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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2703. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Irski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Irski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Irski postavim mag. Stanislava Vidoviča.

Št. 501-03-15/2020-2
Ljubljana, dne 23. oktobra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2704. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o posredovanju informacije o pričakovani 
višini predčasne oziroma starostne pokojnine

Na podlagi šestega odstavka 140. člena Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 
46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – 
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) minister za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o posredovanju 
informacije o pričakovani višini predčasne 

oziroma starostne pokojnine

1. člen
V Pravilniku o posredovanju informacije o pričakovani 

višini predčasne oziroma starostne pokojnine (Uradni list RS, 

št. 95/14) se v 2. členu v šesti alineji za besedilom »v prvem 
odstavku 28. člena ZPIZ-2« doda vejica ter besedilo »razen 
znižanja starostne meje zaradi vstopa v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti«.

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
Informacija iz 2. člena tega pravilnika se ne posreduje uži-

valcem izplačil dela pokojnine po 39.a členu ZPIZ-2, uživalcem 
delnih pokojnin po 40. členu ZPIZ-2 in uživalcem sorazmerne-
ga dela pokojnine po 116. členu ZPIZ-2.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-13/2020
Ljubljana, dne 12. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0046

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2705. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o uporabi smernic in priporočil Evropskega 
bančnega organa

Na podlagi tretjega odstavka 469.b 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, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v 
zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o uporabi smernic in priporočil  
Evropskega bančnega organa

1. člen
3. člen Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega 

bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16; v nadaljevanju: 
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Sklep o uporabi smernic in priporočil EBA) se spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Z določbami iz drugega poglavja tega sklepa Agen-
cija določa uporabo priporočila za Agencijo, kadar kot pristojni 
organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposre-
dniškimi družbami v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih 
instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI).

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nad-
zora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU ter pri posredo-
vanju informacij organu EBA v skladu s 35. členom Uredbe 
1093/2010/EU v celoti upoštevala priporočila.«.

2. člen
4. poglavje Sklepa o uporabi smernic in priporočil EBA se 

spremeni tako, da se glasi:

»4. SMERNICE EBA O NOTRANJEM UPRAVLJANJU

7. člen
(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 
1093/2010/EU dne 21. marca 2018 na svoji spletni strani obja-
vil Smernice o notranjem upravljanju (v nadaljevanju: smernice 
o notranjem upravljanju).

(2) Smernice o notranjem upravljanju urejajo podrobnejše 
zahteve v zvezi z ureditvami notranjega upravljanja kreditnih 
institucij in investicijskih podjetij, vključno z vlogo in odgovorno-
stjo upravljalnega organa, komisijami upravljalnega organa, or-
ganizacijsko ureditvijo in strukturo, kulturo upravljanja tveganj, 
mehanizmi poročanja o kršitvah, mehanizmi notranjih kontrol 
in neprekinjenega poslovanja ter preglednostjo poslovanja kre-
ditne institucije oziroma investicijskega podjetja.

(3) Smernice o notranjem upravljanju se uporabljajo za in-
stitucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena 
Uredbe 575/2013/EU in pristojne organe, kot so opredeljeni v 
40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

8. člen
(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic 
o notranjem upravljanju za borznoposredniške družbe, ki so 
v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje 
investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in 
Agencijo, kadar ta v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa 
izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi 
družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije 
za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev 
in poslov.

(2) Borznoposredniške družbe pri uresničevanju ureditve 
notranjega upravljanja v celoti upoštevajo določbe smernic o 
notranjem upravljanju.«.

3. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil EBA se dodajo 

novo 8A, 8B in 8C poglavje, ki se glasijo:

»8A. SMERNICE EBA O UPRAVLJANJU TVEGANJ, 
POVEZANIH Z IKT IN VARNOSTJO

17a. člen
(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 
1093/2010/EU dne 28. novembra 2019 izdal Smernice o upra-
vljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo, ki so objavljene 
na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in 
varnostjo določajo ukrepe za obvladovanje tveganj, ki jih mora-
jo finančne institucije (tudi borznoposredniške družbe) sprejeti 
v skladu s 74. členom Direktive 2013/36/EU, za obvladovanje 
svojih tveganj, povezanih z informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo (IKT) ter varnostjo.

(3) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in var-
nostjo vključujejo zahteve za informacijsko varnost, vključno s ki-
bernetsko varnostjo, če so informacije shranjene v sistemih IKT.

(4) Smernice o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in var-
nostjo so med drugim naslovljene na institucije, kot so oprede-
ljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, 
torej tudi na investicijska podjetja oziroma borznoposredniške 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Smernice o upravljanju 
tveganj, povezanih z IKT in varnostjo so naslovljene tudi na 
pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 
4. člena Uredbe 575/2013/EU.

17b. člen
(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o 
upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo za borzno-
posredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje 
Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih 
storitev in poslov in Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi 
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad 
borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile 
dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih 
investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v 
skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe 
Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo.

