnostnih rezerv
Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega
izvršilnega postopka

6664

1934.
1935.
1964.
1965.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 I.

1937.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za
leto 2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/16, k.o.
1789-Ponova vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17,
986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 683/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2,
obe k.o. 1782-Stara vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini parcelna št. 2029/14, k.o. 1785-Sela

6674
6676

1938.
1939.
1940.

6692
1941.
6692
1942.
6552
6554

1943.

6557

1944.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije
bank in hranilnic

1945.
6557

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto

1946.
6558

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih
plinov

6558

Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja,
predšolske vzgoje in glasbene šole
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6568
6574

DOL PRI LJUBLJANI

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2016
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

6655

6576
6577
6577

6577
6577

6578
6580
6581

6581

KRANJSKA GORA

6583
6584

6585

6585

LENDAVA

1953.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava

1954.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok
(krajše: SD OPN Loški Potok 1)

6653

6576

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2016
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Kranjska Gora
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka
o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center
(ŠPC) Bezje v Kranjski Gori

1952.

6576

KAMNIK

Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine
Kamnik
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1
Sklep o opustitvi javnega dobra

1949.

6563

BREŽICE

6575

ILIRSKA BISTRICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine
Ilirska Bistrica
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2016

1951.

6574

GROSUPLJE

1948.

1950.

ANKARAN

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Ankaran

1947.

6656

DOLENJSKE TOPLICE

1936.

VLADA

OBČINE
1933.

1967.

6586

LOŠKI POTOK

6588

Stran
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1955.
1956.

PUCONCI

Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Ribnica

1958.
1959.

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1968.

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič

ŠEMPETER - VRTOJBA

6631

6632
6650
6650

TRŽIČ

6656

VRHNIKA

1960.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d. o. o.

1961.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žiri za leto 2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Pustotnik
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata

1963.

6631

RIBNICA

1957.

1962.

Uradni list Republike Slovenije

6650

ŽIRI

6651
6652
6653

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 44/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1527
1587
1588
1590
1593
1594
1595
1596
1596
1596
1597
1598
1599
1601
1601
1601

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. 2016 je 399 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
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