8B. SMERNICE EBA O POVEZANIH STRANKAH  
IZ ČLENA 4(1)(39) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013

17c. člen
(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 
1093/2010/EU dne 23. februarja 2018 izdal Smernice o pove-
zanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki 
so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Ured-
be (EU) št. 575/2013 določajo pristop k izpolnjevanju zahteve 
za povezovanje dveh ali več strank v skupino povezanih strank, 
ker v skladu z 39. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe 
575/2013/EU predstavljajo eno samo tveganje.

(3) Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Ured-
be (EU) št. 575/2013 so naslovljene na finančne institucije, kot so 
opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe 1093/2010/EU, 
torej tudi na investicijska podjetja oziroma borznoposredniške 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Smernice o povezanih 
strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 so naslo-
vljene tudi na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki 
prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

17d. člen
(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o 
povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 
za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile 
dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih 
investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar v skladu z 
ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge 
nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z 
ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih 
in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzo-
ra v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala 
določbe Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Ured-
be (EU) št. 575/2013.

8C. SMERNICE EBA O ZUNANJEM IZVAJANJU

17e. člen
(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 
1093/2010/EU dne 25. februarja 2019 izdal Smernice o zuna-
njem izvajanju, ki so objavljene na njegovi spletni strani.
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(2) Smernice o zunanjem izvajanju določajo ureditve no-
tranjega upravljanja, vključno s trdnim upravljanjem tveganj, 
ki jih morajo institucije, plačilne institucije in družbe za izdajo 
elektronskega denarja izvajati pri oddaji funkcij v zunanje izva-
janje, zlasti ko v zunanje izvajanje oddajajo funkcije odločilnega 
pomena ali pomembne funkcije.

(3) Smernice o zunanjem izvajanju so med drugim naslo-
vljene tudi na institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, torej tudi na investicij-
ska podjetja oziroma borznoposredniške družbe s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Smernice o zunanjem izvajanju so naslo-
vljene tudi na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki 
prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

17f. člen
(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic o zu-
nanjem izvajanju za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z 
ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih 
in pomožnih investicijskih storitev in poslov in Agencijo, kadar 
v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti 
in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so 
v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje 
investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzo-
ra v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala 
določbe Smernic o zunanjem izvajanju.«.

4. člen
(prehodne določbe)

(1) Borznoposredniške družbe se morajo z določbami 
Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo in 
Smernicami o zunanjem izvajanju uskladiti v štirih mesecih od 
uveljavitve tega sklepa.

(2) Borznoposredniške družbe se morajo z določbami 
Smernic o notranjem upravljanju in določbami Smernic o po-
vezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 
uskladiti v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.

5. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Št. 00700-3/2020-6
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-1611-0123

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2706. Tarifa o pravnih storitvah

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o indu-
strijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona 
o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list 
RS, št. 63/16) je družba PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente in 
blagovne znamke, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, ki 
jo zastopa direktor Slobodan Petošević, dne 15. 9. 2020 sprejela

T A R I F O
o pravnih storitvah

1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in 

povračil stroškov družbi PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente in 

blagovne znamke, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: družba) oziroma pooblaščenim zaposlenim 
v družbi v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic 
industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic.

2. člen
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih 

družba opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z 
zastopanjem imetnikov in domnevnih kršiteljev pravic industrij-
ske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred 
sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za 
intelektualno lastnino.

3. člen
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno upora-

bljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 
28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški 
tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom 
pravic industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic v 
postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz četrtega 
odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) 
in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16), razen 
pred Uradom RS za intelektualno lastnino.

4. člen
Stranke so dolžne družbi plačati akontacijo za potrebne 

storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za 
sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence 
ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih 
založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati 
v dejanski višini.

5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vre-

dnost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.

6. člen
K tej tarifi izda soglasje ministrica, pristojna za pravo-

sodje.

7. člen
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa o pravnih 

storitvah z dne 25. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11).

8. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

9. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije.

Ljubljana, dne 15. septembra 2020

PETOŠEVIĆ, zastopstvo za patente  
in blagovne znamke, d.o.o.

Slobodan Petošević
direktor

Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena Za-
kona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 
8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in so-
rodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) soglašam s Tarifo o 
pravnih storitvah.

Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica

za pravosodje



Stran 6550 / Št. 156 / 26. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5% 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2703. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Irski 6547

MINISTRSTVA
2704. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posredovanju 

informacije o pričakovani višini predčasne oziroma 
starostne pokojnine 6547

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2705. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upo-
rabi smernic in priporočil Evropskega bančnega 
organa 6547

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2706. Tarifa o pravnih storitvah 6549


	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	2703.	Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Irski

	MINISTRSTVA
	2704.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2705.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa

	DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2706.	Tarifa o pravnih storitvah


		2020-10-26T14:53:15+0100
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




